
Handleplan for fritidscenter Fri-Stedet gældende fra fredag d. 11/12 kl. 16.00 til og med d. 3. januar 2021 

 

Fritidsklubben: Fritidsklubben på Fri-Stedet har normalåbningstid på Thulevej 32 B og på Kollegievej 10 for 

4. årgang og de visiterede børn og unge (fra specialtilbuddene). Desuden får sårbare børn undtagelsesvis 

lov til at komme i fritidsklubben. Her er tale om ca. 6-8 børn (f. eks fra familiegrupperne), hvilket er aftalt i 

samarbejde med forældre. 

 Børnene er inddelt i grupper.  

Ungdomsklubben: I ungdomsklubben har vi brugt fredag og lørdag (d. 11.-12. december) med at tale med 

de unge om vigtigheden og alvoren i de nye covid-19 restriktioner.  

De sårbare unge får undtagelsesvis lov til at komme i ungdomsklubben. Her er tale om ca. 20 -25 unge (f. 

eks fra familiegrupperne), hvilket er aftalt i samarbejde med forældre. 

De unge er inddelt i aktiviteter. F. eks lærings-og lektiecafe, cafeområde og Gaming.  

Planlagte timer/klub/fritidsaktiviteter omlægges til opsøgende arbejde i eftermiddags og aftentimerne dér, 

hvor vi har unge som har behov for særlige indsatser, med henblik på at opspore mistrivsel og 

uhensigtsmæssig adfærd blandt unge, der nu ikke ses på Fritidscentrene, i lokalområderne eller i skolen. 

Det er også et led i SSP-indsatserne hen over julen, da vi normalt har flere indsatser for at forebygge 

hærværk og omgåelse af regler med nytårs skyts. Disse indsatser vil udelukkende foregå udendørs.  

Fra mandag bruger vi udover Facebook og hjemmeside også Aula, så vi sikre, at vores medlemmer får set 

det vi sender ud ikke mindst i forhold til virtuelle aktiviteter og samarbejde med de frivillige samt deres 

tilbud til forældre, børn og unge. 

Fastholdelse i børn og unge der ikke må komme i huset: For både FK og UK skal hvert Team sætte sig 

sammen og lave en handleplan, hvor der kort beskriver hvordan medarbejderne kontakter de børn og unge 

der ikke må komme. Fx 1- 2 ugentlige opkald, virtuelle aktiviteter. (Virtuelle aktiviteter er små videofilm fra 

medarbejdere, spil hvor mange kan deltage, pigegruppe, bingo etc.) 

Handleplan fra hvert Team arbejdes der med på personalemøde tirsdag og sendes efterfølgende til leder.  

                                                                                                                    


