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Denne serviceinformation beskriver juniorklubtilbuddene til elever i 4.– 6. klasse og klubtilbuddet
for de 11-17-årige i dagtilbudsområdet.

Mål for klubtilbud på dagtilbudsområdet
Hjørring Kommune arbejder ud fra den grundtanke, at der skal være sammenhæng og helhed i
tilbuddene til børn og unge 0-18 år. Det enkelte barns trivsel, udvikling og læring ses som et fælles
ansvar for alle, der arbejder med børn, unge og familier.
Klubtilbuddene understøtter Hjørring Kommunes mål og ønsker om at sikre den bedst mulige
kvalitet i rammer og indhold for alle 11-17-årige og samarbejder med både skoledel og forældre
om det enkelte barns trivsel og udvikling.
Klubtilbuddene er socialpædagogiske tilbud med et forebyggende formål. Tilbuddene understøtter
børnenes/de unges selvvalgte aktiviteter, og tilbuddene har særlig opmærksomhed på at involvere
og aktivere børn, der har brug for en særlig indsats.

Klubtilbud i Hjørring Kommune
Aldersgruppe
Fra 4. klasse til og
med 6. klasse

Tilbud
Juniorklub

Beskrivelse
Juniorklubber er oprettet efter Dagtilbudsloven. Der
er oprettet juniorklub ved:
• Hirtshals Skole og
• Børne- og Ungehuset Lundergaard

11 – 17 år

Ungdomsklub

Ungdomsklubben er et tilbud oprettet efter
Dagtilbudsloven til de 11-17-årige. Der er oprettet
ungdomsklub ved:
• Børne- og Ungehuset Lundergaard

Juniorklub
Juniorklub er et dagtilbud for elever i 4.-6.klasse, hvor barnet efter skole kan deltage i forskellige
aktiviteter. Der er tale om både selvvalgte og pædagogisk tilrettelagte aktiviteter.
De to juniorklubtilbud i hhv. Hirtshals og i Børne- og Ungehuset Lundergård henvender sig til alle
kommunens børn i aldersgruppen.
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Åbningstid
Juniorklub tilbydes på skoledage fra kl. 14.00 til 16.30. Åbningstiden tilpasses behovet i det enkelte
område.

Priser 2022
Dagtilbud efter Dagtilbudsloven:
Juniorklub

Pr. måned
305 kr.

* Betalingen opkræves for 11 måneder. Juli måned er betalingsfri.
Vær opmærksom på, at Hjørring Kommune opkræver et rykkergebyr på 250 kr. ved for sen
betaling.

Tilmelding til juniorklub
Du kan tilmelde dit barn til den 1. i hver måned. Tilmelding sker online på
https://dagtilbudssekretariatet.hjoerring.dk

Udmeldelse af juniorklub
Du kan udmelde dit barn med 1 måneds varsel til den sidste dag i måneden. Dette skal ske online
på https://dagtilbudssekretariatet.hjoerring.dk
Dit barn udmeldes automatisk med udgangen af juni måned i det år, hvor dit barn begynder på 7.
klassetrin.

Ungdomsklub
Ungdomsklub er et tilbud om socialt samvær for alle kommunens 11-17-årige. Der er oprettet
ungdomsklub ved Børne- og Ungehuset Lundergård.

Åbningstid
Ungdomsklubben har åbent på skoledage mandag, onsdag, torsdag og fredag fra kl. 18.00 til
22.00.

Priser 2022
Dagtilbud efter Dagtilbudsloven:
Ungdomsklub

Årligt
0 kr.
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Tilmelding til ungdomsklub
Tilmelding til ungdomsklub sker ved henvendelse til lederen i ungdomsklubben.

Udmeldelse af ungdomsklub
I ungdomsklubben sker udmeldelse ved henvendelse til lederen.

Generelt ved tilmelding til juniorklub og ungdomsklub
Skal du og din familie flytte til kommunen, er I omfattet af retningslinjerne for optagelse. Det
betyder, at du kan ansøge om en plads til dit barn, når din familie har folkeregisteradresse i
kommunen, eller når din familie kan dokumentere, at I skal have bopæl i kommunen.

Fripladstilskud – juniorklub
Økonomisk fripladstilskud
Ligger din families samlede husstandsindkomst under en vis grænse, kan du få et ekstra tilskud fra
kommunen, så det bliver billigere eller helt gratis at have dit barn i juniorklub.
Du kan søge om økonomisk fripladstilskud på https://dagtilbudssekretariatet.hjoerring.dk
På samme hjemmeside har du desuden mulighed for selv at beregne, hvor meget du kan få nedsat
forældrebetalingen.
Læs mere om økonomisk fripladstilskud på Hjørring kommunes hjemmeside.

Socialpædagogisk friplads
Du kan som forælder søge om socialpædagogisk fripladstilskud, hvis dit barns ophold i juniorklub
er særligt påkrævet af sociale eller pædagogiske grunde.
Inden du kan søge om socialpædagogisk fripladstilskud, skal du søge om økonomisk
fripladstilskud.
Du ansøger om socialpædagogisk fripladstilskud gennem Familieafdelingen. Kontakt:
Familieafdelingen
Der ydes ikke søskendetilskud til børn i juniorklub.
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Har du spørgsmål?
Så er du velkommen til at kontakte:
Hjørring Kommune
Børne-, Fritids- og Undervisningsforvaltningen
Dagtilbudssekretariatet
Tlf. 7233 3700
E-mail: dagtilbud@hjoerring.dk
Online: https://dagtilbudssekretariatet.hjoerring.dk
Dagtilbudssekretariatets telefontid er mandag, tirsdag kl. 10.00 – 12.00 og torsdag kl. 13.00 –
16.00.
Eller:
Hjørring Borgerservice
Springvandspladsen 5
9800 Hjørring
Tlf. 7233 3333
E-mail: hjoerring@hjoerring.dk
Online: www.hjoerring.dk

På www.hjoerring.dk/klubber kan du læse mere om klubtilbuddene.
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