
FRITIDSKLUBBEN 
er et tilbud til alle jer, der går i 4.- 7. klasse.  
Du kan som medlem komme i klubben hver dag eller nogle  
eftermiddage efter skoletid, samt onsdag aften. 
 

Du kan deltage i mange forskellige aktiviteter både inde og 
ude. Og f.eks. gå til krea, rollespil, musik, dans, animation, 
eller ”klubben derude”, komme med dine egne ønsker og 
idéer til, hvad der skal ske, tage på ture på cykel eller i 
klubbens to minibusser, deltage i fællesarrangementer med 
de andre fritidsklubber, hygge dig med kammerater, møde 
nye venner, få en snak med de voksne i klubben og ……. 

KLUBBEN HYBENVEJ 
er en afdeling af Viborg Ungdomsskole sammen med syv 
andre klubber. Hybenvej er også en ungdomsklub, som 
holder åbent mandag og torsdag aften. Ungdomsklubben 
er et gratis tilbud til alle unge i alderen fra 7. kls. til 18 år. 
 

Klubben ”bor” i en nyere bygning i to etager for enden af 
Hybenvej.  
I vores kæmpestore ”baghave” - en tidligere grusgrav - er 

der masser af plads til alle former for udendørs aktiviteter. 

MADORDNING 
Hver dag efter skoletid tilbyder klubben et mellemmåltid 
(f.eks. en pastaret, en sandwich med fyld eller koldskål på 
en varm sommerdag). Det er en populær ordning, som 
benyttes af rigtig mange. Dagens menü koster 10 kr., og  
menü-planen kan ses på: klubbenhybenvej.dk 
Du kan selvfølgelig også tage en ekstra madpakke med. 
Menu-kort til både 50 og 100kr., som opbevares i klubben, 
kan købes. Så har du altid mulighed for at få mad, hvis du 
er sulten eller skal videre til sport eller andet. 
I klubben er der en drikkevandsautomat, så du kan få alt 
det kolde vand, du vil, i løbet af dagen. 
Mange køber frugt og/eller forskelligt knækbrød til 
”den lille sult” 
 

Og det “søde” kan købes i form af is fredag eftermiddag, 
og is, slik og sodavand onsdag aften. Her betales kontant! 

FERIER og FERIELUKNING 
Klubben holder ferielukket i tre uger (ugerne 29-30-31)  
i sommerferien, mellem jul og nytår, samt enkelte dage  
i løbet af foråret i forbindelse med helligdage. Her følger  
vi skolernes ferieplan.  
 

I skolernes øvrige ferieuger (sommer-, efterårs- og  
vinterferie) ændres åbningstiden (info på hjemmesiden).  
Vi tager på sommerlejr, og der planlægges af og til  
aktiviteter væk fra klubben (f.eks. en længere cykeltur,  
en tur i  sommerland eller et besøg i en anden by), og  
dagen forlænges derfor nogle timer. Måske tager vi en 
overnatning i klubben, et filmmarathon eller et LAN-party. 

DET KOSTER ”LIDT”, HVIS 
 du vil lave en ting i kreativ eller i grovværkstedet 
 du vil lave våben til rollespil 
 du vil med på tur til tivoli eller på sommerlejr 
 du vil …….. 
Du kan evt. sætte penge ind på et materialekort i klubben, 
så der står lidt, hvis du f.eks. en dag kan lave bolsjer eller 
din far eller søster skal have en fødselsdagsgave 



Åbningstider 
 Mandag - torsdag:  kl. 13:30 - 17:00 
 Fredag: kl. 13:30 - 16:30 
  

 - samt onsdag aften: kl. 17:00 - 21:00 
  

Klubkontingent 
 Pr. 1. januar 2020 er kontingentet 385 kr. pr.  

måned, beløbet opkræves i 11 måneder (juli  
måned er betalingsfri) via kommunen (PBS). 

  

Der kan søges om friplads efter gældende regler. 

 

 Flere aftener om ugen kan alle unge benytte  
de kommunale ungdomsklubber i Viborg. 

Her er målgruppen 7. klasse til og med 18 år,  
og dette tilbud er kontingentfrit. 

 

 

Besøg og indmeldelse 
Børn og forældre er altid velkomne til at  

besøge klubben. Hvis du/I vil have en grundig  
rundvisning, er det en god idé at ringe i forvejen.  

Kan du/I lide stedet og det, vi laver i klubben,  
skal indmeldelse ske elektronisk via  

NemPlads, som findes under den røde 
”Selvbetjeningsfane” på viborg.dk 

 
VIGTIGT! Samtidig skal forældre/værge  

udfylde et ”stamkort” (en oplysnings-  
og tilladelsesblanket) på klubmedlemmet.  

Blanketten fås i klubben eller kan hentes på  
www.hybenvej.viborg.dk 

 
OBS! Ved senere udmeldelse af klubben logges 

ligeledes på NemPlads. Udmeldelse skal ske  
med mindst en måneds varsel til udgangen af en  

måned. F.eks. skal udmeldelse pr. 30. juni  
ske inden udgangen af maj måned.  

For alle i 4.-5.-6.-7. kls. 
 

KOM I  
FRITIDSKLUB 

NÅR  
DU HAR 

FRI FRA SKOLE  
 

 i klubben på Hybenvej 

 
Klubben Hybenvej 

Hybenvej 2, 8800 Viborg 
 

Café: 8787 1855 
Kontor: 8787 1856 

Mail: hybenvej@viborg.dk 
 
 
 

Klubbens hverdag: klubbenhybenvej.dk 

Kommunal hjemmeside: hybenvej.viborg.dk 
Følg os på: facebook.com/KlubbenHybenvej 

Finderuphøj 
Skole 

Søndre 
Skole 

Alle mødes da i: 
Klubben Hybenvej 
Hybenvej 2 
8800 Viborg 
Tlf.: 8787 1855 


