
Information om FC Vognfjederen 2020/2021 

Kære alle 

Først vil jeg meget gerne byde alle de nye medlemmer velkommen til Vognfjederen og byde de ”gamle” 

medlemmer velkommen tilbage.  

Jeg og personalet nyder altid denne første tid af skoleåret, når vi ser nye og velkendte ansigter på vores 2 

matrikler. Dette brev er for at informere om nye og gamle ting. 

Status på personalet:  Dagen før sommerferien måtte vi desværre sige farvel til Carsten i klubben. 

Carsten er nu ansat som inklusionspædagog på Dyssegårdsskolen. 

 Mens vi venter på en erstatning har vores dygtige vikar Emma sagt ja til at 

påtage sig opgaven med at have timerne som skolepædagog på 6. årgang på 

Dyssegårdsskolen og opgaverne på Olympia. 

 Så held og lykke til Carsten med hans nye job og velkommen til Emma. 

De 2 matrikler:  Når man er medlem af FC Vognfjederen er man velkommen på begge 

matrikler. 

Fritidsklubben:  Fritidsklubben er for 4. og 5. klasserne. De kan komme på Olympia og 

Vognfjederen mandag til torsdag fra kl. 14-18 og om fredagen fra kl. 14-17. 

Juniorklubben: Juniorklubben er for 6. – 9.klasserne. De kan komme på Olympia og 

Vognfjederen mandag til torsdag fra kl. 14-18 og om fredagen fra kl. 14-17. De 

kan ligeledes komme på Vognfjederen mandag og tirsdag aften fra kl. 18-21. 

Brugerbetaling:  For at få mad i dagsklubben skal man indbetale 300,- pr. år. Så er der mulighed 

for et lille måltid om eftermiddagen. I aftenklubben er der mulighed for et 

aftenmåltid, som man tilmelder og betaler til hver gang, man ønsker at 

deltage. 

 I kan indbetale pengene på Vognfjederens konto. Reg.: 3100 konto: 

3001975757 og påføre barnets navn og klasse. 

 Eller der er mulighed for at overføre pengene via Mobile Pay på nummeret: 

312827 

 Der er ligeledes brugerbetaling på vores kreative værksteder. Der er mulighed 

for at købe et KREA-kort. KREA-kortet koster 50,- og som købes i baren på 

Vognfjederen. 

Kolonier:  FC Vognfjederen har tradition for at tage på 4 kolonier om året. Der er 

mulighed for at komme på koloni i efterårsferien (denne koloni har et par år 

gået til Lalandia), i vinterferien (skitur) og så er der 2 kolonier i den første uge 

af sommerferien (den ene har de sidste mange år gået til Maribocamping og 

den anden er til Vilde Vulkaner) 

 Vores kolonier er meget populære, så man skal tit være hurtig til at tilmelde 

sig, da der bliver hurtigt udsolgt. Kolonierne bliver pt. annonceret på AULA 



både på Munkegårdsskolen og Dyssegårdsskolen. Kolonierne bliver desuden 

annonceret i klubben. 

Lukkedage 2020/2021: Vi har lukket i klubben d. 23/12-2020 – d. 3/1-2021 (juleferie), d. 14/5-2021 

(dagen efter kr. himmelfartsdag) og hele juli måned. 

Ind- og udmeldelser:  Vi er selvfølgelig aldrig glade, når vi af den ene eller anden grund skal sige 

farvel til vores medlemmer, men nogle gange oplever vi alligevel, at der nogle 

som flytter eller går til så mange fritidsaktiviteter, at de ikke har tid til at gå i 

klub. Hvis dette skulle ske kan I udmelde jer på dette link: 

https://logonnemboern.gentofte.dk/?urlEncRedirect=https%253a%252f%252f

boernegenvej.gentofte.dk%252fLogon%252fLogonFromSSO.aspx 

Hvis de så fortryder eller man gerne vil have en god ven til at melde sig ind i 

klubben gør man det via samme link. Hvis man går i 7.-9. klasse og ønsker at 

melde sig ind i juniorklubben, skal man melde sig ind i Vognfjederens 6. klasse. 

Er forældre velkomne i klubben?: 

JA. Der er mange af vores medlemmer, som helst ikke vil have deres forældre 

rendende nede i klubben, MEN vi vil meget gerne have besøg af jer en gang i 

mellem, da vi vægter forældresamarbejdet højt, også selv om de unge synes, 

de er blevet så store, at de sagtens kan klare sig selv. 

 

Vi håber denne information har givet svar på nogle af de spørgsmål i måtte have om FC Vognfjederen.  

Hvis der alligevel skulle dukke spørgsmål op, er I velkomne til at komme ned i klubben, ringe til klubben 

(Vognfjederen: 39562655 og Olympia: 39658303) eller skrive en mail til 

fritidscentret.vognfjederen@gentofte.dk 

 

Med venlig hilsen 

Personalet på FC Vognfjederen 
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