
Serviceerklæring for 

ungdomsklubben ”KLUBBEN”

 

Overordnet mål for ungdomsklubben
Å gi et positivt fritidstilbud til ungdom som ikke nås av de frivillige organisasjonene, 
samt fungere som et supplement til de allerede eksisterende tilbud. Klubben ønsker å 
gi unge i Flatanger muligheter til:

• Egen utfoldelse
• Opplevelse
• Tilhørighet
• Medvirkning

Vedtatt av Flatanger kommunestyre 28.4.2010



Klubben

• Er et tilbud til ungdommer fra 8.klasse og oppover.
• Tilbyr en rusfri, fordomsfri og mobbefri arena.
• Er et møtested for deg og dine venner uansett bakgrunn og 

interesser.
• Stiller med aktiviteter som biljard, fotballspill, rockeverksted, 

bordtennis, singstar, data, filmrom, kiosk.
• Gir deg medbestemmelse gjennom klubbstyret.
• Gir deg noen å snakke med når du trenger det.

Personalet
• Gir deg en hyggelig velkomst.
• Er synlige.
• Bryr seg om deg.
• Tar dine behov på alvor.
• Hjelper deg eller finner andre til å hjelpe deg hvis du trenger det.
• Er delaktig i spill og aktiviteter.
• Har taushetsplikt, meldeplikt og opplysningsplikt.

Klubbstyret
• Er valgt av medlemmene i Klubben.
• Har faste møter.
• Lytter til medlemmenes forslag.
• Har medbestemmelse over penger, arrangementer, åpningstider, 

aldersgrenser med mer.

Ditt ansvar
• Behandle alle på Klubben med respekt.
• Behandle utstyret på Klubben med respekt.
• Følge klubbreglene.
• Si i fra hvis du trenger hjelp til noe. 

Foreldre/foresatte er velkommen til 
• Å ta kontakt med oss om positive og negative hendelser på 

Klubben.
• Å spørre hvis de/dere lurer på noe.



Målgruppe
Klubben er åpen for alle fra 8.klasse og oppover.

Medlemskap koster kr 150,- per skoleår og kjøpes på Klubben.
Inngang for ikke-medlemmer er kr 20,- per gang.

Åpningstider
Klubben er åpen en kveld i uka; annenhver torsdag og fredag.
Torsdager kl. 18.30-22.00. 
Fredager kl. 19.30-23.00.

Klubben er åpen hele året, med unntak av skolens påskeferie, juli måned 
og skolens juleferie.

Åpningstider ligger på Flatanger kommune sin hjemmeside 
www.flatanger.kommune.no Der vil også endringer i åpningstider og 
opplysninger om allmøter legges ut.

Besøksadresse
Kjelleren i samfunnshuset på Lauvsnes

Postadresse
Flatanger kommune v/ungdomsklubben
7770 Flatanger

Klubbleder
Hvis dere har spørsmål angående Klubben, ta kontakt med kultursjef
Kari Imsgard på tlf.nr. 74 22 11 00 eller på epost 
kari.imsgard@flatanger.kommune.no


