Aftenklub information
I skoleåret 2019- 2020 åbner Klokkerholm Skole en aftenklub for K–klassernes elever. Klubben henvender
sig til elever på 4.- 10. klassetrin og vil have base på skolen i KB og KC`s lokaler samt skolekøkkenet.
Klubben etableres som klub under Brønderslev Ungdomsskole, men er kun for elever i K-klasserne.
Klubaftenerne bliver afholdt første torsdag i måneden, hen over hele skoleåret - i alt 11 aftener. Det starter kl. 14.45 når de sidste elever har fri. Klubben slutter kl. 19.00 for eleverne på 4.-6. klassetrin og kl.
20.00 for de resterende elever på 7.-10. klassetrin.
Formålet med klubben er, at eleverne i samspil med andre - drenge, piger, kammerater, gode venner og
nogle de måske ikke kender endnu – kan mødes i klubben med ét til fælles: At skabe nye relationer, socialt
samvær samt gode oplevelser sammen udenfor skoletiden. Samværet med andre unge fremmer den personlige udvikling. Netop her har de mulighed for at skabe kontakter, der rækker længere end til de vante
og på denne måde få udvidet deres horisont.
I tilrettelæggelsen af ture, aktiviteter mv. har vi fokus på trivsel, identitetsdannelse og social inklusion.
Aktiviteterne styrker de sociale, kreative og personlige kompetencer i et frirum, som er struktureret, men
styret af de unge selv og sammen med kendt personale, som aktivt er med.
Desuden har vi fokus på at give mulighed for at afprøve sig selv i nye kontekster, opleve ting, man ellers
ikke ville have oplevet og generelt bare få nogle gode oplevelser med sine venner.
Der er lavet en oversigt over årets klubber, hvor aktiviteter og ture fremgår. Til hver klubaften bliver der
lavet et program for dagen med oversigt over personale og lidt om hvad der er på menuen. Aktiviteterne
vil være en blanding af tilbud om ture ud af huset, aktiviteter i klubben samt mulighed for at være en del
af et madhold.
Personalet, der deltager, vil være kendt personalet fra k-klasserne - såvel lærere som pædagoger. Der er
2 gennemgående pædagoger i alle klubberne, og der er som udgangspunkt 5 personaler med på hver
klubaften.
Vi vil forsøge at give mulighed for, at man nogle gange kan lave opdeling i aktiviteter f.eks. efter køn, alder
eller andet. Det vil fremgå af planen.
For deltage i klubben, er der en egenbetaling på 75 kroner om måneden, samt en binding på et halvt år af
gangen. Betalingen foregår via Ungdomsskolens hjemmeside, hvor klubben i løbet af juni vil komme til at
ligge som et ”hold” i Ungdomsskolen. Betalingen dækker alt, der foregår i klubtiden – også mad.

Da der ikke er mulighed for taxakørsel om aftenen, vil det blive nødvendigt for Jer som forældre at afhente
eleverne, når klubben slutter.
Vi håber at så mange som muligt har lyst til at blive en del af dette nye og spændende fællesskab🙂 og
vi glæder os til mange sjove oplevelser sammen 🙂

De bedste hilsener fra
Os alle i den nye aftenklub🙂

