
 

Princip for fritid, GFO og klubvirksomhed 

I fritiden har børnene fra 0. – 3. klasse mulighed for at gå i GFO. Fra 4. klasse til 18 år, at være medlem i 
Vangede Fritidscenter. 

I fritiden skal børnene/de unge opleve at være del at et givende fællesskab der understøtter deres trivsel, 
udvikling og læring. 

Vi lægger vægt på at børnene/de unge har en aktiv fritid. De introduceres til forskellige aktiviteter med 
formålet, at inspirere og motivere dem til at engagere og fordybe sig i en varieret hverdag. 

Børnene/de unge inddrages og har medbestemmelse i hvilke aktiviteter, der skal præge deres fritid. 

Fritidstilbuddene er præget af en rummelighed og en mangfoldighed, der afspejler lokalområdets 
befolkningssammensætning. 

GFO’en 
GFO’en er en idrætsGFO og der er derfor en særlig prioritering af idrætsaktiviteter. Formålet er at børnene 

introduceres til en bred vifte af bevægelses- og idrætsaktiviteter så de oplever, at det er sjovt at være fysisk 

aktiv. 

I indskolingen er der tilknyttet en kontaktpædagog til hver klasse. De deltager i undervisningen og har 

derfor en bred viden om børnenes hele læringsdag idet de netop er sammen med børnene både i skole- og 

fritiden. 

I GFO’en arbejder vi med ’Den åbne skole’ ved at skabe kontakt til det øvrige fritidsliv i kommunen. I kraft 

af vores idrætsprofil søger vi fortrinsvis samarbejde med idrætsforeninger, som i perioder kommer og 

gennemfører forløb med børnene. 

Princip for klubvirksomhed, Vangede Fritidscenter 

Vangede Fritidscenter er for større børn og unge, som har behov for et tilbud om aktiviteter, positive 

oplevelser og samvær med andre børn og unge i trygge omgivelser og med mulighed for engageret 

voksenkontakt og særlig støtte. 

Vangede Fritidscenter har til formål at tilbyde børn og unge samværs-, aktivitets- og udviklingsmuligheder 

som en del af den sammenhængende læringsdag. 

Der er tale om et tilbud, som børnene og de unge kan benytte efter eget behov og efter aftale med 

forældrene.            

Vangede Fritidscenter tilrettelægger aktivitetsformer, der hver især tager hensyn til respektive alders- og 

udviklingsgrupper i forhold til indhold/pædagogik: 

Idræt og sport, der kan bidrage til styrkelse af den motoriske udvikling, og hvor der er plads til alle. 

Hobby, der kan give mulighed for med egne hænder at skabe og være kreativ. Herunder også 

måltidstilberedning. 



Musik/kultur, der kan bidrage til en alsidig udvikling. 

Oplevelser, herunder ture og rejser, der giver mulighed for særlige former for samvær, og samtidig giver 

mulighed for og inspirerer til opdagelse af og fordybelse i forskellige og aktuelle virkeligheder. 

  

Dagligdagen i klubben og aktiviteter tilrettelægges under hensyntagen til de større børn og unges 

inddragelse og medbestemmelse. 

Nøgleord: mangfoldighed, fællesskab, trivsel, tryghed, skæg og ballade, oplevelser, omsorg, udfordringer, 

spontanitet  

 


