Fritidscentret ”STRAND”
(Kongovej 26, Messinavej 32, Gokartbanen, DMU-Amager Strand)

Opskrivning til de fritidsklubber som indgår i Fritidscenter STRAND
Kære forældre til kommende fritidsklubbørn i Fritidscenter Strand.
Denne skrivelse er ment som en ”ekstra informationsskrivelse” og en hjælp til at i som forældre sikrer at
jeres børn bliver skrevet korrekt op i Fritidscenter Strand.
Alle forældre til børn i kommunale Fritidsinstitutioner/KKFO’er (fritidshjem) vil modtage et brev i e-Boks
omhandlende opskrivning til klub (Fritidscenter). Opskrivningen foregår mellem uge 44-50.
Forældre til børn som går på private skoler med tilhørende SFO’er, modtager ikke automatisk noget brev i
e-Boksen. Derfor udsendes denne skrivelse med ekstra information om hvordan i skriver jeres barn op til
klub.

Opskrivning til klub med start forår/sommer:
I kan vælge at skrive jeres barn op på 2 måder:
-

Enten følger i proceduren som fremgår af brevet i e-Boksen (børn i kommunale
skoler/fritidsordninger).
Hvis I af én eller anden grund ikke kan tilgå Københavns kommunes hjemmeside og logge ind med
NEM ID for at skrive jeres barn op, kan I kontakte pladsanvisningen på tlf.: 70250660 eller skrive til
dem. Følg evt. dette link: https://www.kk.dk/institution/pladsanvisningen-og-infoteam

I begge tilfælde er det vigtigt at notere eller oplyse pladsanvisningen om I ønsker pladsen fra 2. maj eller 1.
august. Det er udelukkende muligt at blive indskrevet i klub den 2. maj, 1. august eller senere i løbet af
sensommeren efter eget ønske. Det står jer som forældre fuldstændigt frit for, på hvilken af disse datoer i
ønsker jeres barn skal starte i klub. Den startdato i vælger, har ikke indflydelse på hvilken matrikel jeres
barn får plads på.
Man er også velkommen til at ønske en matrikel, men det er vigtigt at pointere at Fritidscentret tager
beslutning om fordeling af børn, ud fra vores fordelingskriterier. Læs mere herom på Fritidscentrets
hjemmeside: http://fc-amagerstrand.kbhbarn.kk.dk/FrontEnd.aspx?id=4164934
Vi har de seneste par år oplevet stor søgning til Fritidscentret og derfor kan vi ikke garantere plads på en
specifik ønsket matrikel.
Det er altid en god idé at aftale med de andre forældre i klassen, hvilken matrikel i som samlet klasse skriver
jer op til.
I Fritidscenter Strand er der søskendegaranti hvilket vil sige at du har garanti for at dit barn havner på
samme matrikel som storesøster/bror. Det er derfor vigtigt at du noterer dette ved opskrivning eller oplyser
det til pladsanvisningen ved telefonisk henvendelse.
Vi tilbyder rundvisning til alle børn og forældre på alle matriklerne. Datoer for rundvisning vil fremgå af
fritidscentrets hjemmeside fra uge 40.
OBS: Er du interesseret i at få plads på Gokartbanen til dit barn, skal du skrive/ringe derned og lave en aftale om
rundvisning med Tom Lausen på mail: C28N@kk.dk eller tlf.: 32 57 76 64 (klubben).

Ultimo januar måned fordeler vi børnene på de enkelte matrikler og i løbet af februar/marts mdr. vil i få
tilsendt et tilbud fra pladsanvisningen.
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I Fritidscenter Strand anvender vi følgende kriterier:
- Kammeratskabsgrupper
- Hensynet til en hensigtsmæssig kønsfordeling, for eksempel, at en pige ikke isoleres i en
drengegruppe eller omvendt.
- Hensynet til, at et barn, der af hensyn til behovet for kontinuitet i dagligdagen og samvær med
kammerater efter skoletid, har behov for at være sammen med sine klassekammerater.
- Hensynet til den enkelte bygningsenheds fysiske kapacitet
- Økonomisk friplads

Økonomisk friplads
Forældre kan søge om fripladstilskud via https://www.kk.dk/priserogtilskud

Uddrag af ”regler for optag i fritidscentre”:
Pladsgaranti
Der er pladsgaranti for alle unge i alderen 10-11 år med bopæl i Københavns kommune. Der er ikke
pladsgaranti for unge i alderen 12-17 år. Pladsgarantien omfatter et tilbud om fritidsklubplads i det
bydelsområde, hvor barnet har bopæl. Pladsgarantien omfatter ikke tilbud om en bestemt plads i én af
fritidscenterets enheder. I de bydelsområder hvor der er flere fritidscentre, kan et barn henvises til et andet
fritidscenter med ledige pladser for at pladsgarantien kan opfyldes.
Venteliste
Overstiger søgningen til et fritidscenter antallet af pladser, så oprettes der venteliste. Det er lederne af
fritidscentrene, der har ansvar for at stille et forslag om en alternativ fordeling, så pladsgarantien kan
opfyldes.
Den valgte fordeling tager udgangspunkt i nedenstående kriterier:
- Barnets alder (børn omfattet af pladsgarantien har fortrinsret)
- Ventelisteanciennitet
- Søskende i fritidscenteret
- Kammeratskabsgrupper
- Fritidscenterets beliggenhed i forhold til barnets skole og hjem
Ind- og udmeldelse af fritidsklub (10-14 år)
- Fritidscentrene kan optage børn til en fritidsklubplads, hvis de er fyldt 10 år, eller har afsluttet 3.
klasse. Pladsanvisningen udsender information om udmeldelses af fritidsinstitution (6-10 år), samt
mulighed for indmeldelse i fritidsklub til forældre, hvor barnet starter i 4. klasse efterfølgende
skoleår.
- Opskrivningen til fritidsklubplads foregår via kommunens hjemmeside. Barnet kan opskrives til 2
fritidscentre, men kun optage én plads.
- For børn der stopper i fritidsinstitution (6-10 år) gælder, at hvis opskrivningen sker i perioden uge
44-50, så får barnet anciennitet pr. uge 44. Opskrives barnet senere, så får barnet anciennitet fra
opskrivningstidspunktet.
- For at være sikker på en fritidsklubplads i påbegyndelsen af 4. klasse, skal barnet opskrives senest 1.
februar det år, hvor barnet starter i fritidsklub.
- Barnet kan tidligst indskrives i fritidscenteret 1. april det år, hvor barnet opfylder
optagelseskriterierne.
- Ønskes barnet udmeldt af fritidsklubben, skal dette ske via kommunens hjemmeside. Udmeldelsen
sker med én måneds varsel pr. den 1. eller 15. i en måned.

Fritidscentret ”STRAND”
(Kongovej 26, Messinavej 32, Gokartbanen, DMU-Amager Strand)
Overgang til ungdomsklub
- Hvis barnet går i et fritidscenter, hvor der er ungdomsklub, overgår barnet automatisk til ungdomsklub
31. juli, det år hvor det forlader 7. klasse.
- Hvis barnet går i et fritidscenter uden ungdomsklub, og ønsker at fortsætte i ungdomsklub, skal
fritidscenterlederen vejlede om overgang til anden ungdomsklubplads.
Ind- og udmeldelse i Ungdomsklub (14-18 år)
- Fritidscentrene kan optage børn i en ungdomsklubplads, hvis de er fyldt 14 år, eller har afsluttet 7.
klasse.
- Opskrivningen til ungdomsklubplads foregår digitalt via Københavns Kommunes hjemmeside.
- Hvis der henvender sig unge i ungdomsklubben, fx som følge af klubbernes opsøgende arbejde, kan
registreringen i særlige tilfælde ske ved at lederen af fritidscentret indsender information om navn og
CPR-nummer til Den Centrale Pladsanvisning. Fritidscenteret skal dog i udgangspunkt opfordre til, at
opskrivningen sker af forældrene via kommunens hjemmeside.
- Der er ikke krav om at unge, der anvender ungdomsklubben skal registreres i KMD IS, hvis de unge ikke
ønsker dette.
- Den unge udmeldes automatisk ved udgangen af den måned, hvor den unge fylder 18. år. Ønskes barnet
udmeldt af ungdomsklubben, skal dette ske via kommunens hjemmeside.

Til sidst er der kun at sige at….
Alle vi medarbejdere i Fritidscentrets klubber glæder os rigtigt meget til at tage imod jeres børn og ser frem til et
godt samarbejde med jer forældre. Skulle i have spørgsmål vedr. Fritidscentret, opskrivning/fordeling af børn
eller lign. er i velkomne til at kontakte undertegnede – gerne på mail😊

De bedste hilsner på hele Fritidscenter Strands vegne!
Rasmus Fredberg Knudsen
Pædagogisk leder
Fritidscenter Amager Strand
_______________________________
KØBENHAVNS KOMMUNE
Børne- og Ungdomsforvaltningen
Område Amager
Kongovej 26, Stuen
2300 København S
Mobil
2494 0352
E-mail
rasknu@kk.dk

Fritidscentrets mailadresse: 37903@buf.kk.dk
Fritidscentrets hjemmeside: http://fc-amagerstrand.kbhbarn.kk.dk/FrontEnd.aspx?id=4164933

