Kære familie.
Tak fordi I valgte Køgevejens Ungdomshus
Vi vil gøre alt for I skal få en rigtig dejlig klubtid.
VELKOMMEN.

Nu nærmer tiden sig snart hvor I skal begynde i Køgevejens Børne og Ungdomshus
(KUH). Vi glæder os ligeså meget som jer.
Der er masser af informationer, som I skal have.
Her får I lige de vigtigste. Hjemmeside: www. kuhs.dk, Facebook: K.U.H

Vi er en selvejende institution og har derfor en bestyrelse, som er husets øverste ledelse. Der er valg
til klubbens bestyrelse på forældremødet d. 14. maj 2018.
Jeres barn, får et nummer, ikke fordi vi kalder medlemmet ved nummer, men fordi det hjælper os i
dagligdagen. Både når I sætter penge ind på klubben konto (husk at skrive nummeret), men også når I
ringer omkring jeres barn. Konto nr. 3307 3160031387.
Kommunen opkræver 75,- kr. om måneden til små aktiviteter.
Når du begynder får du også tildelt en storebror eller søster, som vil hjælpe dig, så du falder godt til i
klubben. Du kan kende dem på deres T-shirts. Dem kan du spørge, om de ting, du evt. ikke har lyst til,
at spørge pædagogerne om lige med det samme.
Når du starter, er det en god ide at have et lille billede med- så du straks kan komme på tavlen med
alle medlemmerne, og ellers tager vi et her.

I dagligdagen sender vi hver anden måned aktivitetsplaner ud på mail. Hvis du ikke har mail, kan
planerne hentes på hjemmesiden eller på papir i klubben.
Derefter kan du melde dig til ture i cafeen. Du skal betale ved tilmelding. Det kan du enten gøre
manuelt eller sætte pengene ind på klubbens konto eller Mobil Pay. Husk at tjekke med os, om der er
plads.

I uge 32 tager vi på sommerlejr til Nord Jylland. I denne uge lukker vi, fordi så mange som muligt tage
afsted. Hvis der er nogen der i denne uge har et pasningsbehov vil vi gerne høre fra jer, så kan vi lave
en aftale med SFO’en om pasning i den uge. I år har vi ventet med den ordinære tilmelding, så 1. maj
børnene kunne nå at deltage.

Tilmelding starter d. 1. april.

Til slut bare en lille bøn, husk at komme i din klub, så vi kan lære dig at kende og så du lærer os at
kende. Det kan være svært for nogle at falde til, men vi vil hjælpe dig så godt vi kan. Så…..hvis du har
noget du ikke sådan lige ønsker at tale med os om, så tal med dine forældre, så kan vi altid få en lille
snak med dine forældre efterfølgende.
Husk vi vil gerne hjælpe dig, vi skal blot vide det!
Vi ser frem til at lære dig og din familie at kende.
Hvis I har behov for yderligere information, så kig over til en kop kaffe.

Venlig hilsen
Birde, Pia, Bjarne, Jimmy, John, Christina, Kristoffer,
René, Cecilie, Anja, Yannick.
Souschef Peter Jensen og Leder Pia Jensen

