
Værestedet sommeren 2019 
 

I august 2019 er der registreret 125 brugere af Værestedet. Herunder ses fordelingen på køn, alder og 

skole.  

 

 

 

 

Det er typisk de yngste børn, der er i klub længe/ en stor del af åbningstiden. En stor del af de større børn 

har fritidsjob og lektier, de er derfor typisk kortere tid i klubben. Dagligt besøg svinger (f.eks. i maj 2019 

laveste antal 25/ højeste 61). Der er stor variation i fremmødetidspunkter og det er svært at pege på 

mønstre. Dog er der typisk flere børn i løbet af dagen, når der er aftenklub.  

 

Brugere – fordelt på skoler 

Nymarkskolen 59 

Ørkildskolen afd. Byen 9 

Ørkildskolen afd. Øst  34 

Tved Skole  12 

Andre  11 

I alt  125 

 

Flertallet af børn og unge kommer fra østlige bydel (Sanddalsparken, Strynøvej, Byparken/ Skovparken), 

men en del kommer også fra Jægermarken/vestre bydel. 

   

Gennemsnitligt fremmøde i april-juli 2019 

April 38/dag 

Maj 44/dag 

Juni 40/dag 

Sommersjov (aktivitetsuge)  71 tilmeldte 

Sommerferie (8/7-6/8) 29/dag 

 

Åbningstider i hverdagen:   

 Mandag til torsdag    kl. 14-19 

 Fredag    kl. 14-18 

 Onsdag ”aftenklub”    kl. 19-21 

 Torsdag ”pigeklub” for 7-9 klasses piger  kl. 19-21 

 I skoleferierne åbent   kl. 11-16 

 Lukket mellem jul og nytår og uge 30 + helligdage  

Brugere – fordelt på køn og alder 

 Drenge Piger I alt 

 9-12 år 13-18 år 9-12 år 13-18 år  

Registrerede brugere 24 56 18 27 125 



Mad: Der er daglig servering af eftermiddagsmad + frugt og gulerødder. Vi tilbereder et varmt sundt måltid- 

det er billigere at lave varm mad end fx rugbrød m pålæg. Det har store pædagogiske sidegevinster ift. 

adfærd, respekt, omgangsformer og hygge på tværs. 

Aktiviteter: Da det er et åbent, uvisiteret tilbud planlægges der ikke daglige aktiviteter på forhånd, men der 

er altid playstation, musikrum, bordtennis, brætspil og kreativt værksted; aktiviteter, som alle kender 

reglerne for, og som de derfor selv kan gå i gang med. De voksne er klar til at støtte op om mere krævende 

projekter og har styr på, at aktiviteter foregår i fordragelighed. 

I vinterhalvåret er der én ugentlig tur til svømmehallen, hvor man melder sig til på skift. 

Der er pigeklub for 5.-6. klassespiger mandag i Anemonen 

Traditioner: jul, fastelavn, halloween 

Sommersjov: Sommersjov er en tradition lige så gammel som Værestedet. Den første uge i skolernes 

sommerferie er vores aktivitetsuge, hvor vi har instruktører udefra.  
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