
Velkommen til Sødalen Fritids –og Ungdomsklub 

Sødalen er en fritids – og ungdomsklub for børn og unge fra 4. årgang til og med det 

17. år.  

Klubbens åbningstider 

Fritidsklubben 4. – 7. årgang 

Mandag – Fredag kl. 13.30 – 18.00 

Juniorklub for 6. årgang  

Onsdag kl. 18.00 – 20.00 

Ungdomsklub 7. årgang – 17 år 

Mandag – onsdag kl. 18.00 – 21.00 

 

I alle skoleferier har Fritidsklubben åbent kl. 9.00 – 16.00. 

Junior -og Ungdomsklubben er lukket, men der kan tilbydes særlige aktiviteter ude 
af huset.  

Sødalens Personale 

Heidi 
Daglig leder og uddannet pædagog 

Jeg har beskæftiget mig med ledelse siden 2015. 
Jeg er god til en masse all-round aktiviteter lige fra sport og dans til dyrehold 
samt diverse større arrangementer og ture ud af huset.  

Jeg står også for rideholdene i klubben.  
 
Annika 

Dyreansvarlig og inklussionsmedarbejder  
Jeg har en bred dyrefaglig viden og elsker arbejdet med udeliv, dyr, bål og 
nyttehaver.  

Jeg står for klubbens ridehold, og så er jeg daglig støtte og ansvarlig for 
kompetencebørnenes trivsel i klubben. 
 

Anne 
Kaninansvarlig og igangværende på pædagoguddannelsen 
Mig kan I finde i kaninstalden, hvor jeg sammen med børnene tager ansvar 

–og står for pasning og pleje af kaninerne. Jeg går aldrig af vejen for en tur i 
Maxi Zoo, som er et kæmpe hit hos vores børn.  
 



Daniella 
Køkkenansvarlig og uddannet pædagog 
Til daglig står jeg i køkkenet og laver lækker, sund og varieret mad til 

børnene samt har fokus på at inddrage dem i diverse madlavnings –og 
bageaktiviteter. 
Jeg er ofte den første børnene møder når de kommer fra skole, og jeg har 

altid tid til et smil, et kram og en god snak. 
 
Mikkel 

Pædagogmedhjælper 
Mig kan I finde i hele huset, både i multirummet hvor jeg altid er klar til et 
slag bordtennis. I kan udfordre mig i Just Dance eller Fifa samt at jeg også 

gør mig i en masse andre sportslige aktiviteter.  
  
 

Pernille 
Krea ansvarlig og uddannet pædagog 
Inde i krea-værkstedet er jeg meget optaget af, hvad der rører sig hos 

børnene, og forsøger at inspirere, hjælpe og understøtte dem i at udvikle 
deres kreative sider.  
Hos mig er der altid plads til sjov og dybe snakke.  

 
Simon 

Spotsansvarlig og uddannet pædagog  
Jeg er god til all-round aktiviteter, og du kan blandt andet også finde mig 
omkring computerrummet samt ved bål og udendørs aktiviteter 
 

Priser og indmeldelse  

Indmeldelse sker via den digitale pladsanvisning og prisen afhænger af den takst som 
er gældende for barnets bopælskommune. 

I Egedal ligger taksten i 2022 på 297 kr. pr. måned. 

Brugerbetaling i klubben - Klubkort 

Det forholder sig således på klubområderne, at der forekommer brugerbetaling for 
specifikke ydelser, såsom ture, diverse arrangementer, materialer i krea, bespisning og 
lignende. 

Brugerbetalingen sker som et led i overgangen fra SFO til Klub, hvor børnene skal opleve 

et øget ansvar og lære omkring håndtering af penge. 

Al indtjening går tilbage igen til klubbens børn. 

I klubben modtager vi ikke kontanter, men alle børn har mulighed for at få deres eget 
personlige klubkort, som I som forældre kan overføre penge på og administrere helt som 
I vil.  

I kan læse alt om klubkort og opsætning på Easykom. Dette får I nærmere info om ved 

indmeldelse.  



Klubbens aktiviteter   

Sødalen Fritids –og Ungdomsklub har aktiviteter for enhver smag! 

I Sødalen Fritids – og Ungdomsklub støtter vi børnene og de unge i deres trivsel, 
læring og alsidige udvikling gennem en bred vifte af aktiviteter lige fra sport og 

bevægelse til vores kreative værksted, dyrehold, bagning, ture ud af huset, 
klubfester, kolonier og diverse andre arrangementer.  

Caféen – Hjertet i Klubben 

Caféen er Klubbens samlingspunkt, hvor vi mødes hver tirsdag til vores fælles 

medlemsmøde. I Sødalen går vi meget op i at gribe børnenes idéer til ture, indretning 
og aktiviteter. Vi vil gerne give dem medbestemmelse og indflydelse på de ting der 

sker i Klubben, da det er med til at skabe ejerskab og tilhørsforhold.  

Caféen er et rum hvor alle kan samles med deres venner, hvad end de bare vil hænge 
ud og sidde og hyggesnakke, nyde et godt eftermiddagsmåltid, tage et slag pool eller 
andre sjove beskæftigelser.  

Man kan se film på vores biograflærred, høre musik eller hjælpe den voksne med 

madlavning i køkkenet.  

Køkkenet – Elsker du mad? 

I køkkenet kan du komme med forslag til, hvad vi skal spise og være med til at lave 
god og sund mad.  

Klubbens madordning  

I Sødalen serverer vi hver dag et lille lækkert mellemmåltid, og vi bestræber os på at 
serverer en god, sund og varieret kost.  

Prisen er 10 kr. for et mellemmåltid, eller du tilmelde dig vores madordning på 110 kr. 

pr. måned, og så kan du spise med hver dag uden problemer. Madordningen 
inkluderer også 1 stykke frugt dagligt. 

Ud over det laver vi sjove mad -og bageaktiviteter som f.eks. ”Den Store Bagedyst”, 
”Masterchef” bolcheværksted, julebagning mv. 

Dyreliv – Ridehold – Bål og Udeliv i Sødalen  
  
I Sødalen er vi ved at udvide vores dyreprofil med en masse sjove og spændende dyr.  

Ud over at vi har ca. 40 kaniner, som man kan blive dyrepasser på, så har vi også kig 
på grise, geder, papegøjer, marsvin, høns og andre spændende dyr. Vi laver sjove 

agility konkurrencer, kaninsalon, modeshow mm.  
 
Til foråret skal vi i gang med at anlægge nyttehave, hvor vi planter og dyrker vores 

egne grøntsager, og lærer børnene om ”Fra jord til bord” konceptet. I kan være med 



til at hygge og lave mad rundt om bålet. Vi griller skumfiduser, laver snobrød, 
pandekager, suppe og meget andet lækkert.  
 

Vi har et ugentligt ridehold med 16 pladser, hvor vi i samarbejde med Herlev 
Rideskole tilbyder ridning og undervisning. Tilmelding og venteliste. 

Brugerbetaling. 
 

Computerrum – til dig der elsker at game  
 
I klubbens computerrum har du mulighed for at game sammen med dine venner.  

Vi laver diverse konkurrencer i blandt andet Fortnite, CS-GO og andre sjove spil. 
Derudover kan man spille PlayStation lige fra Fifa til Just Dance mv.  

Alle computerspil er udvalgt af klubbens personale, som har vurderet spillene som 

værende egnet til vores målgruppe. Vi har udarbejdet en mediepolitik hvor I kan læse 
mere om vores pædagogiske formål for computerrummet.  

Spil som er anmærket over barnets alder kræver en forældretilladelse, for at man kan 
få adgang til at spille dem. Vi har en Gaming-kontrakt som kan hentes i klubben – 

Denne skal udfyldes af barnets forældre og returneres til personalet    
 

Krea – Udfold din kreativitet!  
 
I Krea-rummet kan man lave alverdens hobbyting lige fra at sy og designe sit eget 

tøj, tasker, puder, lave smykker, male, klippeklistre, dekorere forskellige materialer 
som glas, bøger, stof og meget mere. 

Vi arbejder med forskellige temaer, blandt andet højtider – påske, fastelavn, 
halloween, jul, mor og fars dag og andre sjove emner. 
Kun fantasien sætter grænser i Krea-rummet. 

 
 

Dans – Har du rytme i kroppen?  
 

I Sødalens multirum har du mulighed for at bruge din krop og lære at danse på flere 
niveauer, og i forskellige stilarter som f.eks. Hip hop, funk og disko.   
Vi sammensætter koreografier og serier og laver små dansehold, hvor man blandt 

andet kan optræde ved forskellige lejligheder både i og uden for klubben.  
 

 
Sport og Bevægelse - Samarbejde, fællesskab og fairplay   
 

I Sødalen har vi et dejligt udeområde med en street fodboldbane, hvor vi laver en 
masse forskellige aktiviteter med bevægelse.  

Vi spiller fodbold, stikbold, høvdingebold, hockey, basketball, volley mm. Vi laver 
turneringer med fede præmier, træner crossfit, yoga, mindfullness i multirummet, 
hvor vi også har bordtennis. Ikke mindst har vi det bare sjovt med vores krop.  

Vi har et klatretårn og trampoliner samt et skønt grønt område hvor vi spiller 
rundbold, skovstratego, kongespil mv. 

Vi har rulleskøjter, løbehjul, stylter og mooncars, så der er rig mulighed for at udfolde 
sig aktivt.   
 



Ture ud af huset, kolonier og diverse klubarrangementer  
 
I Sødalen elsker vi at tage på ture ud af huset, det kan være alt lige fra bowlingture til 

shoppingture, biografen, ud og køre Gokart, spille Lazertag, ture til X-Jump, Tivoli 
osv. Kun fantasien sætter grænser.  

Man kan også tilmelde sig weekendture til eksempelvis Lalandia, Roskilde Dyreskue, 
Festivaller, shelterture, og overnatninger i klubben. Vi tager på kolonier i skoleferierne 

– efterårs, vinter -eller sommerferien. 
Derudover har vi nogle fantastiske klubfester med forskellige temaer som f.eks. 
halloween, Galla, Disko og meget mere. Der bliver danset, hørt musik og lavet fede 

konkurrencer.    
 

   
 

Vi glæder os til at se jer i Sødalen Fritids – Og Ungdomsklub 😊  

 

Åkandehaven 5 
2765 Smørum 

7259 8592 eller 7259 8595 

 
Daglig leder Heidi Larsen, 7259 8598  


