
Furesøgård information 

 
 

Velkommen! 
Furesøgård er en privat fritidsklub med ungdomsklub og ca. 
350-450 børn og ca. 13-16 voksne. Vi bor i en dejlig gammel 
gård fra 1858 i Stavnsholt.  
 

Indmeldelse og pris 
Børn kan starte på Furesøgård i slutningen af 3. klasse, og 
blive gående til udgangen af 9. klasse. 
Takster, søskenderabat og friplads er som i kommunens 
institutioner. Indmeldelse sker på Furesøgård, der også 
opkræver betaling.  
 

Hvad kan man lave? 
Vi har værksteder til: træ- glas- stof- smykke- beauty- 
tegne/male- syning- musik- laser action- osv. Vi har en 
sportshal, rulle- og boldbaner, en stor hoppepude, pool og en 
cykelbane på marken og bålet er tændt det meste af året. Det 
er også muligt, at bygge sin egen hule.  
I stalden har vi katte, høns, kaniner og marsvin. Ikke alle 
aktiviteter er åbne hver dag. Det kommer an på vejr og 
interesse. Man kan selvfølgelig altid spille 
computer/playstation, brætspil, høre musik, drikke te og 
hygge sig med venner. 
 

Afkrydsning  
Vi har et computersystem (iPortalen), der kan tjekkes af 
forældre/personale på nettet. Her kan I se om Jeres barn er 
kommet/gået. Nye børns forældre får et password tilsendt og 
taster selv oplysninger, telefonnumre m.m. på barnets 
”stamkort”, og opdaterer løbende… 
 

Frihed 
Klubbørn er store børn der øver sig i at have personligt 
ansvar, uden opsyn og fremmødekontrol.  
Vi bor i landlige omgivelser, med god plads og vidtstrakte 
muligheder. Vi har et godt stisystem, som børnene kan 
bevæge sig rundt i byen på, og det får de lov til, med os 
voksne, eller på egen hånd. Børn og forældre aftaler selv 
hvordan børnene bruger deres tid. 
 

Mad - og materialebetaling 
I værkstederne er der mulighed for at lave forskellige ting. 
Børnene skal betale ca. halvdelen af materialeudgifterne. De 
betaler et beløb ind på et ”materialekort”, som pædagogerne 
noterer udgifter på. Børnene kan købe ”madkort” med 40 klip 
på til 100 kr. Med madkort kan børnene købe dagens 

madtilbud for 3 klip (7,50 kr.) eller et stykke frugt for 1 klip 
(2,50 kr.).  
MobilePay – Madkort 796383 
MobilePay – Materialekort 908033 
Indbetal gerne inden børnene starter.  
Obs!!! Husk, at skrive navn, efternavn, skole og klasse i 
kommentarfeltet 

Åbningstider / lukkedage / aftner mv. 
Aktiviteterne åbner kl. 13.30 alle hverdage. På skolefri 
hverdage åbner vi kl. 9.30. Vi lukker alle dage kl.17.30 og 
holder lukkedage som kommunens institutioner. 
 

Furesøgård arrangementer 
Vi holder fester, LAN parties, grillaftner, weekendture, 
overnatning på gården i løbet af året og en stor sommerfest   
i juni.   
Ungdomsklubben holder aftenåbent for de største børn 2 
gange om ugen.  
Se mere på hjemmesiden eller Facebook.  
 

Kontakt os / besøg 

I er velkommen til at ringe, komme forbi eller skrive til os, 
hvis I har spørgsmål eller bare vil kigge. 
Forældre inviteres til forældremøde i maj, hvor der også vil 
være mulighed for rundvisning (børnene har været på besøg 
med deres FFO).  
Flere oplysninger på: www.furesøgård.dk eller Facebook 

     
Furesøgård - Stavnsholtvej 177, 3520 Farum  
Tlf. 44 34 13 60  (bedst efter kl. 13.00) 
Email : leder@furesoegaard.dk 

http://www.furesøgård.dk/
mailto:leder@furesoegaard.dk

