Mål og
indholdsbeskrivelse
Klub Nord 2021

Praktisk information!
Klub Nord
Hvidovregade 20-22
Femagervej 37
2650 Hvidovre
Mail: byggerenhvidovregade@hvidovre.dk
Telefon: 2264 2650

Klub Nord

Fritids – junior og ungdoms
tilbud beliggende i Hvidovre
Nord.

Klub Nord har plads til 320
medlemmer fordelt på to
matrikler.

Klub Nord er en del af SKO
afdelingen Hvidovre
Kommune.

Der er ansat ca. 17
medarbejdere, hvor 60
procent er uddannet
pædagoger.

Klub Nord er på kontrakt.

Vi modtager børn fra
forskellige skoler, men
størstedelen kommer fra
Esajasskolen, Holmegården
og Præstemoseskolen.

Ledelsen består af en Leder,
stedfortræder og
teamkoordinator.

Klubben er opdelt på to matrikler.

Klubbens profil:

Fritidsklub for 10-11 år, 4-5 klasse matrikel
1, Hvidovregade 20-22.

Junior- ungdomsklub for 12-18 år, 6.klasse
og op på matrikel 2, Femagervej 37

Klubbens profil er opdelt efter alder, for at
Klub Nord kan arbejde målrettet med
pædagogiske indsatser som tilgodeser
vores medlemmers behov.

• Klub Nord er opdelt på to matrikler!

To
Matrikler
et hus

• Opdelingen gør at klubben kan arbejde
mere målrettet med indsatser i forhold til
aldersrelaterede problematikker ,som de
forskellige klassetrin har.
• Vi har tiden til at fordybe os, og fastholde og
evaluerer vores processer grundet vi ikke
skal dække samtlige udviklingstrin som
ligger mellem 10-18 år.
• Der brobygges imellem de to huse- så
overgangen til matrikel 2 foregår i trygge
rammer for vores medlemmer. Man skifter
fra matrikel 1 til 2 i slut 5.klasse.

Fritidspædagogik – matrikel 1
Fritidspædagogik er helt central
begreb for Klub Nord.

I Klubben har vores medlemmerne et
frirum med valgfrihed,
medbestemmelse, venskaber og fri
leg.

Klubbens kerneydelse i medlemmerne
liv handler om begreberne trivsel og
udvikling i fritiden.

At mestre hverdagen og
hverdagssituationer.

Det handler om lege, spil og udendørs
aktiviteter

Nærværende voksne som kan tage del
i deres lege – spil og
udendørsaktiviteter

Voksne som råder og vejleder dem i
de situationer, så de udvikler indsigt i
og erfaring med hvilke handlinger der
er hensigtsmæssige i hvilke
situationer, og hvordan de skal agere i
relation til andre mennesker – både
børn og voksne.

Det handler altså både om at de skal
lære at køre i bus og opføre sig
ordentligt i svømmehallen, om at
etablere og fastholde venskaber og
om at være en person som andre kan
regne med.

Men det handler også om mulighed
for ro og fordybelse – i relationer og i
leg.

Børnene har brug for at være
betydningsfulde og blive set. Derfor er
det at se børnene og se dem i øjnene,
at være nærværende voksne, en vigtig
opgave i klubben.

.

Ungdomspædagogik
matrikel 2
•

Ungdomspædagog er et central begreb for Klub Nord.

•

I klubben har vores medlemmer et frirum med valgfrihed, medbestemmelse,
venskaber.

•

Klubbens kerneydelse i medlemmernes liv handler om begreberne trivsel og
udvikling i fritiden.

•

At mestre hverdagen og hverdagssituationer

•

Voksne som råder og vejleder dem i situationer, så de udvikler indsigt i og
erfaring med hvilke handlinger der er hensigtsmæssige i hvilke situationer og
hvordan de skal agere i relation med andre unge som voksne.

•

At kunne forbygge ved at være opdateret på samfundsudviklingen som de unge
færdes i. Så råd og vejledning bliver forebyggende.

•

Fokus på ungesamtaler – adfærd – klikke dannelser - fremtid- relationer- venner
og familie.

•

Pubertetsrelateret problematikker.

•

Personalet er en del af den forbyggende indsats SSP i Hvidovre Kommune.

Mål og indsatser!
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FORÆLDREINDDRAGELSE

FYSISKE RAMMER

LÆRING I KLUB Regi

Læring i klubregi
Visionsgrundlaget for Klub Nord er
fællesskabet!

Klub Nord er meget andet og mere end et
traditionelt fritidstilbud. Klubben spiller
en vigtig rolle i forhold til at skabe en
sammenhængende hverdag for dagens
børn og unge.

Nu handler det ikke længere kun om at få
børn og unge væk fra gadehjørnerne,
men op af stolene og væk fra skærmen
derhjemme og ind i børne-unge
fællesskaber, hvor de kan vokse og
udvikle sig og blive så dygtige, som de
kan - i nære relationer til andre børn og
voksne, de kender og er trygge ved.

Hvad har du lyst til – og mod på:

I klubben gælder det ikke om at være
verdensmester, men om at være med og
bidrage med dét, man kan. Vi tager
udgangspunkt i børnenes interesser og
intentioner og inddrager dem, så de selv kan
være med til at planlægge indholdet af
dagen.

I klubben indgår de i børnefællesskaber,
hvor der er grobund for nye venskaber på
tværs af skoler og klasser.

Relationerne til børnene og de unge er
klubmedarbejdernes stærkeste redskab. Vi
møder børnene med vores forskellige
fagligheder, og ud fra vores konkrete viden
om børn og unges livsvilkår og vores
intention om at understøtte relationerne,
tilrettelægger vi aktiviteter, der kan være
med til at udvikle dem og styrke
børnefællesskabet.

Her møder de voksne, der udfordrer dem og
skaber nogle rammer for, at de
kan prøve noget nyt og deltage i aktiviteter,
som de måske hverken troede, de kunne
eller turde give sig i kast med.

Klubaktiviteter som rollespil, bål,
madlavning- bagning, oplevelsesture og
kreative
aktiviteter m.v. er aldrig et mål i sig selv. De
er tænkt ind som midler til at styrke trivslen
og relationerne i fællesskabet, til at udvikle
deres kompetencer og selvværd og give dem
mod på livet.

Det gode børneliv:

• Evnen til at leve i spændingsfeltet mellem JEG og VI
• Evnen til at kunne respektere andres ret til at være,
som de er

Sociale
kompetencer:

• Evnen til at kunne rumme egne og andres følelser
og meninger
• Evnen til at kunne løse konflikter med fokus på
sagen frem for personen
• Evnen til at bevæge sig ind i fællesskaber med andre
end dem, man plejer
• Evnen til at behandle andre, som man gerne selv vil
behandles.
Vi inddrager børn og unge gennem deres fælles
interesser og har altid en intention med de
aktiviteter, vi sætter i gang.

• Evnen til at fornemme, hvem jeg er, og hvad
jeg vil
• Evnen til at stå til ansvar for egne værdier

Individuelle
kompetencer:

• Evnen til at kunne afklare egne ønsker, håb
og drømme
• Evnen til at sætte grænser
• Evnen til at tage ansvar for egen krop og
egne handlinger og træffe det gode valg
Vi er åbne og nysgerrige, stiller spørgsmål og
skaber rammer, hvor det kan lade sig gøre. Vi
tilrettelægger aktiviteter ud fra børnenes
aktuelle motivation og - skiftende - interesser.

• Evnen til at navigere i ukendt terræn

Personlige
kompetencer:

• Evnen til at bevæge sig ud af trygge rammer
og være interesseret i ting og aktiviteter,
man ikke kender i forvejen

• Evnen til at kunne argumentere for sine tilog fravalg
Vi skaber et frit rum ved at sætte rammer og
stille krav. Børnene og de unge får lov til at
øve sig i små og trygge rammer, før de
bevæger sig ud i større og mere ukendte
sammenhænge.

• Evnen til at lære og til at fordybe sig

Faglige
kompetencer:

• Evnen til at holde fokus og koncentrere sig
• Evnen til at forpligte sig
Evnen til at være i nuet. Vi planlægger forløb,
hvor der er tydelige rammer og formål med
aktiviteterne, og stiller krav til det enkelte
barn. Vi er gode rollemodeller og
understøtter de faglige kompetencer,
der skal ruste dem til deres fremtidige valg.

Fællesskab:

• Trivsel og udvikling af børnenes sociale
kompetencer er vores spidskompetencer. Vi
ved, at trivsel er en forudsætning for læring,
og vi sørger for, at alle har mulighed for at
opleve sig som en del af et fællesskab. Et
fællesskab, der kan øge trivslen og
selvværdet og gøre dem parate til at lære,
så de kan blive så dygtige, som de kan.

Trivsel og
læring:

•

Vores pædagogiske arbejde handler om det enkelte barns trivsel, hvad enten det
har været i skolegården, klasselokalet eller klubben. Vi er generelt gode til at
observer børns indbyrdes relationer og dynamik og tilrettelægger forløb, der
sigter på at ændre mønstre i børnegruppen.

•

Klubmedarbejderne arbejder inkluderende ved først og fremmest at se
børnegruppens dynamikker og sociale udfordringer med nye øjne

•

Klubmedarbejderne tilrettelægger aktiviteter ud fra børns aktuelle motivation og
skiftende interesser

•

Klubmedarbejdernes tilstedeværelse i klub - skoletiden er med til at skabe en
indsigt i børnenes indbyrdes relationer/konflikter, som de efterfølgende kan
arbejde
videre med at løse i såvel skolen som klubben.

•

Klubmedarbejderne kan bidrage med social træning med enkelte børn og i
gruppesammenhæng, der lærer dem at agere hensigtsmæssigt sammen med
andre.

•

Klubmedarbejderne har med deres mange forskellige uddannelsesbaggrunde en
faglig viden, som de kan bruge til at etablere supplerende læringsforløb i såvel
skole, som klub.

• Forældrene er primære voksne I medlemmets liv, hvor
klubbens personale er de sekundære voksne.
• Barnet er det fælles tredje- som forældre og personale skal
samarbejde om .
• Vi lægger vægt på at etablerer et samarbejde hvor gensidig
tillid er i fokus så forældrene har tiltro at vi som klub er med til
at hjælpe og ikke modarbejde.

• Vi lykkes ved åbenhed og dialog, der skal være en
gennemsigtighed så tillid og tryghed bliver den bærende faktor

FORÆLDRESSMARBEJDET

• Klubben arbejder tværfagligt med eksterne samarbejdspartner
med forældrene accept.
• Klubben ønsker fysisk dialog med forældrene – da vi mener det
fremmer dialogen at man kan se hinanden- derfor indkalder vi
forældrene løbende for at gå på opdagelse i de ting som vi ser
og hører.
• Klubben forventer at forældrene deltager aktivt i sit barns
klubliv – dette handler om events, samtaler og forældremøder
m.m. Klubben har behov for forældres feedback for at kunne
optimerer klubbens tilbud løbende.

Fysiske rammer
•

I klub

Nord er de fysiske rammer en aktiv del af pædagogikken generelt. Vi oplever dagligt, at vores
omgivelser har betydning for stemning, læring og adfærd.

•

Det betyder meget for vores medlemmer at de bliver mødt af et miljø som giver dem en følelse af
nærvær og hygge.

•

Derfor har klubben valgt at begge matrikler er indrettet med diner møbler – det er vigtigt for os at
gennemkendeligheden er der når vores medlemmer flytter matrikel i slut 5.klasse. Det skal virker
bekendt og trygt.

•

Følgende værdier tager klubben udgangspunkt i vores indretning!

•

Det skal være for børn

•

Det skal være funktionelt

•

Vi skal kunne bruge rummene til læringsrum.

•

Det skal signalere hygge og have et gram af hygge hjemmefra- så klubben ikke virker institutions
agtigt, men mere spejler et miljø som medlemmerne kender hjemmefra og som er trygt og varmt.

•

Klubbens lokaler afspejler behovet medlemmerne har i dagligdagen, hvilke gør at klubbens
personale løbende diskuterer om rumindretningen opfylder behovet.

•

Intet er stationært hvis tingene ikke fungerer så ændres de så det kommer til at fungerer.

•

Klubben forsøger at skabe så mange muligheder inde som ude- så der er noget man kan vælge
imellem.

•

Indretningen vil varierer i forhold til fortids og ungdomspædagogikken – men gennemkendeligheden
skal være tilstede i hele klubben

• Klubben arbejder i det daglige med et systemværktøj som
hedder SPU, som er en analyse model.
• Modellen bruges til at gå systematisk til værks i forhold til at
analyserer en problemstilling ud fra et fagligt perspektiv.
• Vi har i personalegruppen udviklet en børnesamtale, samt en
forældresamtale hvor vi bruger SPUEN til at fremlægge vores
observationer.

Metodevalg

• Der lægges op til et refleksivt sparringrum hvor det gælder om
at analyserer de ting som dukker op, ikke at dømme , skælde
ud eller at sætte nogen i bås.
• I børnesamtalen lægges der op til, at barnet skal at tage ansvar
for egen læring og gå på opdagelse i at finde løsninger som
barnet selv kan føre ud i praksis. Uden barnets forståelse sker
der ingen handling.
• Forældresamtalerne omhandler at personalet via SPUen går
på opdagelse i barnets univers for at blive klogere på tiltag. Da
forældrene har den største viden om deres barn er det vigtigt
at man starter der.

Digitale
medier
Klub Nords personale
udarbejder pt en
digitalprofil.

