
Anmälan och avgift
Det kostar 200 kronor per månad 
att vara med i fritidsklubben. Om 
du har syskon som också är med i 
klubben blir det 50 kronor billigare 
för dem. Du och dina föräldrar får 
välja vilka dagar, tider och aktivite-
ter du ska delta i.

Om du vill anmäla dig till fritids-
klubben kan du göra det på vår 
webbsida;
www.ebarnungdom.uppsala.se

Om du ska börja i fyran kan dina 
föräldrar söka plats för dig från 1 
juli. Om du redan går i årskurs fyra, 
fem eller sex kan ni söka plats när 
som helst under året. Du får vara på 
klubben fram till juni månad det år 
du slutar i årskurs sex. Om du vill 
sluta tidigare går det bra att säga 
upp din plats innan dess. Då betalar 
man bara avgiften för uppsägnings
månaden.
Välkommen!

Almunge fritidsklubb
Almungeberg 14
017427 00 22/076111 38 32 

Björklinge fritidsklubb
Ramsjövägen 3
018727 79 39

Brantingsgården/träffis
Brantings torg 5b
018727 68 34

Bälinge fritidsklubb
Kyrkvägen 2
018727 79 37

Disponentvillans 
fritidsklubb
Vänortsgatan 115117
018727 54 30

Domarringens fritidsklubb
Swedenborgsgatan 74
018727 66 11

Eriksbergs fritidsklubb
Granitvägen 14 C
018727 53 67

Fyrislunds fritidsklubb
Sylveniusgatan 8B 
018727 65 97

Gränby fritidsklubb
Liljeforstorg 1
018727 57 37

Gåvsta fritidsklubb
Gåvstavägen 20
018727 75 20

Järlåsa fritidsklubb
Gripensvärdsvägen 2
018727 81 29/070217 06 07

Kvarngärdets fritidsklubb
Thunmansgatan 47
018727 16 18

Lötens fritidsklubb
Ferlinsgatan 25
018727 76 27

Norby fritidsklubb
Svampvägen 10
018727 80 17

Ramsta fritidsklubb
Ramsta skola
018727 80 35

Skyttorps fritidsklubb
Gullsjövägen 4
018727 78 01

Stenhagens fritidsklubb
Herrhagsvägen 8
018727 88 29

Storvreta fritidsklubb
Ärentunavägen 1
018727 77 77

Sävja fritidsklubb
Västgötaresan 133
018727 52 90

Tiunda fritidsklubb
Sibyllegatan 10–12
018727 64 03

Vattholma fritidsklubb
Malmvågsvägen 4
018727 78 48

Vänge fritidsklubb
Lärarvägen 7
018727 80 63

Kul efter 
skolan på
Fritidsklubben
Har du vuxit ifrån fritids men gillar att ha kul efter skolan
… anmäl dig till Fritidsklubben!

Vi har 22 olika fritidsklubbar runt om i Uppsala, för dig som går i årskurs 
fyra till sex. Vill du välja någon nära skolan eller där du bor – eller den som 
verkar mest spännande för dig? :)

fritidsklubbar.uppsala.se

VÄLKOMMEN!fritidsklubbar.uppsala.se



Du är med
och bestämmer
På alla våra fritidsklubbar kan 
du pyssla, spela sällskapsspel, 
vara med på utflykter till bad 
och lägerplatser och få hjälp 
med läxorna. Under loven slår 
klubbarna sig ihop om olika 
aktiviteter, ibland om resor till 
något spännande utflyktsmål. 
Då har du möjlighet att träffa 
fler nya kompisar.

Alla fritidsklubbar har någon 
form av forum, där du som 
besökare kan vara med och 
påverka vad som händer på 
fritidsklubben. Det kan vara 
sådant som sker dagligen eller 
saker du vill göra med dina 
kompisar i framtiden.

Kompisar och vuxna 
att prata med
Vi har öppet varje vardag klockan 13.00–18.00. 
När det är skollov eller studiedagar för lärarna 
har vi öppet hela dagen, klockan 8.00–17.00.

Kom och träffa kompisar och oss vuxna som 
finns till hands om du vill prata eller få hjälp.

Alla dagar får du mellanmål hos oss, 
när du är här hela dagen serveras även lunch.


