Aflastningsordning
-

En fritidsaktivitet når de unge er hjemme i ferier fra efter- og
højskoleophold

Kriterier for at kunne benytte aflastningsordningen skal den unge være
1. tidligere indskrevet og godt kendt i Klubben Holme Søndergård
2. under 21 år
3. gå på efter- eller højskole
Alle tre kriterier skal således være opfyldt. Den unge skal derudover
fortsat tilhøre målgruppen for Klubben Holme Søndergård.

Hvordan skal der søges
Der søges for ét år ad gangen ved den unges sagsbehandler
Ansøgning fra sagsbehandler sendes til Birgit Høg PPR og S.
(biho@aarhus.dk)
MSB finansierer ordningen- incl. kørsel til og fra Klubben

Aflastningsåret
Aflastningsåret begynder i uge 42 med efterårsferien og slutter
31. juli året efter. Den 1. juni eller senest 4 uger før en ferie skal
klubben informeres om hvilke dage, der ønskes aflastning

Hvilke dage er der mulighed for aflastning
Efterårsferien
Juleferien
Vinterferien
Påskeferien
Fredagen efter Kr. Himmelfartsdag
Sommerferien (fra start til 31.juli)
OBS: Feriedagene i det aktuelle skoleår følger Aarhus kommunes
skoleferiekalender. Sommerferien dog kun frem til 31. juli, da
Klubben modtager nye unge fra 1. august.

Åbningstider i ferier
Mandag
8-17.00

Tirsdag
8-17.00

Onsdag
8-17.00

Torsdag
8-17.00

Fredag
8-16.30
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Hvad er indholdet i ferieaflastningen
Vi tilbyder de unge mulighed for et fritidstilbud i kendte rammer og
være i et fællesskab med andre unge.
De unge deltager i Klubbens ferieaktiviteter på lige fod med de
øvrige unge. Det betyder bl.a., at der kan forventes betaling til
enkelte tilvalgte aktiviteter.
Invitationer til konkrete aktiviteter sendes pr. mail og det kræver
aktiv tilmelding pr. mail/papir inden afvikling.
Den unge er velkommen til at have lommepenge med.

Kommunikation
Når den unge er tilmeldt ordningen vil Klubben kontakte
forældrene via mail.
Alle tilmeldinger til de enkelte feriedage foregår gennem
forældreIntra.
Minimum 4 uger før feriedagene skal den unge være tilmeldt.
Kontaktperson er pædagogisk leder Peter Jensen
(petje@aarhus.dk)
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MBU - Klubben Holme Søndergård
Nygårdsvej 5
8270 Højbjerg
kontakt
Anette Nørskov 51 57 65 86
Peter jensen 24 96 09 85
Eva Borg 51 57 65 87

www.klubbbenhs.dk

