
Kære forældre

Vi glæder os ubeskriveligt meget til fra mandag den 18. 
maj igen at åbne for vores medlemmer i UngiAarhus’ 
fritids- og ungdomsklubber. De pædagogisk ledede 
legepladser åbner også igen. Alle børn og unge fra  
4. – 10. klasse kan således fra på mandag igen mødes 
og være sammen om aktiviteter i den lokale klub. 

Hvis dit barn ikke allerede er medlem af en fritids- 
eller ungdomsklub, så er der nederst i dette brev en 
henvisning til, hvordan du melder dit barn ind.

De helt overordnede retningslinjer i klubber og på 
legepladser er fra mandag den 18. maj sådan her:
Vi følger naturligvis fortsat Sundhedsstyrelsens 
retningslinjer og mindsker således smitterisiko mest 
muligt.
•  Fritids- og ungdomsklubberne er åbne for alle med-

lemmer i den fulde åbningstid
•  De pædagogisk ledede legepladser er åbne for alle i 

hele åbningstiden
•  Der er ekstra skarpt fokus på hygiejne, rengøring og 

afstandsprincippet på 1 meter
• Så vidt muligt foregår de fleste aktiviteter udendørs

Fællesskaber for børn og unge:
I skoletiden vil børnene og de unge i de fleste skoler 
fortsat være samlet i ”faste grupper”.

I de fleste klubber vælger børnene og de unge sig ind 
på aktivitetshold ved ankomst til klubben. I klubben 
er der altså mulighed for at være sammen med andre 
end i skoletiden og samles med andre om fælles inte-
resser. Vores pædagoger glæder sig til igen at skabe 
de skønneste rammer omkring venskaber og fælles-
skaber på tværs af årgange og klasser.  

Når barnet/den unge er med i en aktivitet gælder 
myndighedernes udmeldte afstandsprincip.  

Det betyder, at der skal holdes den anbefalede meters 
afstand til hinanden og til voksne. Børnene og de 
unge kan sagtens skifte aktivitet i løbet af deres klub-
tid. Ved skift til en anden aktivitet er der naturligvis 
en opmærksomhed på de fornødne forholdsregler 
vedrørende hygiejne. 

Alt det praktiske:
Bliv meget klogere på de gode fællesskaber, dit barn 
allerede er eller bliver en del af i UngiAarhus’ fritids- 
og ungdomsklubber her: www.ungiaarhus.aarhus.dk

På www.ungiaarhus.aarhus.dk finder du også kontakt- 
oplysninger til din lokale fritids- eller ungdomsklub 
og til de pædagogisk ledede legepladser. Her kan du 
også nemt klikke dig frem til, hvordan du melder dit 
barn ind i klubben. 

Rengøring og værnemidler:
•  Sprit og håndsæbe er naturligvis tilgængeligt for 

alle børn, unge og medarbejdere 
• Alle aktivitetsredskaber afsprittes/rengøres jævnligt 
• Der er sikret ekstra grundig rengøring i alle enheder

Vi glæder os til at tage imod dit barn fra mandag 
den 18. maj
Du er altid meget velkommen til at kontakte den lokale 
fritidscenterleder for mere information om netop dit 
barns klub. Har du spørgsmål til retningslinjer eller 
praksis under corona, så tøv heller ikke med at kon-
takte den lokale klub. 

Pas godt på jer selv og hinanden! Vi hjælper med at 
passe på jeres barn i klubben og glæder os rigtig me-
get til at se både velkendte og nye medlemmer.

De bedste hilsner
UngiAarhus 

Om UngiAarhus:

UngiAarhus driver fritids- og ungdomsklubber, pædagogisk ledede legepladser samt ungdomsskoler i hele Aarhus Kommune.

Hos UngiAarhus er vi alle en del af et stort og mangfoldigt fællesskab, der bygger på tillid, tryghed og gensidig respekt.

UngiAarhus er for alle byens børn og unge – vi møder dig, som du er, og hvor du er. 

UngiAarhus er din mulighed for at lave spændende aktiviteter, fordybe dig i interesser, knytte venskaber for livet, blive klogere 
på verden - og i det hele taget have det sjovt sammen med andre.

KOLOFON

Redaktion
Jette Dahl Nielsen, Fritids- og Ungdomsskoleleder
Pernille Refstrup, Vice Fritids- og Ungdomsskoleleder
Søren Küsch Larsen, Faglig Koordinator
Anne Kristine Aslak Yde, Faglig Koordinator

Udviklingsplanerne er udviklet af de ansatte 
i UngiAarhus VEST.

Layout
Louise Choi Christensen og Hella Kaae Sørensen
UngiAarhus Kommunikation

Korrektur
Michael Sørensen-Bech, UngiAarhus Kommunikation

Tryk
Rosendahls

Fotos 
Hans Peder Sølvbjærg, Sølvbjærg Fotografi, www.solvbjerg.dk.

Modeller
Hvis andet ikke er angivet, tilhører ophavsretten til modeller Aarhus Kommune.

Illustrationer og visualiseringer 
Process Ink ved Rikke Cilja

DENNE ARBEJDSBOG MÅ GERNE GENGIVES
- og den kan også findes elektronisk på ungiaarhus.dk

ISBN
978-87-996189-6-5 

ISBN elektronisk udgave
978-87-93625-02-0 

UngdomsklubFritidsklub

Legeplads/UdemiljøGadeplan

EventsUngdomsskole

KOLOFON

Redaktion
Jette Dahl Nielsen, Fritids- og Ungdomsskoleleder
Pernille Refstrup, Vice Fritids- og Ungdomsskoleleder
Søren Küsch Larsen, Faglig Koordinator
Anne Kristine Aslak Yde, Faglig Koordinator

Udviklingsplanerne er udviklet af de ansatte 
i UngiAarhus VEST.

Layout
Louise Choi Christensen og Hella Kaae Sørensen
UngiAarhus Kommunikation

Korrektur
Michael Sørensen-Bech, UngiAarhus Kommunikation

Tryk
Rosendahls

Fotos 
Hans Peder Sølvbjærg, Sølvbjærg Fotografi, www.solvbjerg.dk.

Modeller
Hvis andet ikke er angivet, tilhører ophavsretten til modeller Aarhus Kommune.

Illustrationer og visualiseringer 
Process Ink ved Rikke Cilja

DENNE ARBEJDSBOG MÅ GERNE GENGIVES
- og den kan også findes elektronisk på ungiaarhus.dk

ISBN
978-87-996189-6-5 

ISBN elektronisk udgave
978-87-93625-02-0 

UngdomsklubFritidsklub

Legeplads/UdemiljøGadeplan

EventsUngdomsskole

KOLOFON

Redaktion
Jette Dahl Nielsen, Fritids- og Ungdomsskoleleder
Pernille Refstrup, Vice Fritids- og Ungdomsskoleleder
Søren Küsch Larsen, Faglig Koordinator
Anne Kristine Aslak Yde, Faglig Koordinator

Udviklingsplanerne er udviklet af de ansatte 
i UngiAarhus VEST.

Layout
Louise Choi Christensen og Hella Kaae Sørensen
UngiAarhus Kommunikation

Korrektur
Michael Sørensen-Bech, UngiAarhus Kommunikation

Tryk
Rosendahls

Fotos 
Hans Peder Sølvbjærg, Sølvbjærg Fotografi, www.solvbjerg.dk.

Modeller
Hvis andet ikke er angivet, tilhører ophavsretten til modeller Aarhus Kommune.

Illustrationer og visualiseringer 
Process Ink ved Rikke Cilja

DENNE ARBEJDSBOG MÅ GERNE GENGIVES
- og den kan også findes elektronisk på ungiaarhus.dk

ISBN
978-87-996189-6-5 

ISBN elektronisk udgave
978-87-93625-02-0 

UngdomsklubFritidsklub

Legeplads/UdemiljøGadeplan

EventsUngdomsskole

KOLOFON

Redaktion
Jette Dahl Nielsen, Fritids- og Ungdomsskoleleder
Pernille Refstrup, Vice Fritids- og Ungdomsskoleleder
Søren Küsch Larsen, Faglig Koordinator
Anne Kristine Aslak Yde, Faglig Koordinator

Udviklingsplanerne er udviklet af de ansatte 
i UngiAarhus VEST.

Layout
Louise Choi Christensen og Hella Kaae Sørensen
UngiAarhus Kommunikation

Korrektur
Michael Sørensen-Bech, UngiAarhus Kommunikation

Tryk
Rosendahls

Fotos 
Hans Peder Sølvbjærg, Sølvbjærg Fotografi, www.solvbjerg.dk.

Modeller
Hvis andet ikke er angivet, tilhører ophavsretten til modeller Aarhus Kommune.

Illustrationer og visualiseringer 
Process Ink ved Rikke Cilja

DENNE ARBEJDSBOG MÅ GERNE GENGIVES
- og den kan også findes elektronisk på ungiaarhus.dk

ISBN
978-87-996189-6-5 

ISBN elektronisk udgave
978-87-93625-02-0 

UngdomsklubFritidsklub

Legeplads/UdemiljøGadeplan

EventsUngdomsskole

KOLOFON

Redaktion
Jette Dahl Nielsen, Fritids- og Ungdomsskoleleder
Pernille Refstrup, Vice Fritids- og Ungdomsskoleleder
Søren Küsch Larsen, Faglig Koordinator
Anne Kristine Aslak Yde, Faglig Koordinator

Udviklingsplanerne er udviklet af de ansatte 
i UngiAarhus VEST.

Layout
Louise Choi Christensen og Hella Kaae Sørensen
UngiAarhus Kommunikation

Korrektur
Michael Sørensen-Bech, UngiAarhus Kommunikation

Tryk
Rosendahls

Fotos 
Hans Peder Sølvbjærg, Sølvbjærg Fotografi, www.solvbjerg.dk.

Modeller
Hvis andet ikke er angivet, tilhører ophavsretten til modeller Aarhus Kommune.

Illustrationer og visualiseringer 
Process Ink ved Rikke Cilja

DENNE ARBEJDSBOG MÅ GERNE GENGIVES
- og den kan også findes elektronisk på ungiaarhus.dk

ISBN
978-87-996189-6-5 

ISBN elektronisk udgave
978-87-93625-02-0 

UngdomsklubFritidsklub

Legeplads/UdemiljøGadeplan

EventsUngdomsskole

KOLOFON

Redaktion
Jette Dahl Nielsen, Fritids- og Ungdomsskoleleder
Pernille Refstrup, Vice Fritids- og Ungdomsskoleleder
Søren Küsch Larsen, Faglig Koordinator
Anne Kristine Aslak Yde, Faglig Koordinator

Udviklingsplanerne er udviklet af de ansatte 
i UngiAarhus VEST.

Layout
Louise Choi Christensen og Hella Kaae Sørensen
UngiAarhus Kommunikation

Korrektur
Michael Sørensen-Bech, UngiAarhus Kommunikation

Tryk
Rosendahls

Fotos 
Hans Peder Sølvbjærg, Sølvbjærg Fotografi, www.solvbjerg.dk.

Modeller
Hvis andet ikke er angivet, tilhører ophavsretten til modeller Aarhus Kommune.

Illustrationer og visualiseringer 
Process Ink ved Rikke Cilja

DENNE ARBEJDSBOG MÅ GERNE GENGIVES
- og den kan også findes elektronisk på ungiaarhus.dk

ISBN
978-87-996189-6-5 

ISBN elektronisk udgave
978-87-93625-02-0 

UngdomsklubFritidsklub

Legeplads/UdemiljøGadeplan

EventsUngdomsskole


