KLUBBEN
på Sorø Privatskole

Den hurtige intro

INDMELDELSE

UDMELDELSE

KONTAKT

Indmeldelse kan ske fra dag til
dag.

Udmeldelse skal ske med mindst
én måneds varsel ved udgangen
af en måned. Dermed betales for
den måned, hvori udmeldelsen
sker, samt for den følgende
måned.

Frederiksvej 1, 4180 Sorø
Telefon 20 90 41 56
Mandag til torsdag kl. 14.30-17.00,
fredag kl. 14:30-16.30

FRA 4. TIL 6. ÅRGANG
Sorø Privatskole tilbyder klub fra og med 4. årgang til og med 6.
årgang.
En af de helt grundlæggende værdier for klubben er barnets ret til
at bestemme over egen tid og voksnes respekt for barnets fritid.
Barnet skal kunne mærke, at de udvikler sig samtidig med, at de
bruger deres evner og kompetencer.

KLUBBEN 2020-2021

AKTIVITETER I
KLUBBEN
Aktiviteter i klubben kan være
Fester - typisk kl. 17:30-21
Børnenes Rekordbog-forsøg
Kragerup Go High
Løb
Ringsted Svømmeland
Mountainbike
Halloweenfest
Store bagedyst
Parnas natur & aktivitetspark
FIFA-konkurrence
Bordfodbold
Biograftur

DET FÆLLES SAMLINGSTED
Klubben er et fritidstilbud efter skoletid til elever fra 4.-6. årgang på
Sorø Privatskole. Det betyder, at eleverne kan komme, når de har lyst
og behov for det. Det er med andre ord op til forældre og børn at aftale,
hvornår barnet skal være i klubben.
Klubben er et fælles samlingssted for børnene og deres klassekammerater på tværs af klasser og årgange.
Børnene møder i klubbens eget hus med egen grøn have, hvorfra det
nemt at benytte skolens øvrige lokaler, faciliteter og legeplads.
Pædagogerne vægter det højt, at børnene har fri i klubben, og at de
bliver inddraget i den fælles hverdag, både i forhold til ansvar og
aktiviteter. Derfor følger pædagogerne også så vidt muligt børnenes
interesser, ligesom de skaber nye muligheder sammen med børnene.
Vi understøtter det enkelte barns udvikling af personlige, sociale og
kulturelle kompetencer. Børnene har fortsat brug for at lære at vælge,
for at kunne sige til og fra, og dermed tage ansvar for sig selv i et socialt
samspil med andre. I klubben udvikler børnene sig gennem
meningsfyldt samvær, hvor de også udvikler deres sociale færdigheder,
når de agerer i selvvalgte og ikke selvvalgte fællesskaber.

Vi finder løbende på nye
aktiviteter.

ANKOMST og AFGANG
Ind-/udkrydsning sker ved
ankomst/afgang til/fra klubben af
børnene selv.
Børnene må, efter aftale med
forældre, være uden for klubben,
så længe pædagogerne altid ved,
hvor børnene befinder sig. Fx gå
en tur ned i byen for at købe
noget.
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KOLONI
I den første og sidste uge af
sommerferien er klubben på
koloni.
I den første uge er klubben på
børnefestivalen Vilde Vulkaner i
Vordingborg.
Børnene bor i teltlejr og der er live
musik på scenen med kendte
danske musikere.
I den sidste uge er klubben på
sommerlejr.
Kolonierne er frivillige og
tilmelding og betaling sker
særskilt.

DET DAGLIGE FRIRUM
”Børnene har et virkelig godt fællesskab i Klubben, hvor de kan mødes
og være sammen på en mere uformel måde efter skoletiden,” fortæller
klubpædagog, Gertrud Bendorff.
For børn, der bor langt fra Sorø Kommune, kan det være vanskeligt at
mødes uden for skoletiden med kammeraterne. Her er Klubben en
oplagt ramme om at være sammen.
”Nogle skal måske til sport senere på eftermiddagen, så kan de være i
klubben, andre går i Musikskolen og tilbringer tiden før og efter hos
os,” siger Gertrud.
Bestemmer selv
”Børnene bestemmer selv, hvad de vil lave. Vi foreslår selvfølgelig nogle
aktiviteter ude og inde, alt efter årstiden. De må være overalt på skolens
område, og vi voksne er back-up, når det er nødvendigt.”Der er
eftermiddagsmad, som typisk er et lille snackmåltid. Fredag er det ofte
kage eller noget særligt lækkert.
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Sammen med venner
Frederik, Jonatan, Isak og Vilhelm
kommer fast i klubben. (Se forsiden).
”Det er sjovt at være her sammen
med sine venner. Især hvis ens
forældre ikke er hjemme om
eftermiddagen,” siger Jonatan.
”Vi har gode aktiviteter. Vi kan lave
gaver og slås med gummisværd i
haven og spille bold,” siger Frederik.
Drengene fortæller, at der typisk er
boldspil i Klubben om torsdagen, og
at de tit ser film om tirsdagen.
Lærke viser nogle af de smykker, hun
netop har støbt. Hun synes især det er
godt man kan være kreativ i Klubben
spille bold og lege i haven. Marie
sætter især pris på at man kan være
sammen med sine venner i Klubben,
og at man stort set kan gøre de ting,
de ting, man har lyst til.

SUND KLUB
Vi vil gerne være en sund klub, så
slikspisning er ikke tilladt i
klubben.
Brug af iPads og mobil til spil er
tilladt hver dag i den første halve
time fra endt skoletid. Dvs. fra
14.30 til 15. Tirsdag fra 13.40 til
14.10.

VI BOOSTER BØRNENES
SELVSTÆNDIGHED
Klubben er i høj grad med til at udvikle det enkelte barns
selvstændighed – og deres identitet. Et barn kan have en fag-faglig
identitet i skoletiden, og en anden i Klubben, når det gælder om at
organisere og deltage i legen. Dermed bygges selvværd og selvtillid op
hos den enkelte på forskellige områder.
Ramme om fællesskabet
Hos 4.-6. klasserne danner Klubben rammen om fællesskabet og
samværet med kammeraterne.”Her har vi især fokus på selvstændighed
og identitetsskabelse som en del af Klubbens virke. Vi forsøger at skabe
nogle aktiviteter, der udvikler børnenes identitet og selvværd. Vi
udstikker nogle rammer, som de frit kan bestemme indenfor. Og nogle
af de mere sårbare børn, sørger vi for, også bliver en del af
fællesskabet,” fortæller afdelingsleder Johnnie Christiansen.
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SYGDOM
Hvis børn bliver syge i løbet af
dagen, kontaktes forældrene, og
der kan blive tale om afhentning
af det syge barn.
Vi giver kun børnene medicin
efter aftale med forældrene.

