
 

Pris  
Første barn 182,00 € pr. måned.  

Der er mulighed for søskende-rabat, 
hvis man har flere børn på Børne- og 

Ungdomshuset, eller også i Vugge-
stuen eller børnehaven. 

Vi har en madordning som for tiden 
koster 30,00 € om måneden. 

Der er mulighed for at søge om ned-
sættelse efter gældende regler. 

Det er vigtigt at tilmelde jeres barn i 

god tid, da der er venteliste. 

Tilmeldingen er uforpligtende. 

Ved spørgsmål kan I altid ringe, eller 
komme forbi og få en snak med os. 

 

 

 

 
 

                

 

 Åbningstid 

Mandag til torsdag 

              fra 11.00 – 17.30 

          Fredag fra 11.00 – 17.00 

I skolernes ferie har vi åben 

fra 7.30 – 15.00. 

Vi har gennemgående åben i både  

påske - og efterårsferien. 

 

 

                     

 

 

 

             D-24837 Schleswig 

Breslauer Str. 8-10 

Tel.: 04621/9789994 

 e-mail: slesvig@sdu.de 

www.slesvigbogu.de 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 
 
 



 

 
 
 
 

Slesvig Børne- og  
                     Ungdomshus 
 

er en integreret institution for børn 
og unge, bestående af en fritids-

hjems- og en klubafdeling.  
Vi er et af i alt 11 Børne- og Ung-

domshuse tilhørende det danske min-
dretal syd for grænsen med SdU 

(Sydslesvigs danske Ungdomsfor-
eninger) som paraplyorganisation. 

Vores formål er at fremme det dan-
ske børne- og ungdomsarbejde i Syd-

slesvig.  
Vi er beliggende lige ved Hiort-Loren-

zen-Skolen og er normeret til 125 
børn i fritidshjemsafdelingen, som 

omfatter 1 til 5 klasse. Desuden har 
vi et ungdomshus der ligger ved SIF 
pladsen for klubbørn som går i 6. 

klasse og op efter. 

 

 

Vi arbejder ud fra den anerkendende 

pædagogik og vores tilgang til børnene 
baserer i høj grad på inklusion, som 

betyder at vi fokuserer på potentialet i 
de kompetencer, livssyn og ideer, der i 

sin mangfoldighed skaber dynamik i 
samfundet. 

Vort hovedmål er at skabe trygge ram-
mer og præmisser, da kun trygge børn 

og unge er åbne for udvikling.     

   

 
 
 

 
 

 
 
Vores dagligdag 
 
Vi kommer til børnene direkte efter 

skolen for at lave lektier med dem i 
skolens lokaler, hvor personalet støt-

ter dem, som har behov for det.  Fra 
ca. kl.12.00 er der mulighed for at 

spise sund og varieret mad, som bli-
ver tilberedt af vores kok i vort eget 

køkken. 
Derefter er der mulighed for at del-
tage i forskellige aktiviteter og tilbud 

rundt omkring i huset. Desuden har 
vi flere muligheder for fri leg som 

f.eks. i tumlerummet og vi bruger 
rigtig meget skolens sportsplads og 

vores have til leg og aktivitet.  
Vi kommer også ud af huset mindst 

engang om ugen, op i skoven eller i 
mindre grupper af sted med en af vo-

res 9-personers-bus. Der står altid 
vand til at drikke og vi tilbyder frugt 

og grønt dagligt. 


	Åbningstid

