
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
NIL-Klubb 1: 3.-4. trinn 

NIL-Klubb1 er en aktivitetsklubb etter skoletid i regi av Nittedal Idrettslag. Vi har fokus på variert aktivitet ute i 
skog, mark og på idrettsarenaer, og legger til rette i forhold til årstiden. Vi har også tilgang til idrettshall i 
perioder. 

NIL-Klubb 2: Friluftsliv og Sportmix:  5.-6. trinn 

NIL-Klubb2 er en videreføring av NIL-Klubb1, hvor aktivitetene blir litt mer utfordrende og spennende, samtidig 
som det morsomme og sosiale er i fokus. Barna får mer ansvar for felles forberedelser til både aktivitet og 
matlaging. Idrettshall vil også benyttes. 

FFO: (Fotballfritidsordning) 

På FFO er det fokus på å ha det gøy med ball, men vi legger stor vekt på tekniske øvelser, ball touch og 
ballkontroll. Vi går i dybden på passning-mottak, skudd, styrke, spenst og hurtighet. 

Vi ønsker å ha et tilbud for barn på alle ferdighetsnivåer og er derfor opptatt av å ha øvelser og spill som er 
tilfredsstillende for alle. Vi legger til rette for differensiering innenfor både øvelsene og gruppen generelt. 

 

Alternative valg for barna; 

• 3.trinn en dag; variert aktivitet 
• 4.-6.trinn en dag; variert aktivitet eller fotball 
• 4.-6.trinn to dager; en dag med variert aktivitet og en dag med fotball 

	
Mandag	

	
Tirsdag	

	
Onsdag	

	
Torsdag	

	
FFO	

Sørli	og	Rotnes	
4.-6.	trinn	

skoleslutt	-	16:00	

NIL-Klubb1	
Sørli	
4.	trinn	

skoleslutt	-	16:30	

NIL-Klubb1	
Sørli	
3.	trinn	

skoleslutt	-	16:30	

NIL-Klubb1	
Rotnes	
3.	trinn	

skoleslutt-16:30	

NIL-Klubb2	
Sørli	

5.-6.	trinn	
skoleslutt	-	16:00	

NIL-Klubb2	
	Rotnes	
5.-6.	trinn	

skoleslutt	-	16:00	

NIL-Klubb1	
Rotnes	
4.	trinn	

skoleslutt	-	16:30	

NIL-Klubben	og	FFO	-	2022/2023	



 

Praktisk informasjon:  

Pris for en dag pr uke er kr. 990,- pr mnd. 

Pris for to dager pr uke er kr. 1810,- pr mnd.   

Ekstra kostnad til transport kan komme i tillegg, dette vil det eventuelt gis informasjon om på forhånd. 

NB! Begrenset antall plasser. Vi vil benytte “førstemann til mølla” prinsippet, med åpning av søknads siden 
onsdag 6.april. 

Det blir trukket en måneds avgift (august´22 og juni´23) ved påmelding som bekreftelse på plass. Deretter 
trekkes fast månedsbeløp f.o.m 1.september 2022. 

Det totale antallet barn per gruppe er satt, men vi har noen åpne plasser for justering med de ulike kategoriene 
det er mulig å velge  mellom, dvs 1 eller 2 dager. Hvis kategorien allerede er full, send mail til bente@nil-
klubben.no og dere blir satt på venteliste.  Det kan fortsatt være mulighet for plass. Rangering på eventuell 
venteliste, blir satt ut i fra tidspunkt på innkomne mail. 

Vær OBS! På de ulike gruppene/kategoriene mtp skole og klasse. Ved påmelding i feil gruppe kan barnet 
komme sist av påmeldte ved flytting av gruppe.                                                                                      
Justeringer av tidspunkter og dager kan forekomme, hvis stor eller for liten påmelding i enkelte grupper eller 
endringer i timeplanen på skolene. 

Tid for 3. og 4.trinn: fra skoleslutt til kl 16:00 på mandager(4.trinn), og til kl 16:30 på tirsdager, onsdager og 
torsdager. 

Tid for 5. og 6.trinn: fra skoleslutt til kl 16:00 alle dager. 

Det forventes at barna er glade i å være ute på tur, og at de har utstyr tilpasset aktivitet og vær. 

NIL-Klubben og FFO følger skoleruta og vil være stengt på helligdager og i ferier. 

Alle barna må være medlem av Nittedal IL pga forsikringsdekning (kr. 390,- pr år). 

Ved spørsmål ta kontakt med daglig leder Bente Skari,   

Mail: bente@nil-klubben.no Mobil: 481 17 033.   

 

Søknad til NIL-Klubben og FFO;  

https://arrangement.spoortz.no/event/nil-klubben_og_ffo_2022-23_17082022	
 

Søknadssiden åpner onsdag 6.april 2022 kl 8.00. 

Søknadsfrist fredag 22.april 2022 kl 23.00 

  

Vi gleder oss til variert lek og moro,  og masse god aktivitet med mange glade barn 
også neste skole år!   


