TUNE UNGDOMSCENTER

7/1 2019

Til forældre med børn i 3. klasse 2019
Velkommen til TUC’s Fritidsklub
Så er tiden kommet, hvor I har muligheden for at vælge klub til jeres familie.
TUC er et kommunalt efterskoletilbud, som har til hensigt at medvirke til børn og unges trivsel på vejen mod voksenlivet. I det
arbejde er deltagelse i fællesskaber gennem vores aktiviteter en nødvendighed.
Det er vores erfaring at overgangen fra SFO til Klub kan være svær særligt for familien som helhed. Derfor er det afgørende at
klubsøgende familier deltager i et af vores informations møder, således at I som familier er forventningsafstem i forhold til
klubbens tilbud samt forældrenes rolle i forhold til tilvalget af klubtilbuddet.
Info-møder
Vi forventer inden indskrivning, at mindst en forældrerepræsentant deltager i et info-møde. Har man allerede børn i klubben er
det stadig nødvendigt, at deltage i et info-møde.
TUC afvikler info-møde på følgende datoer:
6/2 2019, kl. 1800-1900 i klubben
7/2 2019, kl. 1800-1900 i klubben
26/2 2019, kl. 1800-1900 i klubben
27/2 2019, kl. 1800-1900 i klubben
Man kan vælge det møde, der passer ens familie bedst. Mødet er for forældre eller andre primær voksne omkring barnet.
Det er mødets formål, at afstemme forventninger mellem TUC og jer som forældre. Forventningsafstemningen er
erfaringsmæssigt en nødvendighed for vurdering af, om klubben er det rigtige tilbud til jeres familien. Det er samtidig bydende
nødvendigt for barnets møde med klubben, at I som forældre forstår jeres rolle og forpligtigelser i forbindelse med opstarten i
klubben. Indskrivning vil i forlængelse af møderne være muligt. Det er dog vigtig, at de i denne fremsendelse vedlagte
dokumenter er udfyldt hjemmefra.
Åbent Hus
TUC afholder åbent hus
12/3 2019, kl. 1700 til 1900.
Det er formålet med dagen, at jeres børn hilser på klubbens personale, således at de den 1. april ikke bliver mødt af fremmede.
Punktvejledning for Indskrivning i klub
1.

Deltag i et Info-møde (6, 7, 26 eller 27/2 2019)

2.

Aflever udfyldt Indmeldelsesblanket + Stamkort + Vidensoverdragelsesskema

3.

Afvent henvendelse fra klubben omkring opstart og primær pædagog

4.

Deltag i Åbent Hus (12/3 2019)

Beskrivelse af vedhæftede dokumenter:
1) Indmeldelsesblanketten
Greve kommunes officielle dokument for indmeldelse.
2) Stamkort
Klubben er et samarbejde mellem familien og personalet i TUC, og derfor har vi brug for at have adgang til jeres
kontaktinformationer.
3) Vidensoverdragelsesskema
Grundet den store mængde børn som starter samtidigt, tager vi bedst imod dit barn, hvis vi kender lidt til dem.
Hjælp til dokumenterne
Hjælp til udfyldelse af dokumenterne ydes i forlængelse af Info-møderne samt ved åbent hus af Karina og Madsen.
Venlig hilsen
Tune Ungdomscenter

Tune Ungdomscenter
Skolegade 10
4030 Tune

Indmeldelse i Klub
Skal udfyldes af forælder/værge
Forælders Navn:
Adresse:
Cpr.nr:

Barnets navn

Cpr.nr.

Barnets skole

Klasse

ønsker plads i

Tune Ungdomscenter

Fra dato

Skolegade 10
4030 Tune
Institutionstakst kan ses på Greve kommunes hjemmeside:

www.greve.dk

Betalingen forfalder månedsvis forud. Du kan få nærmere oplysning om muligheden for hel eller
delvis friplads på www.greve.dk/friplads eller på borger.dk
Udmeldelse af klub sker til klubben med 1 måneds varsel fra den 1. eller 15. i en måned.
Dato og underskrift (forældre/værge):

Ved tilmelding giver forældre/værge samtidig tilladelse til klubbens div. aktiviteter, kørsel
i bus, billeder mm.

Velkommen i vores klub!

TUNE UNGDOMSCENTER

Stamdata Bruger

Navn:

CPR-nr.:

Barnets mobil:
Post nr.:

Skole:
By:

Her skal forældre
indsætte billede

Klasse:
Mobil nr.

Mors navn:
Adresse:
Mobil nr.

Post nr.:

By:

Post nr.:

By:

Arbejds nr.

Email:

Fars navn:
Adresse:
Mobil nr.

Arbejds nr.

Email:

Oplysninger om barnet:
Indehaver af forældremyndigheden:
Tåler dit barn penicillin?

Dato for sidste stivkrampevaccination?

Bemærkninger:
Religiøse hensyn:
Alternativ Kontaktperson1

Telefon nr.:

Alternativ Kontaktperson2

Telefon nr.:

Alternativ kontaktperson er familie eller nære venner, som TUC kan kontakte i særlige bekymrende situationer, hvis kontakten til
forældrene ikke kan opnås.

Udfyldt den:

Tune Ungdomscenter
Fritids– og Ungdomsklub
Skolegade 10
4030 Tune

tuc.greve.dk

Udfyldt af:
Det er forældrenes forpligtigelse at stamkortet er opdateret. Således
skal stamkortet genudfyldes ved ændringer (på nær klassetrin) af
forhold angivet ovenfor. Nyt stamkort kan hentes på vores hjemmeside.
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Overdragelsesskema

TUNE UNGDOMSCENTER
2019-01-07

Barnets Navn

Født

Trivsel
Vurdering

God

Over Middel

Noter:
Beskriv den generelle trivsels
tilstand sindsstemning samt
modet på nye ting og
udfordringer

Styrker
Noter:
1) Hvad er jeres barn god til?
2) Hvad gør jeres barn glad?
3) Hvad interesserer jeres barn
sig for?

Familie (beskriv forhold som er relevant for forståelsen af barnet)
Noter:
1) Beskriv familie forhold?
2) Hvis opdelt familie. Hvor og
hvornår?
3) Er der familiemedlemmer som
har særlig betydning for barnet?

Venner
Noter:
1) Oplever I at jeres barn har de
venner, som det har brug for?
2) Oplever jeres barn, at have nok
venner?
Hvilke type børn trives dit barn
bedst med?

Særlige forhold
Noter:
1) Beskriv eventuelle diagnoser.
2) Beskriv eventuelle særlige
forhold omkring mad.
3) Beskriv eventuelle andre
særlige forhold som præger
barnet.
4) Beskriv eventuelle særlige
sundhedsforhold.

Middel

Under Middel

Bekymrende

Overdragelsesskema
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Fritidsaktiviteter
Noter:
1) Beskriv barnets
fritidsaktiviteter som sport,
musik, spejder m.m. samt dage
og tider.

Klub-Aktiviteter (Hvad passer til jeres barn)
Sport og Bevægelse

Friluft

Rollespil Live

Værksted

Brætspil

Krea

Musik

Teater

Kor

Lege

Esport

DJ / Teknik

Madlavning

Video

Bagning

Noter:
Beskriv eventuelt andet

Målsætninger
Mål

Status

Noter
Uforandret

Bedre

Godt

Målet nået

Uforandret

Bedre

Godt

Målet nået

Uforandret

Bedre

Godt

Målet nået

Uforandret

Bedre

Godt

Målet nået

Uforandret

Bedre

Godt

Målet nået

Særlig Støtte
Særlig støtte i klub kræver
godkendelse fra PPR i Greve.
Processen kan kræve tid, og
derfor vil der ved overgang ikke
være særlig støtte tilgængelig
med mindre denne er søgt inden
start.
Ønskes igangsættelse af
ansøgning om støtte, så skal
baggrund anføres i feltet.
TUC retter kontakt efter
modtagelse.

Andet

Overdragelsesskemaet afleveres til Tune Ungdomscenter ved Info-møde eller efter aftale med Madsen

