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Årsplan 2018 for FUK´s
Medlemmer
KÆRE FORÆLDRE OG MEDLEMMER
Det er vores ønske at I med denne årsplan for 2018 får overblik over kolonier,
traditionsfester og andre oplysninger som er værd at vide. Se også kalenderen over
Klubbens åbningstider i specielle perioder. Generelt gælder det, at klubben har
lukket alle helligdage, lørdag og søndage.
FUK holder som en tommelfingerregel morgenåbent, når specialskolerne holder
lukket. Der kan forekomme undtagelser.
Klubben har 4 lukkedage i 2018 og skulle du komme i pasningsproblemer skal vi
bede dig kontakte os i god tid, så finder vi sammen en løsning.
Vi er meget optaget af at kunne yde vores medlemmer og forældre den bedste
service. Det kan I fortsat hjælpe os med, ved at returnere tilmeldinger der kræver
svar, inden for en given tidsfrist.
Tilmelder man sig ikke rettidig til udvidet åbningstid i skoleferier, skal man ikke
regne med at kunne benytte klubben.
Aktuelle og vigtige meddelelser kan ses på hjemmesiden www.lavuk.dk
KOLONIER MED KLUBBEN I 2018
Vi tilbyder følgende kolonier i 2018 på nedenstående betingelser
Det gælder for alle deltagere på turene, at de unge deltager af egen fri vilje, kan
sove alene og ikke står op om natten. Klubben forbeholder sig ret til at kunne
hjemmesende syge og unge som mistrives på kolonituren, efter kontakt med hjem
eller bosted.
Såfremt normeringen kræver en til en, har klubben et begrænset antal pladser.
Det er klubbens mål, at alle får den bedst mulige tur, og at vi vil gøre alt, hvad der
stå i vores magt, for at dette sker
Afmelding på udenlandsture kan betyde at man hæfter for billetten, nærmere
betingelser se den enkelte tur.
Nogle ture arrangeres i samarbejde med andre af Lavuks tilbud, de er mærket med
stjerne
*Skitur til Val d´ísere
*Snetur til Merket i Norge
Solborgen i uge 28
Ridelejr
VINTERTURENE PLANLAGT OG TILMELDING SLUT

20/1 – 27/1
20/2 – 27/2
09/7 – 13/7
01/7 – 06/7
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LAVUKSTOCK OG SILHUETTEN
Sammen med forældre eller andre ledsagere inviterer Lavuk Entertainment til
musikfestivalen Lavukstock den 25. maj fra 11 – 21. I lighed med andre år, kan der
købes mad og drikkevarer. Besøg også kaffeboden der sikkert igen i år byder på
dejlige kager. Der findes småboder hvor man kan shoppe rundt. Følg med på vores
Facebook efterhånden som Festivalens musiknavne afsløres. Ret til ændringer
forbeholdes. Prisen for deltagelse er 150 kr.
Musikfestivalen Silhuetten i
Odense falder den 30. august.
De unge kan tilmelde sig og
turen frem og tilbage, som
arrangeres af
ungdomsklubben. Prisen for
deltagelse er 150 kr.
LAVUKS
FRIVILLIGHEDSKORPSET
Forældre kan melde sig til
Lavuks Frivillig korps.
Opgaverne ligger udelukkende
på vores festivaler. Det er alle opgaver som har et praktisk islæt. Kontakt Anne
Mette Hjorth på amh@lavuk.dk hvis du kunne tænke dig at yde en indsats.
DAVBLADET
Davbladet udgår. I stedet vil der en gang i kvartalet komme et blad med sidste nyt
fra Ledelsen, bestyrelsen og hele Lavuk. Nye tiltag
WWW.LAVUK.DK OG F ACEBOOK

Vi opfordrer Jer til at se på hjemmesiden nu og da. Der er mange faktuelle
oplysninger, som man kan have nytte af at læse eller få læst.
Facebook overtager Davbladets rolle og bringer dagligt nyheder fra klubben
hverdag.
KØRSELSAFTALER KAN ÆNDRES EFTER FØLGENDE REGLER
Til- og framelding skal ske senest kl. 12.00, dagen før den ønskede ændring skal
træde i kraft.. Kørselsændringer meddeles på telefon 3918 4211. Sig det drejer sig
om en kørselsændring til Fritids og ungdomsklubben.
Du kan også sende en mail på info@lavuk.dk.
Specielt ved extraordinær tilmelding til fredagsfester, skal det ske senest onsdag
kl. 12 i samme uge
Medlemmers sygdom
Husk at sygemelde og raskmelde så din kørsel passer dit fremmøde, det skal ske
via klubben.
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BRUGERBETALING
I fritids og ungdomsklubben er der brugerbetaling på deltagelse i f. eks: Koncerter,
teaterture, fodboldkampe osv. Du skal regne med den fulde billetpris. Melder du
dig til en tur vil du/dine forældre blive præsenteret for prisen, inden du kan
komme med. Undtagelser er småture, hvor et mindre beløb opkræves på konto.
Som regel har vi ved indmeldelse berørt dette og aftalt hvor vi gør med dit barn.
I klubben betales der for materialer der indgår i de
pædagogiske arbejder, som man kan tage med hjem,
prisen udgør 50 % det samlede beløb til materialer.
Kaninen serverer aftensmad for45 kr. Bespisning på de
pædagogiske hold ca 25 om dagen og 45 for
aftensmåltider.
KONTOORDNING
Mange af vores medlemmer har ikke styr på pengenes værdi, derfor er det praktisk
at have en kontoordning. En kontoordning giver os ret til at sælge fra kantinen og
betale småfornødenheder for dit barn. Det er den pårørende der bestemmer
omfanget at kreditten.
Opkrævninger for koloniophold, brug af materialer, køb i kantinen (hvis konto),
fremsendes hver måned på en udspecificeret regning, til medlemmet eller dennes
forældre.
KONTINGENT 2018
Kontingent er 69 kr./md i Københavns kommune. Juli måned er kontingentfri
Når man fylder 26 år udmeldes man automatisk af klubben, Ønsker man at stoppe
af andre årsager udmelder man sig til kontoret. Der en måneds udmeldelsesfrist
Når de unge kommer til klubben mellem 13.00 og 14.30 i hverdagene, tilbyder vi et
mellemmåltid i form af et stykke hjemmebag, frugt og saft. Bestyrelsen har
vedtaget at dette pålægges kontingentet.
Går man her 1-2 dage pr. uge er priser 50 kr. pr. md, går man mere end 3 dage er
det 85 kr. md. Kontingent samt mellemmåltider opkræves pr. kvartal.
KØKKEN
Du skal tilmelde dig spisning på info@lavuk.dk. kl. 12 dagen før du ønsker at spise.
På hjemmesiden finder du ugen menu. Der serveres udelukkende aftensmad
KONTAKTPÆDAGOGER

Alle klubbens medlemmer skal have en kontaktpædagog, som er medlemmets
primære pædagog i forhold til kommunikation og pædagogiske problematikker. Er
du i tvivl om hvem der er medlemmets kontaktpædagog så kontakt os.
Klubben er de unge fristed og derfor skal du som pårørende ikke regne med at få
alt af vide. Hændelser og problematikker som kræver samarbejde med hjem og
klub aftales med kontakt pædagogen/de pårørende.
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LAVUKS BESTYRESLSE
På hjemmesiden finder du en oversigt over Lavuks bestyrelse. Bestyrelsens
sammensætning kan ses på hjemmesiden. http://lavuk.org/bestyrelse/
OBS! Der kan forekomme ændringer i denne årsplan. Se altid den seneste
årsplan på vores hjemmeside http://lavuk.org/sagsbehandlere-2/
Ledelsen/Lavuks Bestyrelse

