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Hvorfor er det fedt at gå i juniorklub?
Juniorklubben er et specialiseret fritidstilbud, med mange forskellige
aktiviteter, som er målrettet 3. klasse. Det kan blandt andet være fysiske
aktiviteter, maddage, computerspil, brætspil, kreative aktiviteter, ude liv og
meget andet.
Børnene som kommer i juniorklubben, har stor medbestemmelse over de
aktiviteter, som vi planlægger igennem hele året. Dette sikre vi os gennem
børnemøder 1 gang om måneden, samt løbende iagttage børnenes
interesser og ønsker. I starten af skoleåret udarbejdes der en årsplan, hvor
man måned for måned, kan se de allerede planlagte aktiviteter og events.
På iPortalen kan man løbende følge med i de aktiviteter og events der bliver
planlagt i løbet af året og det er ligeledes her at man tilmelder sig
arrangementer og ture ud af huset kun for 3. klasse. På skolen ophænges
der hver måned en aktivitetsplan, så børnene selv kan følge med i hvilke
aktiviteter de kan deltage i.
Vores juniorklub er et sted med plads til alle, hvor vi vægter det frie fritidsliv
højt. Der er altid nogen at være sammen med og der er altid en voksen at
snakke med.
I juniorklubben bestræber vi os på at kendetegnet ved klubben er et trygt
miljø, hvor du møder engagerede voksne, som viser interesse, støtter,
vejleder, skaber tryghed og omsorg. Vi skaber et rum for inkluderende
fællesskaber, medindflydelse og etablering af relationer, hvor børnene trygt
kan skabe deres egne positive erfaringer i leg, bevægelse, fantasi og
kreativitet.
Vi har et tæt samarbejde i dagligdagen med ungdomsskolens fritidsklub,
som vi deler lokaler med. Dette giver børnene i 3. klasse, et springbræt til
det kommende ungdomsskoletilbud i 4-6. klasse.

Faciliteter i juniorklubben
Eget lokale som deles med ungdomsskolens fritidsklub.
”klubben” med loungeområde, pool-bord, bordfodbold,
bordtennis, computere, PlayStation 4, Wii, bob samt
kreativt område.
Daglig adgang til gymnastiksalen, som ligger lige ved siden
af klubben.
Faglokaler på skolen (Billedkunst, hjemkundskab, sløjd og
N/T).
Multibanen, skur med mooncars, fodboldbaner og
bålhytte.
Børnene i 3. klasse er også altid velkomne til at deltage i
aktiviteterne som foregår på Bjerget.
Morgenpasning på bjerget med mulighed for morgenmad.
Fremmødekontrol, sendertider, aktivitetskalender og
mulighed for daglig kommunikation på iPortalen.
Pædagogisk uddannet personale.
Tæt samarbejde med skolen omkring børnene.
Rød tråd i børnenes hverdag: Vi skaber en sammenhæng i
børnenes hverdag og bygger bro mellem de forskellige
arenaer som børnene bevæger sig i.
Planlagte aktiviteter hver dag.
Skræddersyet tilbud til 3. klasse.

Den pædagogiske ramme i klubben
Kreative kompetencer
Vi skaber aktiviteter, hvori børnene fordyber sig gennem
kreative processer, der vil understøtte børnenes fantasi,
kreativitet og evne til at tænke ud af boksen.
Fysiske kompetencer
Vi styrker børnenes fysiske motorik og konkurrencegen.
Børnene skal lære at det er acceptabelt at tabe en
konkurrence, selvom det kan være et nederlag. Dette gør
vi gennem klare og tydelige rammer i aktiviteterne.
Børnene skal lære at indgå på lige fod.
Sociale kompetencer
Vi vil lære børnene at omgås hinanden socialt. Vi
pædagoger har tilrettelagt en ramme som forudsætter et
sundt børnemiljø. Vi planlægger aktiviteter, som guider
børnene i hvordan man trives i et moderne fritidsklub
miljø, som er med til at udvikle børnenes sociale
kompetencer.
 Vi sikrer at børn udvikler sig ved at eksperimentere,
undersøge, afprøve, lære og erfare via aktiviteter og
socialt samvær.
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