
 

Til forældre og børn indmeldt i fritidsklubben 

 

I dette brev og program, som dækker perioden frem til 

efterårsferien, kan du bl.a. læse om: 

 

• Nye hold i klubben (august – oktober) 

 

• Ture og arrangementer (august – oktober) 

 

• Lalandia (weekendtur i november) 
 

• Barselsvikar for Britt (Simone Medom Jensen) 
 

• Forældreråd i Oliemøllen 

 
• Kontaktperson ordning for de nye 4 klasser. 

 
• Om tilladelser, kontrolleret pasning, aftaler på Tabulex - 

VIGTIGT! 

 

• Voksen følger børnene fra skole til fritidsklub i august måned 

for at skabe tryghed. 

 

• Betaling for mad og materialer/ nyt betalingssystem 
 

• Udbud og efterspørgsel i forhold til ture og hold. 
 

       ☺ 



 

NB: Vi forbeholder os muligheden for at aflyse tur/aktivitet/hold ved få tilmeldte. 

Tilmelding foregår efter først-til-mølle-princippet.   

 

 

Tilladelser, kontrolleret pasning, aftaler på Tabulex – mest 

for nye børn og forældre 

Tilladelser og aftaler om kontrolleret pasning/tilvalg af dette 

krydses af på Tabulex, som er et digitalt system, der nås via 

internettet. Det er VIGTIGT, at forældre logger ind på Tabulex og 

tager stilling til tilladelser, aftaler mm. Eksempelvis må vi ikke tage 

barnet med på tur, hvis ikke vi har forældres tilladelse. 

 

Log ind på Tabulex – kort intro:  

• Åbn en internet browser og indskriv adressen: www.klubweb.dk 

• Log på med NemID. 

• Opret Tabulex Login under dit barns stamkort. 

Du kan efterfølgende logge på med Tabulex Login 

 

Er du i tvivl om Tabulex er der en udførlig guide på 

www.oliemollen.dk under ”Indmeldelse og Tabulex” i venstre menu.  

 

Tilladelsen ”For 4. kl.: Skal have kontrolleret pasning” betyder 

følgende:  

- Forældre forpligter sig til at give personale besked hver 

gang barnet er fraværende og 

- Fritidsklubben forpligter sig til at ringe til forældre, hvis 

barnet ikke møder op i fritidsklubben senest 45 min 

efter sidste skoletime. 

 

Ønsker du at barnet selv må komme og gå skal du ikke sætte 

flueben i denne tilladelse! 

 

 

http://www.oliemollen.dk/


 

NB: Vi forbeholder os muligheden for at aflyse tur/aktivitet/hold ved få tilmeldte. 

Tilmelding foregår efter først-til-mølle-princippet.   

 

 

 

Voksen følger børnene fra skole til fritidsklub for at skabe 

tryghed 

En voksen vil afhente 4. klasser til og med fredag d. 16 august, når 

de slipper fra skole og følge dem på vejen ned i fritidsklubben. 

Dette gælder Skælskør og Eggeslevmagle skole. Vedr. børn fra 

Kirkeskovsskolen står vi den første uge på Skælskør Busstation 

og tager imod, når den første bus efter skoletid ankommer. Der er 

tale om en helt frivillig ordning, og barnet er ikke tvunget til at 

følges med en voksen. 

Vi afhenter børnene samlet på følgende tidspunkter fra 8. august til 

og med 16. august: 

Skælskør skole:          

Alle dage kl. 14.00 ved bommen/ de store sten  

Eggeslevmagle skole:  

Ved mellemtrinnets bygning: 

Mandag kl. 14.45 og 15.30    

Tirsdag kl. 14.00 og 14.45 

Onsdag kl. 14.00 og 14.45 

Torsdag kl. 14.45 

Fredag kl. 14.45 og kl. 15.30 

Åbningstider efter sommerferien 

Mandag – torsdag: kl. 14.00 – 18.00, Fredag: kl. 14.00 – 17.00 

Har I spørgsmål er I meget velkomne til at kontakte os! ☺ 

 

 
 

 

 



 

NB: Vi forbeholder os muligheden for at aflyse tur/aktivitet/hold ved få tilmeldte. 

Tilmelding foregår efter først-til-mølle-princippet.   

 

 

 

Tilmelding og betaling – Tabulex og Mobilepay 

 – se i øvrigt vedlagte papir 

 

Tilmelding UDEN betaling: Al tilmelding UDEN betaling foretager 

du selv på Tabulex via www.klubweb.dk med NEM-id. 

 

Tilmelding MED betaling: Betaling, der samtidig fungerer som 

tilmelding, foretages via Mobilepay på nr.: 87803 med angivelse af 

barnets fulde navn og hvilken tur, der betales for. Benyt så vidt 

som overhovedet muligt Mobilepay, da det er det nemmeste for os 

at administrere.  

Personalet vil efterfølgende tilmelde barnet på Tabulex. 

  

Har du ikke Mobilepay kan du/ barnet aflevere betalings og 

tilmeldingsseddel sammen med kontanter ved det runde bord i 

klubben.  

Personalet vil efterfølgende tilmelde barnet på Tabulex, og du/ 

barnet vil få en kvittering med tilbage på betalingen. 

 

 

Har I spørgsmål om noget, er I meget velkomne til at kontakte os!  

☺ 

 

 

 

http://www.klubweb.dk/


 

NB: Vi forbeholder os muligheden for at aflyse tur/aktivitet/hold ved få tilmeldte. 

Tilmelding foregår efter først-til-mølle-princippet.   

 

 

      Sagnlandet Lejre 

 

        
  Søndag d. 25. august 

 
Mødetidspunkt: kl. 10.00 i klubben.  

Hjemkomst: ca. kl. 18.00 i klubben. 

Vi kører i bus til og fra Sagnlandet Lejre 

Husk: madpakke, tøj tilpasset vejret og evt. lommepenge. 

 

Pris: kr. 50 (inklusiv bustransport og indgang), som betales ved tilmelding. 

 

Har du spørgsmål er du meget velkommen til at kontakte os på tlf.: 58161315. 
 

Tilmelding og betaling senest d. 19. august helst via Mobilepay.  

 

Har du ikke Mobilepay, kan du aflevere vedlagte tilmeldingsseddel 

udfyldt med kontant betaling ved det runde bord i klubben. 



 

NB: Vi forbeholder os muligheden for at aflyse tur/aktivitet/hold ved få tilmeldte. 

Tilmelding foregår efter først-til-mølle-princippet.   

 

 

Sodavandsdiskotek 
Fredag d. 30. august 

 

I forbindelse med Kulturel Folkefest weekenden d. 30. august – 

 1. september holder Oliemøllen sodavandsdiskotek:  

Fredag d. 30. august kl. 19-22 

 
 

For alle 3. kl. - 7. kl. Alle er velkomne indenfor aldersklassen, og 

forældre er velkomne til at blive. Det vil være muligt at købe 

sodavand og lidt til den søde tand, husk derfor evt. lidt 

lommepenge. Tilmelding er ikke nødvendig. 

 

 



 

NB: Vi forbeholder os muligheden for at aflyse tur/aktivitet/hold ved få tilmeldte. 

Tilmelding foregår efter først-til-mølle-princippet.   

 

 

Svømmehalsture 

- vil du med i svømmehallen? 

Vi tager afsted på følgende dage: 

Mandag d. 26. august 

Mandag d. 9. september 

Mandag d. 23. september 

Mandag d. 7. oktober 

 

Mødetidspunkt alle dage: kl. 15.30 i klubben (hvis du har fri kl. 15.30 på Eggeslevmagle 

skole, kan du lave en aftale med Thomas om, at vi kører forbi skolen og henter dig). 

 

Hjemkomst alle dage: ca. kl. 18.00 i klubben 

Vi kører i klubbens bus til og fra Slagelse Svømmehal.  

Husk: Badetøj og håndklæde! 

 

Pris: kr. 25 (inklusiv bustransport og indgang) pr. tur, som betales ved tilmelding. 

Tilmelding og betaling via mobilepay (vi sætter barnet på listen når vi 

har registreret betalingen), eller kontant i Oliemøllen. Betaling senest 

dagen før den pågældende tur, men gerne før.  

Der er plads til 8 børn pr. tur, og der skal være min. 5 tilmeldte for at turen 

bliver gennemført. 

 



 

NB: Vi forbeholder os muligheden for at aflyse tur/aktivitet/hold ved få tilmeldte. 

Tilmelding foregår efter først-til-mølle-princippet.   

 

 

Sommerland Sjælland  
- lørdag d. 7. september 

 

 

 

Mødetidspunkt: kl. 10.00 i klubben.  

Hjemkomst: ca. kl. 18.00 i klubben. 

Vi kører i bus til og fra Sommerland Sjælland.  

Husk: madpakke, tøj tilpasset vejret og evt. lommepenge. 

Pris: kr. 200 (inklusiv bustransport og indgang), som betales ved tilmelding. 

Har du spørgsmål er du meget velkommen til at kontakte os på tlf.: 58161315. 

 

Tilmelding og betaling senest d. 2. september via Mobilepay.  

 

Har du ikke Mobilepay, kan du aflevere vedlagte tilmeldingsseddel 

udfyldt med kontant betaling ved det runde bord i klubben. 

 

 



 

NB: Vi forbeholder os muligheden for at aflyse tur/aktivitet/hold ved få tilmeldte. 

Tilmelding foregår efter først-til-mølle-princippet.   

 

 

 

 

 

Kom med til Oliemøllens LAN Party, hvor du får mulighed for at spille computer til 

langt ud på natten. Det kunne være spil som Fortnite og Overwatch, men vi har også 

mange andre spil I kan prøve. 

Der vil være mini turneringer og forskellige konkurrencer undervejs. 

 

Det er muligt enten at låne en af klubbens computere eller  

tage sin egen computer med.  

Dato: Fredag d. 13/9 kl. 17.00 – lørdag d. 14/9 kl. 9.00 

 

OBS: Vi vil sørge for lidt let aftensmad, 1 sodavand og snacks, men det er også 

tilladt selv at medbringe drikkelse og slik. 

 

Husk: Sovepose, liggeunderlag, pude, tandbørste og tandpasta. 

Pris: Gratis 

Deltagerantal: max 25 deltagere. 

Tilmelding: Senest d. 6. september via Tabulex 

 

Lan party 



 

NB: Vi forbeholder os muligheden for at aflyse tur/aktivitet/hold ved få tilmeldte. 

Tilmelding foregår efter først-til-mølle-princippet.   

 

 

Knuthenborg Safaripark 

- Lørdag d. 21. september 

 

 

Mødetidspunkt: kl. 10.00 i klubben.  

 

Hjemkomst: ca. kl. 18.00 i klubben. 

 

Vi kører i bus til og fra Knuthenborg.  

 

Husk: madpakke, tøj tilpasset vejret og evt. lommepenge. 

 

Pris: kr. 150 (inklusiv bustransport og indgang), som betales ved tilmelding. 

 

Har du spørgsmål er du meget velkommen til at kontakte os på tlf.: 58161315. 
 

Tilmelding og betaling senest d. 14. september helst via Mobilepay.  

 

Har du ikke Mobilepay, kan du aflevere vedlagte tilmeldingsseddel 

udfyldt med kontant betaling ved det runde bord i klubben. 



 

NB: Vi forbeholder os muligheden for at aflyse tur/aktivitet/hold ved få tilmeldte. 

Tilmelding foregår efter først-til-mølle-princippet.   

 

 

Legejunglen 

Onsdag d. 16. oktober 

 

Mødetidspunkt: kl. 10.00 i klubben. 

Hjemkomst: ca. kl. 16.00 i klubben. 

Vi kører i bus til og fra Legejunglen i Slagelse.  

 

Husk: madpakke og tøj til at bevæge sig i, og evt. lidt lommepenge. 

 

Pris: kr. 60 (inklusiv bustransport og indgang), som betales ved tilmelding. 

 

Har du spørgsmål er du meget velkommen til at kontakte os på tlf.: 58161315. 
 

Tilmelding og betaling senest d. 11. oktober helst via Mobilepay.  

 

Har du ikke Mobilepay, kan du aflevere vedlagte tilmeldingsseddel 

udfyldt med kontant betaling ved det runde bord i klubben. 

 



 

NB: Vi forbeholder os muligheden for at aflyse tur/aktivitet/hold ved få tilmeldte. 

Tilmelding foregår efter først-til-mølle-princippet.   

 

 

Weekendtur til Lalandia 

d. 8. – 10. november 

 
Mødetidspunkt: Fredag kl. 16.00 i klubben.  

Hjemkomst: Søndag ca. kl. 16.00 til klubben 

Vi kører i bus til og fra Lalandia, Rødby 

HUSK:  

Badetøj og badehåndklæde,  

Varmt tøj til evt. benyttelse af skøjtehallen. 

Tøj til 3 dage, pudebetræk, dynebetræk, lagen, toiletsager og evt. lommepenge. 

Pris: kr. 500 kr. (inklusiv bustransport, indgang til Aguadome fre-søn, ophold i hytte fre-søn, 

og alle måltider under opholdet).  

Der er forskellige forlystelser udenfor Aquadome, som koster penge at benytte, og det er 

forældres egen afgørelse om barnet skal have lommepenge med til disse. Klubbens voksne har 

en ”bank”, som kan holde pengene.  

Nærmere info om aktiviteter kan ses på www.lalandia.dk.  

Tilmelding både på Mobilepay og tilmelding med kontanter/seddel åbner først  mandag. 12. 

august kl. 16.00. Dette for at give alle samme mulighed for at tilmelde sig, da 

postomdelingen kan variere med op til 5 dage.  

Modtages tilmeldingen før ovennævnte tidspunkt på Mobilepay returnerer vi 

Tilmeldingen/beløbet. 

Der er 35 pladser. Har du spørgsmål er du meget velkommen til at kontakte os.  

 

http://www.lalandia.dk/


 

NB: Vi forbeholder os muligheden for at aflyse tur/aktivitet/hold ved få tilmeldte. 

Tilmelding foregår efter først-til-mølle-princippet.   

 

 

 

 

  

Dungeons & Dragons (5.-7. kl.) 

 

Bemærk: Kun for 5.-7. klasse 

 

Dungeons & Dragons er rollespil omkring et bord, med papir, blyant, 

mystiske terninger og en god fantasi. Her kan du både spille kriger, 

troldmand, tyv eller præst og et væld af forskellige racer som dværg, 

elver, halvork eller halvlang.Spillet foregår ved at spillederen beskriver 

historien, hvor spillerne er og hvad der umiddelbart sker, men det er 

op til jer som spillere at skabe handlingen derfra. Historien slutter ikke 

som andre spil. Den fortsætter fra gang til gang og på denne måde kan 

man udvikle den figur man har valgt at spille. Det er et spil for kun 4 

personer. Disse 4 helte skal sammen kæmpe imod ondskaben i 

historien. Derfor er det også utrolig vigtigt at alle møder op hver gang. 

Mangler 2 personer aflyses spillet den pågældende dag. 

 

Tidspunkt: Mandag kl. 15.45 – kl. 17.45 

 

Voksne: Bjarne 

 

 

 

  

Dungeons & Dragons 

 



 

NB: Vi forbeholder os muligheden for at aflyse tur/aktivitet/hold ved få tilmeldte. 

Tilmelding foregår efter først-til-mølle-princippet.   

 

 

 
 

 

                     
 
 
Efter sommerferien starter vi et musik hold med fokus på sammenspil.  
Dvs., vi starter et band der blandt andet vil øve til ”Vilde Vulkaner” 2020. 
 
Har du et skjult talent, og er du engageret og seriøs, så er Oliemøllens band måske 
noget for dig. 
 
  
 
 
 
Tidspunkt: Mandage kl. 16.00 - 17.30 - Uge 34 – 41  
 
Tilmeldingsfrist: Fredag d. 17/8 på Tabulex 
 
Voksne: Durmis 
 
 

Oliemøllens band 

https://www.google.dk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjo5prWw-7ZAhXFJJoKHSUEC7wQjRwIBg&url=https://www.pacificguitarsales.com/products/takamine-cp7mo-tt-om-thermal-top&psig=AOvVaw25lBdRudv3h2l_nI8PIgrX&ust=1521210179415796


 

NB: Vi forbeholder os muligheden for at aflyse tur/aktivitet/hold ved få tilmeldte. 

Tilmelding foregår efter først-til-mølle-princippet.   

 

 

 

 

 
 

 

Kokkeskole 

Du har måske set MasterChef Junior og tænkt: ”Det kan jeg da også!” 

eller måske kan du bare godt lide at lave mad.  

 

Dette hold handler ikke om at konkurrere, men om at prøve noget nyt. 

Vi skal prøve mad fra forskellige lande og du kan være med til at 

bestemme.  

 

Det kunne være amerikanske burgere, danske frikadeller, italiensk 

pasta eller tyrkisk kebab. 

Tidspunkt: Tirsdage kl. 15.45 – kl. 17.45, start i uge 34-41 

Tilmeldingsfrist d. 16. august på Tabulex 

Voksne: Bjarne og Ayse 

 

Obs! 

Dette hold er kun for 4. klasserne. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kokkeskole (kun for 4 kl.) 
 



 

NB: Vi forbeholder os muligheden for at aflyse tur/aktivitet/hold ved få tilmeldte. 

Tilmelding foregår efter først-til-mølle-princippet.   

 

 

 

 

 

Vi spiller stikbold i hallen. 

Alle kan være med ☺. 

Vi spiller enten ”alle mod alle” eller ”hold spil”. 

Når man ”dør” sætter man sig på bænken. 

Vi spiller til der kun er en spiller eller et hold tilbage. 

For at det hele skal gå retfærdigt til er der en dommer. 

 

Tidspunkt: Tirsdage kl. 16.00 – 17.30 

 

Voksne: Thomas 

 

 

 

Stikboldturnering 
 



 

NB: Vi forbeholder os muligheden for at aflyse tur/aktivitet/hold ved få tilmeldte. 

Tilmelding foregår efter først-til-mølle-princippet.   

 

 

 

 

Her kommer dramaholdet, for dem som gerne vil snuse til det at stå på en scene, eller bare 

hygge sig med sjove dramalege.  

 

Vi skal kigge lidt på den dramatiske verden fx skal vi prøve os af med det italienske masketeater 

og den fjollede Charlie Chaplins narrestreger.  

 

Så har du lyst til at være sammen – få en masse grin, lave noget fjollet og ikke mindst få en 

masse gode minder, så det her holdet for dig.

 

 
Tidspunkt: onsdage kl. 16.00 – 17.45   med opstart i uge 35  

Tilmeldinger foretager du på tabulex senest den. 23/8 

Voksne: Simone 

 

Drama hold 



 

NB: Vi forbeholder os muligheden for at aflyse tur/aktivitet/hold ved få tilmeldte. 

Tilmelding foregår efter først-til-mølle-princippet.   

 

 

 

 
 

 
       
 
 
 
Det vil være muligt at fremstille produkter af primært træ og læder.  
Det kunne være bælte, pung, taske eller en hylde med dyremotiver.  
Desuden kan man her få ekstra tid til at fremstille udstyr til rollespil. 
Som udgangspunkt tager vi et projekt ad gangen. Når de fleste er færdige med dette 
begynder vi på næste projekt. 
 
Tidspunkt: Onsdage kl. 15.00 - 17.30 
 
Voksne: Bjarne 
 
 
 
 
 
 
  

Åbent træværksted 



 

NB: Vi forbeholder os muligheden for at aflyse tur/aktivitet/hold ved få tilmeldte. 

Tilmelding foregår efter først-til-mølle-princippet.   

 

 

 
 

 

  

Kreativt værksted 

I det kreative værksted vil vi arbejde med forskellige 

materialer som styrker din kreativitet. Du kan lave din egen 

sæbe med forskellige former, farver og dufte. Dyppe lys vil 

der også være mulighed for. Et personlig hånddyppet lys er 

samtidig en god gave ide. Vi kommer til at arbejde med 

mosaik, perler, malerier og meget mere. Meld dig til det 

kreative værksted hvis du har lyst til at arbejde med dine 

hænder, sammen med andre børn, som du enten kender 

eller lærer at kende i forløbet. 

 

Tidspunkt: onsdage kl. 16.00 – kl. 17.30, start i uge 34-41 

 

Tilmeldingsfrist d. 16. august på Tabulex 

 

Voksen : Ayse 

Obs! 

Dette hold er kun for 4. klasserne. 

 

 

Kreativt værksted (kun for 4 kl.) 



 

NB: Vi forbeholder os muligheden for at aflyse tur/aktivitet/hold ved få tilmeldte. 

Tilmelding foregår efter først-til-mølle-princippet.   

 

 

 

 

 
 

Bemærk: Kun for 4. klasse (Efter efterårsferien bliver rollespil lukket op for alle) 
 
Kampen mod skyggedæmonen i Nor-skoven er afsluttet. Forude venter nye 
eventyr 
 
Dette er et hold for dig som interesserer dig for sværd, trolddom, drager, orker, 
elvere og andet helt fantastisk. På holdet skal vi arbejde med drama, udklædning, 
våben, sminke og udstyr. 
I kan lave jeres helt egen rolle og stige i level og få flere og flere kræfter. 
Du kan spille menneske, elver, hobbit, dværg, ork, goblin og sortelver og vælge 
mellem følgende roller der hver har sine egne evner: kriger, troldmand, helbreder, 
tyv, ninja, tempelridder og pirat. 
 
Tidspunkt:Torsdage: 15:45 – 17:45 
 
Deltagerantal: Plads til alle. 
 
Voksne: Bjarne 
 
 
 
 
  

Rollespil (kun for 4 kl.) 



 

NB: Vi forbeholder os muligheden for at aflyse tur/aktivitet/hold ved få tilmeldte. 

Tilmelding foregår efter først-til-mølle-princippet.   

 

 

 

 
 

 

 

 

På dette hold lærer du at spille på et instrument efter dit eget valg.  

Der er plads til 6 personer, hvor to ad gangen deltager i 25 minutter. 

Det vil være en stor fordel hvis du har dit eget instrument, men det er ikke et krav.  

 
 
 
 
Tidspunkt: Torsdage kl. 16.00 – 17.30. Uge 34 – 41. 
 
Tilmeldingsfrist: Fredag d. 17/8 på Tabulex 
 
Voksne: Durmis 
 

 

Instrument undervisning 



 

NB: Vi forbeholder os muligheden for at aflyse tur/aktivitet/hold ved få tilmeldte. 

Tilmelding foregår efter først-til-mølle-princippet.   

 

 

 
 

 

 
Café 567 
 

Café 567 er en café kun for de store (5., 6., og 7. klasse). 
Det er hver torsdag fra kl. 15.00 - 17.30 i vores gamle lektiecafé bag 

hallen.I caféen kan du slappe af og møde andre unge eller bare hænge 
ud. Café 567, indbyder til råhygge foran storskærmen i den store sofa 

eller i en af de utallige fatboys. 
Her er ingen planlagte aktiviteter – vi laver det DU/I har lyst til! Det 

kunne f.eks. være: 

 
1. Bagning 

2. Spille kort og spil  
3. Snakke 

4. Filmhygge med popcorn 
5. Kreativitet 

 
Man er også velkommen til bare at sidde og slappe af, lave lektier eller 

noget helt tredje. 
 

Tidspunkt: Torsdage kl. 15.00 - 17.30, start i uge 34-41 
 

Tilmeldingsfrist: Ingen tilmelding, man møder bare op.  
Voksne: Thomas og Ayse 

 

 
 

 
 

CAFÉ 567 – for 5,6 og 7. kl 



 

NB: Vi forbeholder os muligheden for at aflyse tur/aktivitet/hold ved få tilmeldte. 

Tilmelding foregår efter først-til-mølle-princippet.   

 

 

 

 

 

 

Oliemølle ligaen er en rangliste turnering i hhv. Pool, Bordtennis, 

Computerspil og Just dance. 

Der vil blive lavet en rangliste på de 10 bedste spillere indenfor hver 

kategori. 

Man kan herefter udfordre den spiller der er umiddelbart over en selv 

på ranglisten. 

 

 

Tidspunkt: Fredage fra kl. 14.00 – 17.00, start uge 34. 

Tilmelding: Ingen tilmelding, man møder bare op. 

Voksne: Thomas 

 

Oliemølle ligaen 

 



 

NB: Vi forbeholder os muligheden for at aflyse tur/aktivitet/hold ved få tilmeldte. 

Tilmelding foregår efter først-til-mølle-princippet.   

 

 

 

 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
Vi vil fortsat spille ZombieStrike og udvikle på dette, men vi vil også spille spil som 
Capture the Flag, Gidseldrama, Bankrøveri og Stop bomben.Kampen foregår stadig i 
hold og med halv og helautomatiske nerf-guns (Legetøjsgeværer der skyder med 
skumgummi pile). Taktik og samarbejde er afgørende for at vinde spillet. 
 
OBS: Grunden til at der er max 12 deltagere er at vi ikke har våben til flere. Man er 
dog velkommen til at dukke op med sit eget våben og deltage. 
 
Tidspunkt: Fredag d. 16/8, 23/8, 30/8 kl. 15.00 – 16.45 
Bemærk: Man behøver ikke komme fra start, man er velkommen senere end kl 15. 
Voksne: Bjarne 
 
 
 
 
 
 
 
 

NERFKRIG – 3 GANGE 

 



 

NB: Vi forbeholder os muligheden for at aflyse tur/aktivitet/hold ved få tilmeldte. 

Tilmelding foregår efter først-til-mølle-princippet.   

 

 

 
 

                             
 

 

Simone  

Hallehøj her kommer jeg, se hvad jeg har fundet! Jeg er uddannet skole og 

fritidspædagog og jeg har i flere år studeret/spillet drama og teater. Det er 

blevet en stor passion for mig at indvie andre i den dramatiske verden, det 

sker igennem drama øvelser og kreative værksteder.  

Jeg er en pædagog som er frisk på lidt af det hele: Computer, madlavning, 

brætspil, et godt slag pool og ikke mindst hyggen om at være sammen og alle 

føler sig velkommen. 

 

 

Mvh. 

 

Simone  

 

 

Barselsvikar for Britt 
 



 

NB: Vi forbeholder os muligheden for at aflyse tur/aktivitet/hold ved få tilmeldte. 

Tilmelding foregår efter først-til-mølle-princippet.   

 

 

 

 

 

Forældrerådet er opstartet som et ønske fra Oliemøllen, så vi forældre kan få medindflydelse på 

hvad der sker i Oliemøllen og være med til at præge den vej oliemøllen skal gå.  

Vi er på dette tidspunkt 4 forældre men vil gerne være flere. 

Vi arbejder lige nu på om vi kan skaffe midler til en parkour bane. 

Der vil komme en e mail adresse hvor man kan skrive til os hvis man vil i kontakt med os.     

Adressen vil blive slået op på Tabulex.        

 

Rådet består pt. af følgende: 

Anne Petersen (Lærke 7 kl.) 

Uffe Jaenicke (Liva 5 kl. og Adam 7 kl.) 

Jan Petersen (Marcus 5 kl.) 

Mette Hansen (Ronja 5 kl.) 

 

 

 

Forældreråd i Oliemøllen 

 



 

NB: Vi forbeholder os muligheden for at aflyse tur/aktivitet/hold ved få tilmeldte. 

Tilmelding foregår efter først-til-mølle-princippet.   

 

 

 
 

Kontaktperson ordning for 4 klasser. 

Efter sommerferien vil alle nye 4 klasser få tildelt en kontaktperson 

blandt Oliemøllens personale. Kontakt personen vil inden for de 

første 3 måneder indkalde jer forældre til et kort møde hvor vi 

snakker om hvordan opstarten er gået. Vi gør dette for at barnet 

skal få de bedst mulige betingelser for at blive glad for gå i 

Oliemøllen. 

           Betaling for mad og materialer/ nyt betalingssystem. 

Oliemøllen økonomi er som udgangspunkt baseret på at der en 

form for egenbetaling på mad og materialer. Vi har i nogle år 

foræret både mad og materialer til børnene. Da vores budget er 

meget stramt, er dette desværre ikke længere muligt. Der vil derfor  

fra skolestart, eller snarest derefter blive opkrævet et beløb som 

ca. svarer til vores udgifter til de pågældende ting. 

For at gøre det så nemt som muligt for både børn, forældre og 

klub, vil vi efter sommerferien indføre et brugervenligt kortbetalings 

system. 

Prisen for mad vil være mellem 5 og 10 kr. pr måltid. Der vil kunne 

købes en mad abonnements ordning for 49 kr. pr. md. 

Materialer til kreativ og træværksted vil være ca. 50% af den 

indkøbspris vi betaler. 

 

 

 

 

Vigtig information 



 

NB: Vi forbeholder os muligheden for at aflyse tur/aktivitet/hold ved få tilmeldte. 

Tilmelding foregår efter først-til-mølle-princippet.   

 

 

Udbud og efterspørgsel på ture. 

I løbet af næste skole år har vi planlagt 10 endagsture og 2 

kolonier. 

Nogle af endagsturene er baseret på at vi kører i vores egen 9 

personers bus. Da dette giver en naturlig begrænsning på 8 børn 

og en voksen kan disse ture nogle gange blive udsolgt inden alle 

der er interesserede har meldt sig. For ikke at skuffe nogen 

opfordrer vi forældre til børn der evt. ikke nåede at få plads på 

turen til at skrive en mail til: thcla@slagelse.dk. Vi vil så lave en 

venteliste der resulterer i en yderligere tur hvis mindst 6 børn 

melder sig. 

På vores kolonier har vi et max antal på hhv. 35 børn til Lalandia (8 

– 10 november 2019), og 40 børn til Vilde Vulkaner (1 – 3 juli 

2020). 

 

Åbningstider: 
Fritidsklubben: 
(4 kl. – 7 kl.) 
 
Mandag – torsdag:                              kl. 14.00 – kl. 18.00 
Fredag:                                                  kl. 14.00 – kl. 17.00 
 
Skoleferier: 
Mandag – fredag:                                kl. 10.00 – 16.00 
 
Aftenklub: 
(5 kl. – 7 kl.) 
Tirsdag og torsdag:             kl. 18.00 – 20.00 
 
Ungdomsklub: 
(7 kl. – 18 år) 
Tirsdag og torsdag:             kl. 18.00 – 22.00 
 
Der er lukket mellem jul og nytår, samt på kommunens lukkedage. 
 
 
Tlf. : 58161315         

 

mailto:thcla@slagelse.dk


Betaling med kontanter  
for ture/arrangementer 

Udfyld områder med * – og aflever denne seddel + kontanter til afkrydseren ved 

det runde bord i klubben. Bruger du Mobilepay skal du ikke aflevere denne seddel. 
 

 
Barnets fulde navn*: _________________________________________________ 
Dato Arrangement Pris i kr Sæt X 

26/8 Svømmehal 25 * 

9/9 Svømmehal 25 * 
23/9 Svømmehal 25 * 

7/10 Svømmehal 25 * 
25/8 Sagnlandet Lejre 50 * 

7/9 Sommerland Sjælland 200 * 
21/9 Knuthenborg Safaripark 150 * 

   * 

16/10 Legejunglen 60 * 
8/11-10/11 Weekendtur til lalandia 500 * 

Samlet pris for arrangementer  

 
Forældreunderskrift*: ____________________________________________ 

Udfyldes af Oliemøllen 
Modtaget af  Dato  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Kvittering til forældre 

Dato Arrangement Pris i kr Sæt x 
26/8 Svømmehal 25  

9/9 Svømmehal 25  

23/9 Svømmehal 25  
7/10 Svømmehal 25  

25/8 Sagnlandet Lejre 50  
7/9 Sommerland Sjælland 200  

21/9 Knuthenborg Safaripark 150  

    
16/10 Legejunglen 60  

8/11-10/11 Weekendtur til Lalandia 500  
Samlet pris for arrangementer  

 
Medarbejderunderskrift: ____________________________________________ 

 

 Vend 



 

Tilmelding og betaling 

 
Betalingsture: 

Betaling OG tilmelding foregår så vidt som overhovedet muligt via Mobilepay. Dvs. at 

indbetaling på Mobilepay samtidig fungerer som tilmelding til turen. 

Personalet foretager efterfølgende tilmeldingen på Tabulex. 

Mobilepay – fremgangsmåde: 

Ved betaling og tilmelding via mobilepay skriv følgende: 

• Barnets fulde navn 

• Hvilken tur, det drejer sig om 

• Der kan kun laves en overførsel pr. tur – ønsker du at tilmelde til eksempelvis 3 
ture, skal du lave 3 overførsler. 

• Dit barn er nu tilmeldt (skulle der være en tur, som er overtegnet, refunderer 
vi naturligvis pengene via Mobilepay) 
 
 

 

 

Kontant 

Udfyld og aflever betalingsseddel (på bagsiden af dette papir) med kontanter i klubben ved det runde bord. 

 

Ture/hold/aktiviteter UDEN betaling: 

 
Du tilmelder selv barnet på Tabulex.  

 

Vend 


