Hvad er Assens Ungdomsklub?
Assens ungdomsklub har lokaler i kælderen under skolen.
(Trappen ned ved indgangen til den store aula)
Vi råder over flere lokaler hvor du kan høre musik, spille pool, se tv, spille FIFA på
storskærm, spille bordtennis og meget mere. I baren kan du bl.a. forsyne sig med
slik, gulerødder, toast, chips, vand, juice og sodavand.
Der er altid en voksen at snakke med hvis der er brug for det. Vi er også klar med
forskellige konkurrencer, turneringer m.m.
I løbet af sæsonen kan der arrangeres forskellige aktiviteter sammen med andre
klubber i området. Du er velkommen til at komme med bud til aktiviteter og besøg…

DET SKER MED SIKKERHED I ASSENSUNGDOMSKLUB
I DENNE SÆSON:

SÆT X NU……
Onsdag d. 2.9-15

Åbning med grillpølser i skolegården.

Fredag d. 30.10-15

Haunted House i Vejle eller
fredags åben 19-0.00

Fredag d. 20.11.-15

Fredags åben 19-0.00

Onsdag d. 16.12-15

Bowling i Hobro

Fredag d. 29.1-16

Overnatning i klubben
19.00-9.00 lørdag morgen.

Mandag d. 22.2-16

Vi byder 6. klasserne velkommen

Fredag d. 18.3.15

Sæson afslutning fra kl.19-22

Klubben har åben mandage og onsdage kl. 19-22
Tilbuddet kan benyttes fra 7. klasse og op efter. Dog ikke i skoleferier.
Vi er for tiden 4 medarbejdere, som er en blanding af unge voksne og ”voksne”
voksne, hvilket vi mener, er en ideel sammensætning.



Klubkoordinator Nanna Wagner Sørensen Mobil: 60194304
Medarbejdere: Christina Nexø Christensen, Morten Christiansen og Claus
Svanholm

Det er gratis at være medlem af ungdomsklubben. Men alle skal gå ind på
www.ungmariagerfjord og tilmelde sig samt udfylde og aflevere en tilmeldings blanket
som I får af os eller finder på skolens hjemmeside, så vi har oplysningerne på jer og
jeres forældre.
Når du kommer i klubben SKAL du komme hen og krydses af. Det er ikke for at
tjekke jer, men for at vi kan fortælle omverdenen hvor mange der bruger vores fede
klub
På en typisk klubaften er der mellem 20 og 30 unge og 2 medarbejdere. Der foregår
mange aktiviteter i hele klubben nogle vil gerne spille pool hele aftnen og nogen vil
”bare” hygge sig, snakke og høre højt musik, der skal være plads til det hele, også en
fortrolig snak med en voksen.
Klubmedarbejdernes ansvarsområde er begrænset til klublokalerne og vi henstiller til,
at når man er i klub, bliver man nede i klubben og ikke oppe i skolegården eller på
andre områder.
Har du spørgsmål er du velkommen til at kontakte Nanna på mobil 60194304
SÅ HUSK : På www.ungmariagerfjord.dk skal du melde dig ind ellers kan du komme
ned i klubben, så hjælper vi gerne. Derudover er der en tilmeldingsblanket som skal
udfyldes af forældre og afleveres til os i klubben. Og er du på facebook kan du finde
os på gruppen Assens ungdomsklub, instagram: nanna_assensklub og sidst
Snapchat: klubberne, hvor vi løbende opdatere med nyt fra klubben.
Nanna kommer op på skolen i 12 pausen om mandagen. For at sige hej og høre om
der er nogen der har spørgsmål ifht. Klubben eller ungdomsskolen eller bare har
brug for en snak….

Vi starter ny sæson første mandag/onsdag i september og slutter
til påske…

