
 

Fritidsklubben Hampen 
Hampelandvej 7B, 3650 Ølstykke,  

Tlf. 7259 8550, Mail: hampen@egekom.dk 

web: www.fkhampen.dk 

Kære børn og forældre i Fritidsklubben Hampen. 

 

Ved gennemgang af aktiveringer i vores nye betalingssystem, har vi konstateret, at der er en del forældre der endnu ikke 

har været inde på hjemmesiden og aktivere jeres barns kort. 

 

Dette er uheldigt af flere årsager: 

1. Det er af stor vigtighed, at vi har de rette stamkortsoplysninger på jeres barn. Dvs. opdaterede 

kontaktoplysninger på forældre, helbredsoplysninger på barnet, mm. Disse oplysninger skal i som 

forældre selv oplyse og holde ájour. På sigt bliver oplysningerne i dette system de eneste vi har på jeres 

børn, så det er derfor meget vigtigt for os at disse oplysninger er korrekte og opdaterede.  

2. Det er uheldigt, da det vil afholde børnene fra at bruge vores betalingssystem, som gør det muligt for jer 

som forældre hjemmefra at sætte penge ind på jeres barns underkonti : ”Café”, ”Hobbykort” og ”Ture 

og arrangementer”.  

3. Sidst men ikke mindst, er aktiveringen af jeres barns kort en forudsætning for at kunne tilmelde sig 

klubbens madordning. (Beskrevet nedenfor).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

 

For at aktivere jeres barns kort, bedes i på ind på:  http://services.pos-consult.dk/public/1158/auth/login og klikke på 

”Opret bruger”. Feltet ”Aktiverings nummer” – skal udfyldes med jeres barns cpr. Nummer (uden bindestreg). 

Derefter skal indtastes et valgfrit kodeord, samt angives en email-adresse. I denne forbindelse skal vi minde om, at som  

systemet er pt., skal man hvis man har flere børn i klubben, bruge forskellige email-adresser ved oprettelse! 

Dette er kun en midlertidig skavank, da vi på sigt overgår til NemID.. 

 

Madordningen: 

For at tilmelde jeres barn til madordningen, skal i logge jer på systemet 

og tilmelde jer abonnementsordningen. Denne vil være synlig som en 

”Abonnement-tab” øver på skærmen. Herefter trækkes der hver den 1. i 

måneden 90,- kr. til ordningen, fra det betalingskort i har angivet.  
OBS: Vi oplever en del børn, der endnu ikke er tilmeldt madordningen. 

Vi mener, det er vigtigt at i får jeres barn tilmeldt denne, for at sikre at 

det får det vigtige og sunde mellemmåltid mellem kl.13.00-15.30 – en 

ordning som ca. 80% af børnene i Fritidsklubben Hampen hidtil har 

benyttet sig af.  

Vi skal i samme forbindelse gøre opmærksom på, at pr. 1.10.2013, 

skruer vi  ”bissen på”, hvorefter der kun vil blive udleveret mad til de 

børn der er tilmeldt madordningen..   

Brug af kortet: 
De hobbykort som i har brugt hidtil på værkstederne er ophørt, og blevet 

erstattet af det nye betalingskort. Nu betaler barnet kun for den aktuelle 

ting de skal i gang med. Beløbet trækkes fra kortet, og skal dermed også 

være til rådighed på under-kontoen ”Hobbykort”. Materialeforbruget og 

øvrigt forbrug, fx ved tilmeldinger til ture og arrangementer, kan i som 

forældre følge med i via hjemmesiden og i vil modtage mail med 

udskrift af kontoen.  

Det vil være muligt at bruge kortet til køb af materialer, tilmelding til ture samt tilmelding til fester og arrangementer, 

samt til bar-køb generelt. Det er jer der som forældre selv bestemmer hvad der skal sættes ind på de enkelte underkonti.. 

Hvis barnet mister kortet, kan i selv som forældre bestille et nyt på hjemmesiden (dette koster 10 kroner), hvorefter det 

kan hentes i baren i klubben efter ca.2-3 uger.. 

For at opsummere, så har jeres børn altså de 3 ovennævnte underkonti, samt selve abonnementet som er vores 

madordning, og den eneste konto, hvor der vil være et fast månedligt træk på kr. 90,-. De øvrige konti sætter i selv 

pengene ind efter behov… 

 

Vi håber i som forældre vil hjælpe os med at få dette system op og køre af ovennævnte grunde. Er der spørgsmål, eller 

noget der driller, står vi naturligvis til rådighed pr. telefon, pr. mail eller ved personligt fremmøde. 

 

Mvh. personalet i Fritidsklubben Hampen. 

http://services.pos-consult.dk/public/1158/auth/login

