Pumpestationens
Fritidscenter
Præstøgade 21
2100 København Ø

Velkommen
Pumpestationens Fritidscenter

Kære medlemmer og forældre.
Vi har samlet information om
hverdagen, betalinger,
åbningstider, pædagogik, m.m. i
denne folder.
Håber at du får svar på dine
spørgsmål, ellers er du altid
velkommen til at se på vores
hjemmeside pumpestationen.dk,
kontakte os på telefon eller mail,eller blot komme forbi til en kop
kaffe.

Velkommen!

Hjerteligt velkommen til Pumpestationens Fritidscenter.
Vi har rigtigt meget information vi gerne vil
formidle. Læs også nyhedsbrevet (tilsendt
via mail) og se hjemmesiden, som løbende
bliver opdateret.
Vi håber med denne folder at I får alle de
relevante informationer I umiddelbart har
brug for som medlem/forældre hos os, men
skulle der være spørgsmål, er I altid velkommen til at kontakte os.

Tre trin til en god klubstart
1.
2.

3.

Indmeldelse via kommunens pladsanvisning
Dit barn skal være indmeldt elektronisk ved start i klubben
Udfyld og aflever stamkort i klubben
Vi får ikke automatisk jeres kontaktoplysninger fra kommunen.
Derfor er det vigtigt at vi får et udfyldt stamkort. Kortet udleveres
i vores information og kan downloades fra vores hjemmeside.
Indbetal til madordning og aktivitetskonto.
Der er egenbetaling for mad og materialer. Læs på side 5 hvordan
man betaler.

I det følgende, kan du læse om:
•
•
•
•

Hvad kan jeg forvente af klubben?
Praktiske oplysninger
Aktiviteter i Pumpestationen
Trivsel, pædagogik & forældresamarbejde
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Hvad kan jeg forvente af klubben?
Spændende værksteder og aktiviteter.
I klubbens værksteder er der voksne der brænder for det de laver. Det
være sig musik, tøjdesign, e-sport, ture og aktiviteter, m.m.
Medlem
Som medlem af klubben kan du komme når du har lyst indenfor
åbningstiden. Der er hver dag en masse tilbud du kan benytte dig af, men
du kan også bare hænge ud med dine venner over en kop the.
Pædagogerne
De voksne der arbejder i klubben har tid til snak og hygge. Udover det er
de voksne uddannet til at lave aktiviteter/værksteder i klubben, og kan
hjælpe dig med en masse spændende ting.
Medbestemmelse
Du kan også selv komme med dine forslag til hvad der skal ske i klubben.
Har du en idé, så sig det til en voksen.
Stabilitet
Det er de samme voksne du ser hver dag – vi kender dig og dine behov.
Tidens trend
Klubben er ikke statisk men har fingrene på pulsen og kan ændre
programmet og lave nye værksteder fra uge til uge.
Læring & netværk
Klubberne er ikke et undervisningssted (selv om vi tilbyder lektiehjælp)
men giver dig mulighed for at afprøve dine interesser samt evt. hjælpe dig
til at finde danseskoler – musikundervisning – svømmeklubber –
teaterforeninger osv.

Vi er til for dig og dit barn - kort sagt!
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Praktiske oplysninger
•

Åbningstider

Vi har normalt åben mandag til fredag kl. 13.00 – 18.00 (til 22.00 for UK) i
skoleferier dog kl. 09.00–18.00.
Vi er meget fleksible, når skoler eller
forældre har brug for at vi holder åbent –
hvis vi orienteres i god tid.

•

Lukkedage

Klubben holder lukket mellem jul og
Nytår. Det er til gengæld de eneste
lukkedage vi har. Ændringer i
åbningstiderne annonceres på
hjemmesiden og i vore Nyhedsbreve.

•

Kontrol & Afkrydsning

I modsætning til fritidshjemmet har vi ikke kontrolleret pasning i
fritidsklubben.
Nu er det forældrene der laver aftaler med barnet om komme- og gåtider!
Når børnene kommer i klubben tjekker de sig ind ved at taste deres
nummer på skærmen i Informationen – og ligeledes skal man tjekke sig ud
igen når man går hjem.
På den måde kan personalet holde styr på, hvem der er i huset.
Men vi forventer, at man siger goddag og farvel til en
voksen.
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•

Sådan betaler du til klubben

Kontingentet opkræves direkte af Københavns Kommune, men derudover
har vi en egenbetaling på 90 kr./måned for mad, samt 50% egenbetaling til
materialer og til ture ud af huset.
Betaling for mad og materialer/ture ud af huset (aktivitetskonto)
Så snart vi har modtaget din mailadresse, sender vi logon-oplysninger til en
forældreportal, hvor du som forælder kan indbetale til dit barns
aktivitetskonto, samt oprette en fast månedlig indbetaling for mad. Du kan
også følge med i dit barns forbrug, ændre stamoplysninger og tilladelser.
Har dit barn hel eller delvis friplads, skal du ikke indbetale til mad eller
aktivitetskonto.

Betaling for ridning, kolonier m.m.
Betaling til øvrige aktiviteter hvor egenbetalingen
typisk er større og bindende, (som kolonier, ridning
m.m.) kan ske via netbank til konto i Danske Bank:
4180-4560501552, via Mobile Pay 38034, - eller
ved kontant betaling i klubben.
Husk at anføre barnets medlemsnummer og navn
samt hvad indbetalingen er til (f.eks. ridning).
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•

Hvad dækker indbetalingerne?

De 90 kr. mdl. dækker børnenes brug af vor telefon og vores køkken, som
hver dag sørger for frisk frugt samt et regulært og sundt måltid mad. (vi
sælger ikke slik, chips o.lign. i klubben.)
Forældre, der modtager hel eller delvis friplads til kontingentet skal ikke
betale til ordningen, idet Københavns Kommune også dækker dette.
Ydermere skal man betale 50% af materialeudgiften på de ting man
foretager sig i klubben – dvs. halvdelen af den udgift klubben har til
hobbymaterialer eller ved ture ud af huset som besøg i svømmehallen,
bowling, m.m.
Beløbet indsættes på Aktivitetskontoen for hvert enkelt barn.
Via forældreportalen kan du som forælder bede om at blive adviseret på
mail, når saldoen når ned på et beløb du selv fastsætter.
Forældre, der modtager hel eller delvis friplads til kontingentet skal ikke
betale til aktivitetskontoen.

•

Tilskud til friplads

Det sker i 2019 efter følgende principper:
Er husstandsindkomsten under 551.700 kr. kan man
få hel- eller delvis friplads.
Indtægtsgrænserne forhøjes med 7.000 kr. for hvert hjemmeboende barn
under 18 år ud over det første hjemmeboende barn.
Ved nyoptagelse i dagtilbud, skal en ansøgning om fripladstilskud være
sendt til forældrebetalingen indenfor 2 måneder fra indmeldelsesdatoen,
for at et eventuelt fripladstilskud kan få virkning tilbage fra
indmeldelsesdatoen.
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•

Telefonpolitik i klubben

Børnene kan frit bruge vores telefon til at ringe hjem – de skal bare lige
spørge en voksen først.
De kan også frit bruge deres egne mobiltelefoner.
Hvis I forældre ringer for at høre om jeres barn er dukket
op, bruger vi afkrydsningen til at bekræfte over for jer, om
jeres børn er her. Vil I tale med jeres barn kan det godt lade
sig gøre, men vi beder jer om kun at gøre det, når det er vigtigt. Ellers skal
vi bruge en medarbejder til kun at lokalisere, hvor børnene er i huset, når
der er telefon.

•

Kontakt klubben
Du kan ringe til klubben på 35 26 39 62.
Kontaktpædagogernes mailadresser fremgår af
hjemmesiden.
Se bagsiden for kontaktoplysninger på ledelse og
administration.

•

Garderobe og Glemt tøj

Vi skal opfordre forældrene til at holde øje med
at børnene får deres eget tøj med hjem igen,
samt holde øje med vore glemmekasser. To
gange årligt forærer vi et læs tøj væk, som ingen
har gjort krav på.

•

Forsikring

Vi skal nok passe på jeres kære børn, men klubben har ikke en forsikring
der dækker for børnene, så det anbefales at I har egen ulykkesforsikring.
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•

Madordning

Pumpestationen tilbyder hver dag i eftermiddagstimerne alle medlemmer
et måltid mad. Sund kost er en integreret
del af vores pædagogik. Til de
medlemmer som ikke spiser kød, vil der
naturligvis være et alternativ.
Måltidet er ernæringsrigtigt og
modsvarer et almindeligt måltid, i
mængde og indhold. Vores mad
indeholder fortrinsvis økologiske varer.
Mælk, frugt, brød, æg, o.lign er altid økologiske.
Madordningen koster 90 kr./måned. Har dit barn hel eller delvis friplads
skal du ikke betale.

•

Indmelding

Indmelding sker via mail til pladsanvisningen.
Endvidere skal du udfylde og aflevere et stamkort i klubben.

•

Udmelding

Udmelding sker ligeledes ved henvendelse til pladsanvisningen.
Endvidere bedes du oplyse klubben om at du ikke længere ønsker
medlemskab til dit barn. Gerne pr. e-mail til admin@pumpestationen.dk

•

Fritidsklub eller Ungdomsklub?

Fritidsklub (FK) er et dagtilbud for børn i 4.-7. klasse, dog har vi også
aftenåbent til 21.00, for 6. og 7. klasserne, man- til fredag.
Ungdomsklubben er kontingentfri og er primært et aftentilbud til kl. 22.00
for børn fra 8. klasse og til de fylder 18 år. Dog kan de komme i vores
fitnesscenter Pulsen i eftermiddagstimerne.
2-4 gange om året har vi kolonier kun for UK-medlemmer til Lalandia,
Søndervig, Ålborg musikfestival og lignende.
Dit barn bliver automatisk overflyttet fra FK til UK af pladsanvisningen, når
det bliver aktuelt.

- Pumpestationens Fritidscenter -

8

•

Nyhedsbrev & app: Tilbud, aktiviteter & forældreinfo

Hver fredag udsender vi et elektronisk nyhedsbrev med praktisk info til
forældre og opslag om kolonier, overnatninger, særlige udflugter m.m.
Hvis du ikke modtager nyhedsbrevet kan
du tilmelde dig på vores hjemmeside eller
skrive til admin@pumpestationen.dk.
I nyhedsbrevet finder du også et link til en
oversigt over aktiviteter i den kommende
uge.

Du kan også få vores nyhedsbrev via vores app til IOS og Android.
Når du henter app’en bedes
du acceptere notifikationer,
så vi kan informere dig om
vigtige ting. Vi skal nok holde
antallet af notifikationer på et
minimum. Søg på
’pumpestation’ i App Store.
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Aktiviteter i Pumpestationen
Det er ikke muligt at præsentere alle vores aktiviteter i denne flyer.
Endeligt skifter aktiviteterne karakter efter årstiden. Eksempelvis har vi kun
sejlads i sommerhalvåret. Alligevel får du her nogle smagsprøver. Alle
aktiviteter er naturligvis frivillige, nogen gratis, nogen koster lidt.

Opkrævning sker via
Aktivitetskontoen, som
alle børn får oprettet
ved klubstart.

•

Ture & Udflugter

Vi lægger meget vægt på at tage på ture ud af huset. Dels er det hyggeligt
at være sammen i mindre grupper udenfor huset, og dels lærer børnene at
færdes i byen på en tryg måde. Turene kan gå til Sejlklubben (Nordhavn),
bowlingbanen og måske til en brætspilscafé – eller vi tager på spontane
ture i lokalområdet – en tur i svømmehallen, Eksperimentariet, Planetariet,
Den Blå Planet og lignende. Man tilmelder sig i Informationen.
Forslag til ture forventer vi at børnene taler med en voksen om.
Men det hænder da også, at nogle forældre med særlige kontakter sørger
for spændende arrangementer som Vild med Dans eller TV2’s Vejrtjeneste,
FCK’s hjemmekampe m.m.
– Og den slags invitationer vil vi meget gerne have mange flere af!

•

Musik- og Videoværkstedet

Vi har vores eget studie hvor bands eller musikinteresserede kan slå sig løs
under kyndig vejledning. I "Børnescenen"- et åbent arrangement, kan alle
der har noget på hjerte, eller vil prøve sig af, få mulighed for det. Vores
sidste film "Mobberne", kan ses på vores hjemmeside.
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•

Ridning

Vi starter ridningen i september og prisen er 400 kr./måned for en ugl.
ridetime. Der skal betales forud for en måned – og man skal betale indtil
man skriftligt afmelder sig igen.

•

Cafeen

I Pumpestationens cafe vægtes der højt at vores klubmedlemmer kan
komme ned og koble af, til en kop the i vores hyggelige sofaarrangement.
Cafeen har mange forskellige aktiviteter, vi tilbyder blandt andet på
tegnekonkurrencer og en ugentlig bagedag, hvor klubben kommer til at
dufte af bageri. Cafeen tilbyder også temauger, som kunne være
halloween, julestue mm.
Aktiviteterne er med til at skabe relationer mellem børn
og voksne og det er særligt i cafeen den "gode samtale"
kan dukke op. En samtale hvor man kan tale om ALT.
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•

Sejlundervisning

I maj tager vi et hold børn med til sejlundervisning i en rigtig sejlklub. Man
træner en gang ugl. med professionelle instruktører. Tal med Fehmi om
dette (fehmi@pumpestationen.dk).

•

Pulsen, Klatretårnet, m.m.

Pulsen er vores helt eget fitnesscenter, hvor alle under kyndig vejledning
kan få rørt musklerne og man kan endda hygge sig samtidigt.
- og herudover benytter vi os jo af alle de muligheder vi har i
klubben som f.eks. vort Klatretårn (hvor man dog skal have
forældrenes tilladelse for at klatre).

•

Kolonier og sommerture

Ud over traditionelle overnatninger i klubben,
tilbyder vi medlemmer at komme med på
koloni som vi afholder 6-8 gange om året.
Faste indslag er Søndervig og Lalandia, men
også koloni på Samsø, ski-koloni til Støten,
overlevelsestur til Sverige samt andre
spændende steder. Programmet skifter fra år
til år, men altid er kvaliteten i top!
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•

Lektiehjælp

Hver dag er der lektiehjælp
for store og små. Vi har
universitetsuddannet
personale der med stor
pædagogisk indsigt gør det
spændende at lave lektier
og opgaver.

•

E-sport

I vores E-sportslokale undervises der i CS-GO,
Overwatch, og lignende spil.
Her kan en uddannet instruktør lære dit barn
strategi, taktik og teknik. Vi deltager i interne og eksterne turneringer og
arrangementer.

•

Studiecafè

Vi har startet en studiecafé for unge
(6.klasse til og med 3.g), hvor vi vil skabe et
rum til fordybelse, indlæring og dannelse i
Pumpestationens vante rammer. Vi vil i høj grad have fokus på gymnasieog studieforberedelse og studieteknik, og i det hele taget motivere og give
de unge værktøjer til at tage ansvar for egen læring.
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Trivsel, pædagogik & forældresamarbejde
•

Barnets kontaktpædagog

Hvert barn i fritidsklubben har en tilknyttet kontaktpædagog, som tager
omsorg for barnet samt varetager kontakten til forældrene. I er altid
velkomne til at henvende jer, ligesom kontaktpædagogen ikke vil tøve med
at henvende sig, når det er nødvendigt.
Du får dit barns kontaktpædagog oplyst
ved klubstart, men det kan også ses på
vores hjemmeside.

•

Vores 10 adfærdsregler:

Vi er strikse med at disse regler overholdes, da det er vigtigt for os at der er
plads til alle:
1. Man siger goddag og farvel samt krydser sig ind og ud ved skranken.
2. Ingen løber eller kravler op når de er på trapper og niveauerne.
3. Vi slår og mobber ikke hinanden.
4. Vi råber ikke, men taler ordentligt til og om hinanden
5. Har du brug for hjælp så hent en voksen
6. Når man siger stop er det stop
7. Tøj, sko, tasker o. lign. skal i garderoben.
8. Man rydder op efter sig selv.
9. Pas på klubbens ting.
10. Negativ støj er forbudt. Positiv støj meget velkommen.

•

Forældresamarbejde

Pumpestationens Fritidscenter er en selvejende institution med egen
bestyrelse. Der er valg til bestyrelsen årligt i november måned. Indkaldelse
via hjemmeside og nyhedsbrev. Vi sætter stor pris på input og gode råd fra
forældregruppen, for kun igennem dialog og
samarbejde, kan vi skabe et fritidstilbud der
matcher dit barns behov.

•

Forældrecafè

Hver onsdag eftermiddag er der åben forældrecafè, hvor du kan hygge og
tale med en pædagog om løst og fast. Du er altid velkommen til at komme
forbi og få en kop the eller kaffe!
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•

Pædagogiske pejlemærker

I klubben kan vi tilbyde udfordrende lege, ferieture, udflugter, m.m. for
under trygge rammer at give børnene nogle gode og spændende
oplevelser med kammeraterne, samtidig med vi arbejder med udvikling af
børnenes kompetencer.
Det pædagogiske arbejde i Pumpestationen er forankret i forvaltningens
pejlemærker, samt i udvikling af en række grundkompetencer gennem leg
og læring.

Har du spørgsmål til vores pædagogiske praksis - generelt eller specifikt i
forhold til dit barn - er du altid velkommen til at henvende dig til souschef
Sanne Thorvil, sanne@pumpestationen.dk.
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Søren Bot
institutionsleder

Sanne Thorvil
Souschef

mail@pumpestationen.dk

sanne@pumpestationen.dk

35 27 40 31

35 27 40 32

Fehmi Demir
UK-leder

Jonas Andersen
Admin. medarbejder

fehmi@pumpestationen.dk

jonas@pumpestationen.dk

35 26 39 62

35 27 40 32

Pumpestationens Fritidscenter - Præstøgade 21, 2100 KBH Ø
www.pumpestationen.dk - mail@pumpestationen.dk
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