har du
frågor?
Kontakta oss gärna om Du har frågor
eller åsikter om Power Club.
Tillsammans kan vi utveckla klubben
så att den blir ännu bättre.

INFORMATION
TILL
FÖRÄLDRARNA

TAKE CARE

Drogfri Ungdom r.f.
Power Club
Eivor Hedman
Tel: 050 - 3644 666
E-post: eivor.hedman@powerclub.fi
Mera information fås från vår websida:
www.powerclub.fi

Polisen tycker Power Club är bra

KLUBB FÖR ÅK 4 - 6

Vad är Power club?
Power Club är en barnklubb inom föreningen Drogfri Ungdom och
riktar sig till åk 4-6. Alla svenskspråkiga lågstadieskolor i Vasa
samt språk-badsklasserna i Keskuskoulu är med i klubben.
Power Club och skolorna samarbetar.
Idén till Power Club kommer från Sverige, där motsvarande
verksamhet har funnits sedan år 1987. Power Club kom till
Finland år 1998 i samband med att den första klubben bildades
på Åland. Drogfri Ungdom startade den första klubben på fastlandet och är ansvariga för Power Club i Vasa. Nu finns
Power Club på 70 orter och fler klubbar startas.

KONTRAKT
Varje elev i åk 4-6 har möjlighet att skriva ett kontrakt med
Power Club där de lovar att:
•vara en god kamrat
•visa respekt och förståelse för andra människor
•vara rädd om andras saker
•inte slåss eller mobba (gäller även nät- och telefonmobbning)
•inte vara borta från skolan utan lov
•inte snatta eller begå brott
•inte använda tobak, alkohol eller andra droger
•inte använda energidrycker under aktiviteterna
Kontraktet tecknas av eleven i samförstånd med en förälder och
Power Club. Det undertecknade kontraktet returneras inom en
vecka till kontaktpersonen i skolan.
Medlemskapet är frivilligt och kostar 10 euro per år. Avgiften
samlas in samtidigt som kontraktet returneras till kontaktpersonen.

OM MAN BRYTER
KONTRAKTET
Medlemmen och föräldern ger tillstånd till de parter som klubben
samarbetar med att rapportera om klara fall av kontraktsbrott.
Vid kontraktsbrott förlorar eleven sitt medlemskap och medlemskortet återlämnas. Medlemskapet kan förnyas efter prövning.

medlemsskap
När man blir medlem i Power Club får medlemmen tillbaka kontraktet tillsammans med ett medlemskort. På medlemskortet ska
medlemmen limma ett foto av sig själv. Medlemskortet berättigar till olika förmåner och aktiviteter. Dessa presenteras i
PROGRAMBLADET som delas ut till medlemmarna varje
höst- och vårtermin. Under klubbförmåner finns en förteckning
över affärer där medlemmen får rabatt genom att visa upp medlemskortet.
Alla som undertecknar kontraktet får även en medlemsgåva.
Elever som förnyar kontraktet med klubben får också medlemsgåvan samt ett nytt medlemskort.

