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Adresse: Hattehuset Skovborgvej 2 7173 Vonge. Tlf. 75 80 31 99
Mail: hattehuset@hotmail.com

Den selvejende institution

Hattehuset
Kasketten 3 – 4 klasse
Hattehuset 5 – 6 klasse
Hvad er Kasketten og Hattehuset:







Stedet hvor du kan komme efter skoletid.
Hygge dig med dine kammerater.
Finde nye kammerater.
Lave en lang række forskellige aktiviteter så som, sy, male,
tegne, smykke fremstilling, glas og porcelænsmaling, læder
arbejde, træ værksted, spille spil. Aktiviteter i hallen kan være
fodbold, håndbold, basketball, badminton og meget andet. Ude
aktiviteter så som fodbold, rundbold, legepladsen, bål og
snobrød, ja - der er ikke det vi ikke kan finde på i Kasketten og
Hattehuset.
Kasketten og Hattehuset er stedet, hvor du selv kan have stor
indflydelse på, hvad der skal ske.

Hvad lægger vi vægt på i Kasketten og Hattehuset:







Behandle andre som man selv ønsker at blive behandlet.
At man føler sig velkommen hver dag.
At her er rart at være for alle.
Fristed i trygge rammer.
At man føler sig set.
Alsidig hverdag = rummer mange aktiviteter af forskellig art.

Hvilke værdier lægger personalet vægt på i dagligdagen :








Nærvær.
Snakker pænt til hinanden.
Positiv kommunikation fra voksen til børn/ung og omvendt.
2 – 3 forældreeftermiddage om året.
Imødekommenhed.
Tæt samarbejde mellem forældre og institutionen.
Tæt samarbejde mellem skole og institutionen.

Hattehusets historie:












Det hele startede i 1994 hvor skolebestyrelsen diskuterede de stigende
hærværks problemer i sognet.
Der blev nedsat en koordineringsgruppe som skulle prøve at finde ud af hvad
man kunne gøre ved det.
Der skulle etableres et værested for børn og unge.
I 1996 blev Koordineringsgruppen til foreningen Hatten og der blev indledt et
samarbejde med Vonge- Kollemorten Hallen om at etablerer et værested i
tilknytning til hallen.
Hallen og Hattehuset er opstået ved bla. Husstandsindsamling og rigtig meget
frivilligt arbejde.
1 oktober 1997 åbnede Hattehuset med 20 medlemmer i værestedet og ca. 20 i
ungdomsklubben
1 januar 1999 havde Hattehuset indgået en driftsaftale med Give Kommune
som sikrede Hattehuset fremover.
1 januar 1999 var der 37 medlemmer i værestedet og 20–30 medlemmer i
ungdomsklubben.
Februar 2000 blev den første forældrebestyrelse valgt på et forældremøde.
1 april 2005 lejer Hattehuset børnehaven Krudthuset af kommunen og
afdelingen Kasketten åbner for medlemmer i 3 – 4 klasse. Her er, blevet
indrettet en cafe hvor eftermiddagsmaden bliver serveret.
1. august 2013 er der 84 medlemmer i Kasketten og Hattehuset tilsammen.

Praktiske informationer:
Kan man komme og gå som man har lyst til ??
Ja, du kan komme og gå som du har lyst til. Det betyder, at du selv skal lave aftaler med
dine forældre om, hvornår du skal komme og evt. gå hjem igen. Om du må gå ned til
købmanden, eller lige smutte med en ven hjem i et par timer.
Hvis du, eller måske dine forældre er lidt utrygge ved den måde man kan komme og gå
på i Kasketten, er det meget vigtigt at I kommer, så vi i fællesskab kan lave nogle
aftaler til at starte på, så alle er trygge ved hverdagen.
Hvad koster en fuldtidsplads:
Det koster 485,- kr. pr. måned for en fuldtidsplads. Der gives ikke søskenderabat.
Indmeldelse kan ske pr. dags dato.
Udmeldelse kan kun ske med måneds varsel. Enten til d. 1. eller d. 15. i måneden.
Indmeldelse og udmeldelse er kun for fuldtidsmedlemmer.
Juli måned er betalings fri.
Betalingen bliver opkrævet af kommunen.
3 dags modul:
Har man ikke brug for den fulde pasning, er et 3 dags modul måske noget for dig. Her
kan man indmelde sig i 3 dage pr. uge. Det koster 225 kr. pr. måned. De 3 ugedage
påføres indmeldelses blanketten og kan kun ændres efter aftale med lederen.
Er man på 3 dagsmodul og ønsker at deltage i lejr turen i sommerferien, kan det ske
mod en lille ekstra betaling.
Ind og udmeldelse m.m. er som ved en fuldtidsplads
Ekstra tilbud:
Når man går i 5 eller 6 klasse kan der kun tilbydes 3 dagsmodul fra kommunens side.
Men har man behov for fuldtid, har Hattehuset et tilbud om en fuldtidsplads.
For 260,- kr. pr. måned (forskellen mellem fuldtid og 3 dagsmodul) kan man komme
på fuldtid. Ordningen styres fuld ud af Hattehuset. Indmeldelse, udmeldelse og betaling
sker også til Hattehuset.

Månedsplan :
Der blive lavet en månedsplan for 1 – 2 måneder af gangen. Her kan du se forskellige
meddelelser, se hvilke specielle hobby aktiviteter vi sætter i gang, eller andre
arrangementer.
Den ny månedsplan bliver sendt ud pr. mail. Månedsplanen bliver også hængt op i de 2
afdelinger og der ligger nogle eksemplarer medlemmer kan tage med hjem.
Eftermiddags mad :
I Kaskettens cafè er der hver eftermiddag mulighed for at købe et mellemmåltid for 6
kr. Derudover tilbydes der også frisk frugt for 3 kr. pr. enhed.
Betalingen foregår kontant.
Ønsker man ikke at have penge med, kan man indsætte et beløb på en konto, som vi så
trækker fra.
Der kan spises i tidsrummet fra kl. 13.30 til 14.00.
Materiale konto :
Der vil blive opkrævet et mindre beløb for nogle materialer. Det vil typisk være
materialer, der er dyre i indkøb. Kontoen foregår på den måde, at man indbetaler 100
kr. på den. Personalet holder så regnskab med hvornår pengene er brugt, der vil
kommer, en opgørelse med hjem enten i skoletasken eller pr. mail.
På opgørelsen kan man se hvad pengene er brugt til.
På kontoen kan der også fratrækkes udgifter til svømmeture, andre arrangementer eller
udflugter.
Der kan overføres penge via netbank til konto med reg. nr. 9513 konto 4135660858.
Mærk overførslen med konto og derefter navnen på medlemmet.
Ferie :
Der er lukket 3 uger i sommerferien, mellem jul og nytår, de 3 dage før påske og dagen
efter Kristi Himmelfartsdag.
Har du behov for pasning i ferien hvor Hattehuset har lukket, kan det ske ved
henvendelse i Hattehuset, lige så snart dine forældre ved det.

Morgenpasning .
Skal dine forældre starte meget tidligt på arbejde og har du ikke lyst til at være alene
hjemme, kan du komme i Regnbuen fra kl. 6.15 til skole start. Det koster 375 kr. pr.
måned. Ønsker man morgenpasning henvender man sig direkte i Regnbuen.
På skolefridage kan man være i Regnbuen til kl. 10.00.
Hattehuset kan på skolefridage tilbyde morgenpasning fra 7.30 til 10.00 for 40 kr. pr.
morgen. Bestilling sker ved henvendelse til lederen.

Brug af rulleskøjter og skateboardbane:
Kasketten og Hattehuset har rulleskøjter og masser af sikkerhedsudstyr. For at man må
benytte skateboardbanen i Kaskettens og Hattehusets åbningstid skal man benytte:
hjelm, knæ – albue og håndledsbeskytter.
Garderobe :
I Kasketten og Hattehuset er der masser af plads hvis alle sætter deres tasker, sko og
jakker pænt i garderoben. Kasketten og Hattehuset er ude sko fri område. Dvs. at skal
man have sko på indenfor, skal man have skifte sko med.
Der bliver glemt rigtig meget tøj. Det samler vi sammen dels i gangen i hallen og dels i
gangen i Kasketten. Et par gange om året ligger vi alt frem i en uges tid, derefter sender
vi resten til velgørenhed.
Specialklassen:
Kasketten og Hattehuset indgår også i samarbejdet med specialklassen. Til de
medlemmer følger der personale med fra specialklassen
De børn som går i specialeklassen og kommer udenbys fra bliver afhentet med bus kl.
15.30.
Overgang fra SFO: Vi tilstræber os at lave overgangen fra SFO til Kasketten så nem
som muligt. Det gøres bla. ved at:
 2 klasse i SFOèn må komme på besøg i Kasketten om eftermiddagen nogle
stykker af gangen.
 Der bliver i maj afholdt et informationsmøde i Kasketten for alle i 2 klasse og
deres forældre.
 Personalet i SFOèn tager alle der skal starte i Kasketten til 1 august med på
besøg 2 – 3 gange i Kasketten.

Skole – Kasketten/Hattehuset samarbejde:
Skolen og Kasketten/Hattehuset har hele tiden et tæt samarbejde omkring vores fælles
børn. Det kan være problemer i hverdagen som mobning, dårlig dag m.m.
Institutionen er med i det tværfaglige samarbejde.

Arbejdsdage :
Kasketten og Hattehuset har et meget godt samarbejde med hallen, der gør at vi kan
benytte store dele af hallens arealer. Derfor er det vigtigt alle bakker op om Hallen og
Kasketten/Hattehuset når der indkaldes til arbejdsdage.
For at alle bidrager, er det bestemt i forældrebestyrelsen, at det er 4 klasserne og deres
forældre der hvert år skal hjælpe til arbejdsdagen. Derved kommer alle til at bidrage.
Arbejdsdagen ligger gerne i april eller maj.
Skraldeposer:
Hattehuset har overtaget arbejdet med, at køre skraldeposer ud for kommunen. Ved at
løse denne opgave tjener Hattehuset godt 7000,- kr. Forældrebestyrelsen har besluttet at
det er 5 klasserne og deres forældre der skal løse denne opgave.
Der skal køre ud 2 gange om året, i marts og september. Men hvis alle bidrager er det
en nem og hurtig opgave.

Ungdomsklubben :
Hattehuset rummer også en ungdomsklub der har åben mandag og onsdag aften fra
19.00 til 22.00. Ungdomsklubben er for unge i 7 klasse og til og med 18 år.
Aktiviteterne er mangeartet og de unge er selv med til at bestemme langt de fleste af
aktiviteterne. Det er gratis at komme i ungdomsklubben.
Ungdomsklubben har også et samarbejde med FJUK i Thyregod. I det samarbejde
holder vi 4 fredags arrangementer om året hvor klubben er åben fra 19.00 – 23.00.

Åbningstider:
Kasketten er åben mandag til torsdag fra kl. 11.30 – 16.00.
Fredag er der lukket i Kasketten og alle er i Hattehuset.
Hattehuset er åben mandag til torsdag fra kl. 11.30 – 16.45.
Fredag fra kl. 11.30 – 15.30.
Alle medlemmer der er i Kasketten kl. 16.00 og har brug for yderlig pasning går i
Hattehuset og er der resten af dagen.
Åbningstider reguleres efter specielle arrangementer på skolen.
På skolefridage er der åbent fra kl. 10.00.
Personalet består af :
Daglig leder Torben Spejlborg

Klubpædagog Karin Laursen

Klubpædagog Lise Palmelund

Klubpædagog Rene Bech Christensen

Køkkenmedarbejder Birte Jeppesen

I Hattehuset`s forældrebestyrelse sidder :
Formand Lars Storm
Tina Brødsgaard
Anja Malund
Stig Knudsen
Karina Brødbæk
Suppleanter Mette Nørtoft og Peter Vestergaard
Sekretær/leder Torben Spejlborg

