K-Aftenklub i Klokkerholm

Socialt samvær og gode oplevelser

Hvis du er fra 4. til 10 klasses elev og går i K-klasse i Klokkerholm, har du
mulighed for at blive en del af dette fællesskab.

K-Aftenklubben er en helt ny klub lige der, hvor du går i skole. Vi vil
være i de grå og brune barakker samt i skolekøkkenet.
I klubben er der mulighed for at se film, spille, lave mad, være kreativ,
snakke eller bare hygge dig med vennerne i vante omgivelser og med
kendte voksne.

Udover at være i klubben, vil der også blive lavet ture ud af huset
til f.eks. skøjtebane, biograf, skoven, klubben i Hjallerup, sommer
og juletur og alt muligt andet. Man kan vælge at deltage på turene
eller ”bare” være hjemme. På klubplanen kan du se en plan over,
hvilke ture der er på programmet de forskellige gange.
Klubben har åbent 11 torsdage hen over hele skoleåret på den
første torsdag i hver måned. En uge inden klubaften udsendes et
nærmere program for dagen. Her kan du se mere om aktiviteten i
klubben, turen ud af huset, hvilke voksne der er klubben og
selvfølgeligt, hvad menuen står på 😊

Der er en egenbetaling på 75 kr. om måneden samt en binding på
et halvt år.
„Det skal være sjovt at gå i klub – og så vil jeg også godt lære noget“
Gennem vores aktiviteter, som I kan læse om i planen, er der fokus på
fælles oplevelser, nye oplevelser, hygge, fysiske aktiviteter og meget
mere. Her behøver man ikke på forhånd at være god til noget.
– Alle kan være med - alle kan udvikle sig!

Lidt om nogle af de forskellige aktiviteter 2019/20:
LAN PARTY / brætspil: Dette afvikles 2 gange med den begrundelse at
det at spille computerspil kan være en social samværsform og en
anledning til at være sammen. De unge udveksler erfaringer, samarbejder
og snakker om spillet.
Kreative aktiviteter: Dette er der flere gange mulighed for gennem året.
Her arbejdes med at forstå en proces fra ide, over planlægning til
udførsel. Dette rummer mulighed for at udvikle sig kreativt, men også til
at nye venskaber bliver dannet, når vi hjælper og lader os inspirere af
hinanden. KREA er et sted hvor de unge kan hænge ud og snakke med
andre unge, som de normalt ikke ville have relationer til. Nye venskaber
opstår i samarbejdet og man henter ny inspiration fra hinanden.
Miljøbevidsthed er også noget, de unge får ind under huden i
værkstedet, da vi gør meget i genbrug. Både inden for billedkunst og de
små sjove/skæve projekter, bliver der brugt ting som andre har kasseret.
Der findes ingen rigtige eller forkerte løsningsmuligheder og vi bestræber
os på at alle de unge på værkstedet opnår en succesoplevelse. Gennem
dialog med de unge finder vi ud af sammen, hvad der er muligt at lave af
forskellige kreative projekter. Gennem de kreative udfoldelser, fremmes
de unges evner til at tænke i anderledes løsningsmuligheder.
Madlavning: De unge har selv stor indflydelse på, hvilken mad de skal
lave. I samarbejde med personalet tilrettelægger de menuen, laver en
indkøbsliste, køber ind og tilbereder måltidet. Vi har for øje, at forskellige
grupper får lov til at lave maden og at den er sund og varieret.
Ture ud af huset: Hen over året arrangeres der, som det fremgår af
planen, flere ture ud af huset. Her kan eleverne melde sig på og vi følges
samlet afsted. På de fleste ture vil vi nå tilbage og spise med de andre.

