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VELKOMMEN TIL 
 

SYVSTJERNEKLUBBEN 7´EREN 

 

En del af FuresøFritidsOrdning Syvstjernen i Furesø Kommune 

3.KLASSEAFD.(FFO1) – FRITIDSKLUB 4.-6.KL (FFO2) 

 

Adresse:    Skovløbervangen 1N, 3500 Værløse 

 

Telefon:    Telefon 7235 7960     

  

 

Mail:         syvstjerneklubben@furesoe.dk 

 

FFO leder:            Anne Marie Lywood   

    Mail:   amv@furesoe.dk 

    Telefon 7235 7962 

 

Klubkoordinator:  Katia Reinø    

    Mail:   kacr@furesoe.dk 

    Telefon 7216 4612 

 

 

 

 

Åbningstider: Mandag-torsdag 

Fredag  
 
 

Skoleferier   

13.30 – 17.30 

13.30 – 17.00 
 
 

09.00 – 17.00 
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Kære nye forældre og børn 
Hjertelig velkommen til Syvstjerneklubben.  

Vi håber, I og jeres barn må få nogle gode år  

med mange skønne oplevelser i klubben, og at  
denne lille pjece vil give jer de mest relevante 

informationer. 

Vi glæder os til at lære jer og jeres barn at kende. 
 

Børn og Personale 

I klubben er der ca. 280 børn fra 3. til 6. klasse.  
3.klassebørnene går i FFO1 med kontrolleret pasning.  

Fra 4.klasse går børnene i klub (FFO2) uden kontrolleret 

pasning og med brugerbetaling til ture, mad og materialer. 
Alle børn er fælles i klubbens lokaler på tværs af klassetrin. 

Alle klasser og spor har tilknyttet kontaktpersoner, som 

arbejder tæt sammen med skolens lærere. Med ledelse, 
administration og cafemedarbejder er vi i alt 13-14 

fastansatte til at gøre hverdagen sjov, hyggelig og lærerig 

for børnene. 
 

Overgange, ind– og udmeldelser 

Børnene starter i Syvstjerneklubben i maj i 2.klasse, hvor 
de overflyttes fra Lillestjernen. 

I maj i 3.klasse, overgår børnene automatisk til fritidsklub 

(FFO2). 
I maj i 6.klasse udmeldes børnene automatisk af klubben. 

Yderligere ind– eller udmeldelser sker digitalt via den 

kommunale pladsanvisning. Udmeldelse sker altid til d. 1. 
eller 15. i måneden med en måneds varsel.  

Det er meget vigtigt for os at sikre børnene en tryg og god 

overgang, hvad enten det sker i 2.klasse, internt, eller når 
klubben forlades i 6. klasse.  



 

 

I den forbindelse har vi en række arrangementer for både 

børn og forældre, samt et tæt samarbejde med 
Lillestjernen. 

 
Forældresamarbejde 

Klassernes kontaktpersoner har til opgave at holde sig 

ajour med barnets trivsel. Vi vægter et tæt samarbejde 
med både forældre og skolens lærere højt. Vi tilstræber at 

kontakte hjemmet - både hvis barnets adfærd giver 

anledning til undren eller bekymring og ved dagligdags 
hændelser.  

Altid ud fra devisen:  

”Hellere en gang for meget end en gang for lidt”. 
 

I har som forældre altid mulighed for at kontakte 

personalet for spørgsmål, råd og vejledning. Hvis samtalen 
kræver mere end en kortere telefonsamtale, aftaler vi 

hurtigt en tid for en samtale.  

Af hensyn til jeres barns trivsel, vil vi meget gerne 
orienteres, hvis der er særlige forhold i barnets liv, vi skal 

være opmærksomme på. 

 

Forældremøder 

I forbindelse med overgangene afholdes 

orienteringsmøder: 
 for de kommende 3. klasser i februar/marts       

 for de kommende 4. klasser i marts/april 

Forældremøde med valg til forældreråd afholdes i foråret. 

 

 

 
 

 



 

 

Skolebestyrelse og forældreråd 

FFO’erne hører under Syvstjerneskolens bestyrelse.  
Lillestjernen og Syvstjerneklubben har fælles forældreråd 

bestående af repræsentanter fra begge afdelinger.  

Forældrerådet holder møde 4-5 gange årligt samt ved 
behov. Referat kan læses på AULA. 

Kontakt til forældrerådet kan ske gennem klubbens leder 

eller direkte via mail til rådets formand. 
 

Information 

Information om klubbens aktiviteter findes på AULA en 
gang månedligt. Nogle gange mere. Vi har også en 

Facebookside, hvor vi lægger nyheder op. 

 

Vær opmærksom på invitationer til fester og ture og især 

på tilmeldingsfristerne. Vi opfordrer forældrene til at hjælpe 
børnene med at holde sig orienterede og huske 

tilmeldingerne. 

I cafeen findes også sedler, som børnene kan tage med 
hjem. 

 

Facebook: Søg Syvstjerneklubben og ”like”, så kan ifølge 
med i stort og småt. 

 

Forsikring 

Klubben har ikke en børneulykkesforsikring.  

Det anbefales, at forældrene selv tegner forsikring. 
Ligeledes påtager klubben sig ikke ansvar for mistede 

ejendele. Ved skade på klubbens materiel kan der kræves 

erstatning. 

 

 



 

 

  Mobiltelefoner og tablets 

  Det er tilladt at have sin mobiltelefon eller  
  tablet med i klubben— på eget ansvar. Vi er 

  opmærksomme på hvordan div. devices bliver 

  brugt, og opdager vi chikane eller mobning,  
  griber vi naturligvis ind og kontakter  

  forældrene. Man må kun sidde og spille i de 

  røde sofaer i X'et. Vi har dagligt ”siesta” hvor 
mobiler og tablets holder pause. 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

Glemmetøj 
Ufattelige mængder af pænt og lækkert tøj, cykelhjelme, 

nøgler og mobiltelefoner glemmes i klubben.  

Vi samler det glemte sammen. Op til ferierne lægges tøjet i 
sække og bliver siden kørt til genbrug. Mobiltelefoner og 

nøgler låses ned i en skuffe i cafeen. 

 

Regler og trivsel 

Vi har meget få regler og gør vores yderste for at løse 

tingene, når de opstår med dialog, og tydelige holdninger 
og værdier for samvær. Trivsel i fællesskabet er altid vores 

fokus. 

 

 



 

 

3. klasser i klubben. FFO1 i FFO2 

3. klasse børnene er fuldt integreret i hele klubben.  
Der er dog kontrolleret pasning med elektronisk 

afkrydsning via I-portalen. Vi har ydermere 3 pædagoger, 

der har et særligt øje på de yngste børn. 
Når børnene kommer fra skole, krydser de sig ind hos den 

voksne, der har ”kryds-vagten”. Herefter kan børnene 

vælge at gå videre til klubbens mange aktiviteter.  
I cafeens åbningstid serveres et let, gratis mellemmåltid. 

Ved dagens slutning siges farvel, og barnet krydser sig ud.  

For 3. klasserne er der ikke brugerbetaling. Dog tilbyder vi 
med mellemrum nogle ekstra arrangementer eller 

aktiviteter sammen med fritidsklubben, hvor der tages 

betaling. På værkstedet har børnene (i lighed med 
fritidsklubbørnene) et materialekort, dog med et med et 

fiktivt beløb, som nedskrives i takt med barnets forbrug.  

Dette har til formål, at barnet lærer at administrere og 
prioritere materialeforbrug. 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 



 

 

 

Fritidsklubben FFO2 
I fritidsklubben er der indmeldt ca. 195 børn fra 4.- 6. 

klasse. 

Her er ikke kontrolleret pasning, hvilket betyder at børnene 
frit kan komme og gå i klubbens åbningstid. 

- I fritidsklubben er der brugerbetaling ved køb af mad og 

materialer samt deltagelse i ture og arrangementer.  

Der er indbetales via Mobile Pay til børnenes cafe- og 

værkstedskort. 

 

Klubbens aktiviteter 

 

Cafeen:  

Cafeen er klubbens hjerte. Her serveres der hver dag 

dagens ret, der er gratis for 3. klasserne.  
4.–6.klasserne kan udover dagens ret købe forskellige 

sunde snacks, frugt, juice m.m.  

Det er også i cafeen, al tilmelding til klubbens 
arrangementer sker.  

I cafeen kan man også hjælpe til med at betjene de andre 

børn og fra tid til anden være med i 
madlavningsaktiviteter. 

 

X´et 
Et lokale i forbindelse med cafeen. Her krydses 3. 

klassebørnene ind og ud. Her er der spil, bøger og 

tegneserier, tegnegrej, hygge og plads til at lave sine 
lektier (hvis man har lyst..). 

 

 
 



 

 

Medierummet 

Her er pc´ere i netværk, adgang til internet samt 
multimedie. Alle spil i computerrummet er som 

udgangspunkt spil, som spilles sammen. (2-10 spillere). 

Vi har også en PlayStation, hvor der spilles fx FIFA, bilspil, 
Minecraft. Der er begrænsninger for hvor ofte og hvor 

længe, der kan spilles.  

Der er mulighed for at lege med green screen, mikrobits, 
kodning og robotter. Her der en livlig stemning og et super 

fælleskab på tværs af alle klasser. 

 

  

 
Alrummet. 

I undertagen ligger vores dejlige alrum. Der er 

musikanlæg, scene, bunker af udklædningstøj, lækkert 
scenelys og et kæmpe spejl. Et eftertragtet rum med 

mulighed for kreativ leg, drama og dans. 

 
  LEGO 

  I undertagen ligger også et superfedt stort  

 og l    legorum.  
  Her er bunker af legoklodser, og der bygges 

  på livet løs. Her opstår imperier og udtænkes 

  snedige planer. Her er klodser både til  
  Ringenes Herre og LEGOfriends,  

  og det bliver løbende opdateret. 

 
 

 

 
 

 



 

 

5-6 klasses rum 

. I klubbens 5.-6.klasses rum, har du mulighed for at 
hænge ud med vennerne enten med en kop varm te, en 

god snak, et sjovt brætspil eller noget helt andet. Der vil i 

perioder være forskellige voksenstyrede aktiviteter såsom 
fotosjov, Just Dance, brætsspilsdage mm. Rummet er 

indrettet med udgangspunkt i børnenes egne ønsker om, at 

det skal være et fedt sted at kunne trække sig tilbage og 
bare være sammen med vennerne eller den voksne. 

 

 

Værkstedet 

Et af klubbens allermest besøgte rum. Her kan vi lave alt 

fra perler til uld og læder. Her er det i lige så høj grad 
processen som det færdige resultat, der lægges vægt på. 

Her er plads til fordybelse og rart samvær med 

kammerater og pædagoger. Vi laver temauger, hvor vi går 
i dybden med materialekendskab og udvikling af nye ideer, 

men vi har også plads til bare at sidde og tegne og sludre. 

Her er en dejlig stemning med musik og glade stemmer. 
Næsten alt kan lade sig gøre, bare kom med de gode ideer. 

Værkstedet ligger i et stort lyst lokale i underetagen og 

lokalet deles med skolens håndværk-og-designfag.  

 

Sport & idræt 
Vi har det fedeste sportsområde i klubben!  

Det kalder vi ”Sporteren” - og til det har vi alt, du kan 

tænke dig. Om det er fodbold eller basket, frisbee eller 
skateboarding, så er det bare at gå i gang.  

Det er også derude man kan blive gennemblødt i 

vandkamp eller kaste sig i dækning i sneboldskamp! 
Der altid en leg på Sporteren, som du kan deltage i og få 

brændt kræfter af i selskab med vennerne, veninderne og 



 

 

de voksne. (Forsøg på at give de voksne buksevand er på eget ansvar) 

Du kan også udfolde dig i Idrætssalen, hvor der næsten 
hver dag er boldspil eller mærkelige lege.  

”Kender du fx ”Counterball?””? 

 

Tumlesalen 

Her kan du også spille bold og lege. Vi har en del fede 
bordtennisborde, som indimellem bliver sat op til 

turneringer. 

En gang imellem bliver hele salen omdannet til showroom 
med scene, musikanlæg og spotlights. 

Tumlesalen bliver også af og til vores egen biograf eller 

rammen om et utal af tossede rekordforsøg. 
 

 

Bålhuset 
Vi har et stort bålhus og et endnu større  

udeværksted. Her har vi en masse legetøj og  

kreative aktiviteter, som giver mulighed for at  
bruge både krop, hænder og hoved.   

Det kan fx være, stangtennis, volleyball, lysestøberi, 

fremstille sæbe, snitte og arbejde med træ, lave bål, lege 
fane, leg med Nerf pistoler og meget mere. Området 

omkring bålhuset er også stedet, hvor man kan lægge sig i 

en hængekøje og tænke over livet eller fortælle 
røverhistorier. Meget ofte er det også her, hvor man kan 

afprøve og teste de lidt mere vilde og alternative ideer – 

sammen med de ditto voksne.  
For dem med grønne fingre har vi et ”jord til bord” projekt, 

hvor vi forsøger at bruge de ting, vi dyrker i haven, i den 

mad vi fremstiller ved bålet.  
Man bliver møgbeskidt og lugter af bålrøg, men vi har det 

dejligt. 



 

 

 

 
 

 

Arrangementer udover daglige aktiviteter: 
Flere gange om måneden, tilbyder vi særlige 

arrangementer enten i eller udenfor huset. Det kan være 

aftenhygge i værkstedet, fællesspisning, 
bordtennisturnering osv. Der vil også være ture til fx. 

skaterbanen i Fælledparken, svømmehal, biograf m.m. 

Disse arrangementer kan ligge udenfor almindelig 
åbningstid og der kan være en mindre brugerbetaling. 

Hvis i har ideer til ting vi kan lave, vil vi meget gerne høre 

det. Tjek månedsplanen for mere info.  
 

 

 
 

Sommerferie, efterårsferie, juleferie, vinterferie, 

påskeferie…….. 
Der er selvfølgelig åbent i klubben. Dog ikke på de 

kommunale lukkedage. Se hjemmesiden. 

Åbningstiden er 9.00-17.00. For børn i FFO1 er der 
mulighed for at benytte sig af morgenåbningen på 

Lillestjernen.  

Børnene sendes fra Lillestjernen til Syvstjerneklubben kl. 
9.00. 

Onsdag er fast turdag, hvor vi lukker klubben, og alle tager 

med.  
Ferieprogram lægges på AULA op til hver ferie. 

 
 

 



 

 

 

 
 

Traditioner 

Her får du et udpluk af vores mange traditioner: 
 

Klubbens fødselsdag 

Fejres hvert år i februar. Når skolen slutter, samles vi og 
får en fælles gave. Om eftermiddagen åbner vi huset for 

forældre, søskende, bedsteforældre, tanter, onkler og alle 

de andre, som har lyst til at komme og se vores dejlige 
hus, være med til at lave årets fødselsdagsbillede, spille 

med børnene eller bare hygge med kaffe og kage. 

Kom og være med til en hyggelig dag! 
 

Vilde Vulkanerfestival 

Første uge i sommerferien tager vi afsted på tre dages 
fantastisk børnemusikfestival i Vordingborg. Det er en 

kæmpe oplevelse med børneoptræden hele dagen og store 

kendte danske musiknavne om aftenen.  
Der er Tivoli, legeland, boder, klatrevægge, skønhedsalon 

og meget andet. Festivalen er løbet af stablen i over 20 år, 

og alt er virkelig godt organiseret med meget trygge 
rammer, og er en god forsmag på festivalliv og skøn 

lejrstemning. En tur både børn og voksne ser frem til hele 

året. Der er rift om pladserne, så det er en god ide omkring 
december, at følge med på klubbens hjemmeside, om 

hvornår billetterne bliver udbudt. 

 

Juleværksteder og julegaveindkøb 

I november og december har vi vores traditionsrige 
julegaveværksteder. Der er temaer i en uge ad gangen, 



 

 

og de spænder over alt fra glas og porcelænsdekoration, 

smykkefremstilling til silkemaling og dekoration af 
trææsker og flyvemaskiner.  

Der vil blive hængt en oversigt op uden for værkstedet, så 

man kan se, hvad vi laver i hvilke uger og dermed har 
mulighed for at planlægge alle julegaverne i god tid.  

De glade værkstedsvoksne står klar med  

inspiration, vejledning, nissehuer og julemuzak.  
Det er nogle skønne travle uger med en god julestemning, 

mens vi tæller ned. Husk også det udendørs værksted, hvor 

bålnisserne sørger for hygge og stemning. 
 

 

 
 

 

Juleshoppeture  
Vi tager også på juleshoppeture. Ofte er det drenge- og 

pigeture hver for sig. Vi taler med børnene om, hvordan vi 

passer på hinanden og på deres ting.  
Børnene går sammen i grupper og hygger og vi spiser 

sammen. Det er vigtigt, at det er selve oplevelsen, der er i 

fokus, og derfor anbefaler vi, at børnene ikke har de store 
penge med. 

 
Bolsjer 

Hvert efterår laver vi bolsjeværksted.  

Det er tiltænkt, at børnene kan bruge bolsjerne  
som julegaver – men så lang tid holder de ikke altid.  

Det er et betalende værksted for alle. 

 
 

 



 

 

Bag for en sag 

En torsdag i oktober afholder vi bag for en sag.  
Vi bager med børnene i ugerne op til.  

På selve dagen sælges alle kagerne til alle, som har lyst til 

at komme og støtte en god sag. Pengene går til Børns 
Vilkår.  

 

MiniPlayBack – MPB 

Hvert år afholder vi et længere forløb, hvor børnene vælger 

en sang eller flere, som de skal lave en  

optræden til. De arbejder med koreografi, scene,  
kostumer og meget andet. Under hele forløbet er  

der fokus på fællesskab og samarbejde.  

De voksne er med som hjælpere, og det hele munder ud i  
et stort flot show, hvor der kommer dommere udefra og 

kårer årets vindere. Det er en tid, hvor hele klubben 

emmer af musik og dans, og du kan være med, uanset om 
du er til dans og show eller hellere vil være en af de lige så 

vigtige, der sørger for lys eller lyd. 

 
 

Sommerfest 

I sensommeren holder vi vores årlige brag af en 
sommer/høstfest. Vi holder det i bonderøvens tegn, og der 

vil være både skydetelte, rodeotyr, kagebord og masser af 

fjollede boder og lege. Det er en familiefest, og I har selv 
maden med. Vi stiller op med en stor grill, og i vores bar 

kan der købes lidt af hvert, både til børn og voksne. Vi 

voksne klæder os gerne ud og bliver glade hvis også I har 
lyst til det.  

Det er en super sjov og hyggelig tradition. 

 

 



 

 

 

 
Og så alle de andre ting 

Derudover kommer der temauger, skøre indfald, gode ideer 

fra dagligdagen, input udefra, rekorder, turneringer osv. 
osv. Alt det som gør at vores klub er et hyggeligt og rart 

sted at være med en afslappet glad stemning.  
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Endnu en gang velkommen til  
Syvstjerneklubben 7'eren  

som vi håber bliver en god og 

tryg ramme for DIT fritidsliv.  
”Hos os spiller vi ikke fodbold for at blive dygtige boldspillere  

- Vi spiller for at blive dygtige til at være sammen - alle sammen”  
 
 
 


