Juniorklubberne i
Lyngby-Taarbæk

- en ny del af det samlede
klubtilbud
Hvad er Juniorklub?
Juniorklub er et tilbud, der er tilpasset de unge på
7. klassetrin og giver dem et særligt fokus. Det
er et nyt tilbud i kommunen, og det erstatter det
tidligere tilbud, hvor de unge gik direkte fra fritidsklub til ungdomsklub i 7. klasse.

Pædagogisk grundlag
Hver klub har sin egen profil, men alle juniorklubber i Lyngby-Taarbæk arbejder ind i en fælles pædagogisk ramme:
• Vi støtter og styrker de unge i deres udvikling
fra barn til ung, når de går fra mellemtrin til udskoling.
• Vi har fokus på de gode hverdagsrelationer og
på gode sociale fællesskaber
• Vi tilbyder aktiviteter lokalt og på tværs, der retter sig specifikt mod 7. klasses alderstrin
• Vi skaber rammer, så de unge kan kombinere
det, de i nogen grad kender (eftermiddagsklubtilbud) med noget helt nyt (ungdomsklubben).
• Der skal altid være noget at glæde sig til, når
man går i klub i Lyngby-Taarbæk
• Vi har fokus på demokratisk dannelse og medansvar og på at de unge selv er med til at skabe
klubtilbudet

Aktiviteter lokalt og på tværs
For unge i Juniorklubtilbud i Lyngby-Taarbæk Kommune er der både aktiviteter i den lokale klub og
aktiviteter på tværs af klubberne i kommunen. Ved
at møde hinanden på tværs af lokalområder og
klubber, danner de unge fællesskaber på tværs i
kommunen og lærer af hinanden.

Altid noget at glæde sig til
På hvert alderstrin har de unge
i klubberne noget at se frem til
- derfor skydes alle de spændende aktiviteter ikke af på én
gang. Dette princip arbejder
klubberne med, både for fritidsklub, juniorklub og ungdomsklub.

Fakta
Juniorklubtilbuddet træder i kraft den 1. oktober
2020.
I juniorklub kan de unge både komme i eftermiddagsklub på alle hverdage og i et aftentilbud de
aftener om ugen, hvor den lokale klub holder åbent
for juniorklubmedlemmer.
Forældre til unge i 7. klasse som tidligere har været medlem af ungdomsklub, har via e-boks modtaget et brev med orientering om at barnet er
overflyttet til Juniorklub pr. 1. oktober 2020. Taksten for juniorklub er 600 pr. pr. måned i 2020.
Læs mere om mulighederne for økonomisk- og
socialpædagogisk friplads på www.ltk.dk

COVID-19
COVID-19 sætter grænser for
de fysiske aktiviteter, vi kan
lave sammen. Derfor har vi i
2020/21 fokus på digitale aktiviteter og fællesskaber på tværs af
klubberne, mens vi fortsat
udvikler de aktiviteter, vi
glæder os til at lave på
tværs fremover.

Juniorklubber i
Lyngby-Taarbæk

V2 Juniorklub
Fulgsanggårdsskolen
Virumgårdsvej 2, 2830 Virum
45 85 57 24

Baunes Juniorklub
Engelsborgskolen

Lundtofte Juniorklub
Lundtofte Skole

Engelsborgvej 93, 2800 Kgs. Lyngby
45 28 40 33/ 45 28 40 34

Lundtofte Skolestræde 4, 2800 Kgs. Lyngby
45 28 42 55

Tryggehvile Juniorklub
Hummeltofteskolen

Tronens Juniorklub
Trongårdskolen

I.H. Mundts Vej 2B, 2830 Virum
45 83 04 03

Trongårdsvej 58, 2800 Kgs. Lyngby
45 28 43 20

Vængets Juniorklub
Kongevejens Skole

Taarbæks Juniorklub (fra 1. maj 2021)
Taarbæk Skole

Kongsvænget 10C, 2830 Virum
45 28 45 81

Taarbæk Strandvej 96, 2930 Klampenborg
45 28 43 80

Carlsvognens
Lindegårdsskolen

Kolles Juniorklub
Virum Skole

Toftebæksvej 38, 2800 Kgs. Lyngby
45 28 40 84

Skolebakken 21, 2830 Virum
29 16 97 11

