
FJUK TUR TEAM
Er en stribe spændende 
ture og arrangementer, 

som giver ekstra ”krydderi” 
til de der er tilknyttet FJUK.

Thyregod Skole, FJUK præsenterer

Skoleåret 2018/19



Man tilmelder sig hvert arrangement enkeltvis, med hjemmets 
underskrift.
Enhver tilmelding er som udgangspunkt bindende – og dermed 
forpligter man sig til at betale en eventuel restbetaling.

Indtjeninger med FJUK TUR TEAM er at betragte som opsparing 
til brug på ture og arrangementer, og IKKE et fritidsjob, som 

man kan få udbetalt fra.
Dette skal bl.a. ses i lyset af, at vi i FJUK ønsker at 
indtjeningsmulighederne fordeles mellem de som ønsker at 

betale på denne måde.

Melder man sig ud af FJUK, kan man få udbetalt halvdelen af 

det resterende beløb.

FJUK TUR TEAM er et tiltag, som henvender sig til FJUK børn 
fra 4. – 5. og 6. klasse, mens nogen af dem også tilbydes 3. 

klasses FJUK børn.

Da FJUK TUR TEAM arrangemen-terne er ekstra tilbud, ud over 

de almindelige eftermiddage i FJUK, så koster det også lidt at 
deltage.

Alle indmeldte i FJUK er automatisk også 
en del af FJUK TUR TEAM tilbuddene.

Der vil vær emulighed for at tjene til disse 
FJUK TUR TEAM oplevelser, ved at udføre 

forskellige jobs. 
Det er en del af de pædagogiske tanker bag FJUK TUR TEAM, 
at børn og unge selv skal bidrage til oplevelserne, ved først at 

yde en indsats – for derefter at nyde turen…

Indtjeninger fra aktiviteter som FJUK styrer, bliver indsat på 

en personlig tur-konto, som er synlig på opslag i FJUK.
Herfra kan man så vælge at betale for deltagelse på 
kommende 

FJUK TUR TEAM arrangementer.
Der kan også betales kontant for deltagelse.



Tirsdag d. 25. september 2018 – FILMAFTEN
– kl. 17-20. For alle FJUK’ere.

Lørdag d. 29. september 2018 – ÅBEN SKOLE

Tirsdag d. 9. oktober 2018 – ÅBENT HUS I FJUK
– kl. 14:30-16:30. 

Fredag d. 26. oktober 2018 – HALLOWEEN OVERNATNING
– kl. 17 til lørdag kl. 11 i FJUK. U-hygge og sjov for alle.

Torsdag d. 29. november 2018 – JULETUR
– med tog til storbyen. Hjemme ca. kl. 20. For 4.–6. klasser.

Vi shopper og spiser sammen. 

Torsdag d. 14. marts 2019 – FILMAFTEN
– kl. 17-20. Vi spiser sammen og ser en god film. For alle.

Fredag d. 25. januar 2019 – SPILLE-WEEKEND
- til lørdag. Alle former for spil – overnatning og hygge.

Torsdag d. 11. april 2019 – BEDSTEFORÆLDERDAG
– kl. 14:30-16:30. Hygge generationerne imellem.

Onsdag d. 5. juni 2019 – HELDAGSTUR
– mere information senere….

August 2019 – SFO SOMMERFEST
- eftermiddag, samt kl. 17-ca. 20 med forældre/søskende. 

Tirsdag d. 26. februar 2019 – FASTELAVNSFEST
- kl. 17-20. For alle FJUK’ere.



FJUK hjælper med disse indtjeningsmuligheder:

Derudover kan der komme flere tilbud – ligesom både private 
aftaler, samt ideer til indtjeninger er meget velkommen…

Salg af skrabelodder  
Diabetesforeningen:

Salget foregår i foråret. 
Hvert solgt lod giver sælgeren 
9 kr.

Salg af julelotteri for
Lions Club, Give: 

Salg foregår i efteråret.
Hvert solgt lod giver mellem 4 
og 8 kr.

Uddeling af reklamer:
Sker hen over året, når lokale 

foreninger eller virksomheder 
henvender sig. 
Hver omdelt reklame giver 

mellem 1,25 og 2,25 kr.

Salg af blomsterløg: 
FJUK har en mangeårig 

tradition med at sælge 
blomsterløg fra et hollandsk 
firma. 

30% af salget går til sælgeren.


