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Velkommen til Klub
Nord
• Kære forældre!
• Sammen med jeres barn har I valgt at Klub Nord skal
være jeres barns nye tilbud – når skolen lukker ned
og fritiden begynder.
• I denne præsentation afstemmer vi hvad I kan
forvente af Klub Nord.
• Det er vigtigt at I læser det hele igennem.

To huse
• Klub Nord er opdelt på 2 matrikler.
• Matrikel 1 Hvidovregade 20-22. 4-5.klasserne.
Fritidspædagogik
• Matrikel 2 Femagervej 37. 6.klasse og op.
Ungdomspædagogik.
• Opdelingen gør at vi fastholder flere
medlemmer i deres klub tilbud, da vi kan
tilpasse vores pædagogiske indsatser i forhold
til udviklingstrin, der ligger på de forskellige
årgange.
• Der brobygges mellem de to afdelinger hele
året.

Aula
• Al kommunikation foregår via Aula.
• I bedes tjekke Aula et par gange om ugen.
• Klubben kører ikke med fast månedskalender
– da vi arbejder på ugebasis, for at tilgodese
medlemmernes behov bedre.
• Vi udsender nyhedsbreve – for nogen er det
en god ting, hvor det for andre ikke er
brugbart. Det er en balancegang, hvor det er
svært at opfylde samtlige forældres behov
eller ikke behov for information.
• Via udmeldingerne fortæller vi hvilke
pædagogiske tiltag vi udbyder den kommende
uge.
• I perioder vil der være flere udmeldinger via
Aula.

Forventninger til at gå i klub!

Definition af tilbuddet!
•

Klub Nord sætter i det daglige fokus på relations arbejdet mellem barn- barn,
barn-voksen, barn-gruppe.

•

DVS. at vi arbejder, som et socialt tilbud, hvor fællesskabet er fællesnævner.

•

Klubben arbejder med nærvær, tillid og tryghed.

•

Vi arbejder med pædagogiske tiltag, hvor vi bruger vores aktiviteter for at nå
det pædagogiske.

•

Vi er IKKE en klub, som udbyder ture til BON BON Land, Vilde vulkaner, masser
af forbrugsture. Hvis man som forældre ønsker at ens barn, skal opleve dette,
så er Klub Nord ikke det optimale tilbud.

•

Vi tager på ture, holder events, overnatninger, men det er medlemmernes
sociale behov, som sætter rammerne for hvilke tiltag vi udbyder. Vi skal have så
mange medlemmer med som muligt.

•

Klubbens ressourcer er minimale, der 15 ansatte til 320 børn på to matrikler.
Nogle af de ansatte har kun timer i vores aftenklubber.

•

Da ressourcerne ikke er så store, har vi besluttet at vores dagligdag på
matriklerne, samt vores aftenklubber vægter højst i vores daglige tiltag.

•

Klubben har i det daglige et ret stort fremmøde, både i dag- og aftenklubberne
og det gælder begge matrikler – vi har observeret igennem længere tid, at de
pædagogiske tiltag vi tager på matriklerne fastholder medlemmerne længere i
klubtilbuddet. Det sociale sammenhold med andre på tværs af skolerne, giver
gode og varige venskaber og klubbens tilbud giver dem et sted at holde
relationerne ved lige.

Forventninger til
forældre!

•

For at klubtilbuddet skal lykkes for jeres barn, så er det vigtigt at I er en del af tilbuddet. Selv om
man bliver større, så går jeres barn igennem nogle forandringer, som er vigtige at have fokus på.

•

Personalet vil ikke længere være så synlige i jeres hverdag når barnet bliver ældre. I vil ikke
længere hente og bringe, som man før har gjort, derfor er det vigtigt at I selv sørger for at være
opsøgende i dialogen med personalet.

•

Vi har forældrekaffe parat hver dag – kom ned og få en kop og snak med personalet og de øvrige
medlemmer. De uformelle snakke er mange gange dem som tager tingene i opløbet, samt man får
opbygget en relation med personalet, så vi ikke virker usynlige for jer.

•

I må meget gerne ringe for at snakke med os- I skal gøre det mellem 13.00-14.00. Intet er for småt
at snakke om.

•

Vi forventer at I deltager i vores forældremøder – for ellers er det svært at gå i dialog med jer
omkring kritikpunkter I skulle have.

•

Vi ønsker en dialogbaseret tilgang til samarbejdet – dialogen fremmer resultater. Det er svært at
ændre på tingene, hvis vi ikke løbende får kritikken fremlagt.

•

Vi ønsker at dialogen fysisk og ikke via målinger, da vi ønsker at handle og forandre i nuet . .

MEDLEMMERNE
FORVENTNINGER

Brugerbetaling!
Via kontingentet bliver der betalt 70 kr. I materiale penge.
Dette gælder alle klubber I Hvidovre Kommune.
Pengene er med til at forny gamerspil, bolde, udendørs
legetøj, brætspil , kreative processer, bolsjer, bagværk,
bål, aftensmaden I aftenklubben , eftermiddags
“frugten”. Osv.
Ture ud af huset , events og overnatninger m.m. vil der
være brugerbetaling på.
Man indbetaler på Mobilepay før man deltager I ture,
events eller overnatninger, ellers kan man ikke deltage.
Da klubben ofte betaler forud for billetter m.m. vil man
ikke kunne få refunderet sine penge ved sygdom eller
framelding I sidste sekund.

Aftenåbningen

• Aftenklubberne er for junior og ungdomstilbuddet, altså 6.klasse og
op. Fritidstilbuddet 4-5.klasse har ikke krav på aftenklub I deres
tilbud.
• På matrikel 2 er der aftenklub tirsdag onsdag og torsdag.
• Vi har indtil nu kunne finde ressourcer til at 4-5.klasserne kan få
tilbud to aftenklubber, tirsdag og torsdag på matrikel 1, da det
betyder en del for medlemmerne. Denne ordning kan fratages hvis
behovet på matrikel 2 for de store, har brug for ressourcerne.

• De nye medlemmer vil først få tilbud om at komme i aftenklub efter
sommerferien.

Ferierne.
•

Klubben åbner klokken 9.00 og lukker klokken 16.30.

•

I skal tilmelde jeres barn når det skal benytte klubben i ferierne.

•

Vi sætter kun personalet af til det antal, der er tilmeldt.

•

Vi planlægger ferieugerne ud fra hvor mange der er tilmeldt.
Derfor er det vigtigt at I overholder deadlines – samt afmelder hvis
jeres barn ikke ønsker at komme alligevel.

•

Vi kan ikke sige at jeres barn ikke må komme, da I betaler for
pladsen, men turene m.m. er forbeholdt de børn, som er tilmeldt
fra starten af, derfor ville man skulle blive på matriklen med en
voksen hvis man ikke er tilmeldt ferien, men dukker op alligevel.

•

Vi ved at der kan opstå uforudsete ting der gør at medlemmet skal
i klub – i sådan situation bedes i kontakte personalet, så finder vi
en løsning.

•

Vi beder jer om at respekterer vores deadlines, det er
medlemmerne og planlægningen der ødelægges, hvis deadlines
ikke overholdes.

•

Husk at afstem med jeres barn, at når man melder fra til klub i
ferierne er det ikke bare at ændre i sidste øjeblik, men være på
forkant med at afstemme forventningerne.

Digitale medier!
•

Inden jeres barn starter er det vigtigt at I sammen har afklaret hvor
meget computer og mobiltelefoner må fylde i dagligdagen.

•

Vi har 14 pc'er og et Play station rum, hvor der er tider på. Der er
mange børn der skal til hver dag, så det er begrænset hvor meget
tid man kan bruge på vores digitale udstyr.

•

Mobiltelefonerne fylder en del – mange har forskellige Apps og
Netflix, som de bruger meget tid på, derfor er vigtigt at I enten har
timer på telefonen eller har nogle retningslinjer, som jeres barn
skal følge.

•

Vi arbejder hele tiden pædagogisk med at de digitale medier ikke
skal fylde for meget – men opgaven er svær når mobiltelefoner
med fri internet giver medlemmerne mulighed for at være på
konstant.

•

Tit-tok er ikke tilladt i klubben – grundet indholdet.

•

Har man givet sit barn lov til at have Snapchat – så sørg for at
holde øje med hvad der sker. Vi oplever at der mobbes og laves
klikker på snapchat.

•

Vi opfodre til at det er det sociale fællesskab medlemmerne skal
være en del, og dette indebærer at tiden bruges på det fysiske
samvær, men vi kan ikke være over medlemmerne hele tiden, da
personalets ressourcer er begrænset, derfor er det vigtigt at
mobilpolitikken startes hjemme fra ellers lykkes vi ikke.

Klubben har en
Facebook profilKlub Nord- kun for
forældre.
Vi har en instagram
profil klubnord2650hvidovre
som både forældre og
medlemmer kan følge.

