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Her skaber vi venskaber!



Velkommen til UngHerning

Juniorklubber

Månedskalender

UngHerning er Herning Kommunes ungdomsskole. UngHerning 
varetager en lang række aktiviteter for børn og unge bl.a juniorklub, 
ungdomsklub, fritidsundervisning, camps, heldagsskole, SSP.

UngHerning har i øjeblikket 17 juniorklubber, geografisk fordelt over 
hele kommunen. Juniorklubben er et tilbud for børn i 4., 5. og 6. 
årgang.
Juniorklubberne holder åben én aften om ugen i 2,5 time. Åb-
ningsdagene følger skoleåret og juniorklubberne holder lukket i 
skoleferierne. 
Sæsonen for juniorklubberne strækker sig fra starten af september 
til udgangen af maj.
Åbningstiden for juniorklubben i dit lokalområde kan du orientere 
dig om på UngHernings hjemmeside: https://www.ungherning.dk

På UngHernings hjemmeside vil du som forælder også kunne ori-
entere dig om den enkelte juniorklubs aktiviteter. På hjemmesiden 
kan du desuden finde oplysninger om de aktiviteter, som planlæg-
ges fælles for alle juniorklubmedlemmerne. 
Medlemmerne er naturligvis med til at bestemme, hvilke aktiviteter 
de ønsker i deres juniorklub. 



Kontigent

Formålet med juniorklubberne

Medlemskab af juniorklubberne koster 566,- kr. og betales
årligt. Der er mulighed for at starte 
op i Januar og betale 283 kr. for 
forårssæsonen. Kontigentet dækker 
som udgangspunkt alle de aktiviteter, 
der foregår i klubben. Ved særlige 
aktiviteter som ture, weekend- og/
eller fællesarrangementer kan der 
opkræves et mindre beløb.

• At være brobygger i perioden fra barn til ungdomslivet
• At etablere børne- og ungefællesskaber af kvalitet
• At understøtte læring og udvikling
• At skabe forpligtende fællesskaber hvor nye venskaber opstår

Som forælder er du altid 
velkommen til at kigge forbi 
klubben, så du kan se, hvad vi 
laver. 

Vi glæder os til at møde dit 
barn i en af UngHernings  
juniorklubber

Tilmelding på 
www.ungherning.dk



arrangementer
kun for medlemmer

Se flere gode tilbud og tilmeld dit barn på

www.UngHerning.dk

Fælles oplevelser 
på tværs af juniorklubberne

Bliver meldt ud når COVID-19 anbefalin-
ger og retningslinjer fra myndighederne 

tillader det. 


