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Fritid for Unge 
 
Et tilbud for unge, hvor der er fokus på aktive og sunde 
fællesskaber.  Tilbuddet er fra 7. klasse og til 18 år. 6. 
Årgang kan komme  tirsdage kl. 18-21 i vores junior til-
bud. 
Som medlem kan du komme og gå som du vil eller efter 
aftale med dine forældre. 
 

Åbningstider: 
Tirsdage og onsdage  kl. 18-22 på Fritidscenteret. 
Torsdage: kl. 18-22 i Multihuset, Skelagervej 199. 
 
 
Medlemmer tilbydes at deltage i vores årlige tur til  
Liseberg i Sverige.  
 

Indmeldelse og udmeldelse: 
Det er gratis at være medlem. 
Der kan være aktiviteter, hvor der er brugerbetaling. 
  
For at blive indmeldt udfyldes der en blanket, hvorefter 
vi sammen holder en indmeldelsessamtale. Ved behov 
afholder vi også trivselssamtaler med de unge og lægger 
op til forældresamarbejde.  
 

Fritidsjob Café 
 
Du kan få hjælp til at skrive dit CV og finde et fritids-
job. 
 
 
 
 

Velkommen i 

Fritidscenteret 
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Velkommen i  

Fritidscenteret 

FÆLLESSKABER 

KANINSJOV 

ØKOLOGI 

Fritid for børn 
 
Et tilbud for børn, hvor fokus er det aktive  og sunde 
fællesskaber fra 4. klasse til 7. klasse. 
Som medlem kan du komme og gå som du vil eller efter 
aftale med dine forældre. 
Du får en kontaktpædagog, som sikre at du får en god 
opstart.  
 

Åbningstider: 
Mandag, tirsdag, onsdag kl. 14-18 i Fritidscenteret. 
Torsdag, fredag kl. 14-18 i Multihuset 
Skolefri hverdage: 12-17 i Multihuset. 
Vi holder åben i skolernes sommerferie, efterårsferie og 
vinterferie, samt mellem jul og nytår. 
OBS. Se opslag for aktiviteter og tilmelding mv. 
 
På skolefri hverdage anbefaledes det at møde ind i fri-
tidscentret kl. 12. Således kan man komme med på ture 
ud af huset. 
 

Betaling af kontingent 

Det koster kr.: 675 om måneden (juli er betalingsfri) 
Ved medlemskab er de første to måneder: 
 BETALINGSFRI. 
  
Der kan søges hel eller delvis økonomisk friplads.  

 

Indmeldelse og udmeldelse 
For at blive indmeldt udfyldes der en blanket, hvorefter 
vi sammen holder en indmeldelsessamtale. 
Vær venligst meget opmærksom på, at det er famili-
ens EGET ANSVAR, hvis der ønskes udmeldelse. 
Ved udmeldelse er der en måneds opsigelse pr. løbende 
måned. 
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Fritidscenter Sofiendal  
kerneopgave: 

 
FRITID FÆLLESSKAB FOREBYGGELSE 

 
Sammen med børn og unge – 

og deres familier 
understøtter og fremmer vi 

livsmestring 
igennem sunde fællesskaber 

i samspil med  
tværfaglige aktører. 

Her foregår vores aktiviteter. 

• Fritidscenter Sofiendal  

• Multihuset  & Mulighedernes Park 

• Følg os på Facebook og Instagram 

• https://www.fcsofiendal.dk 
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Fritidscenter Sofiendal 

Lange Müllers Vej 18 

9200 Aalborg 

Tlf.: 99 82 46 36 

 fc-sofiend-fb@aalborg.dk 

   https://www.fcsofiendal.dk 
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