Klubben
Klubben er et tilbud for børn fra 4. til 7. klasse
I klubben er der mulighed for at hygge sig med sine venner efter skoletid og deltage i forskellige
aktiviteter. Vi lægger vægt på, at når man er i klubben er man del af et fællesskab. Vi spørger
derfor børnene hvad de ønsker at lave, og giver dem medbestemmelse indenfor rimelighedens
grænser. Vi spiller spil, laver bolsjer, bager, ser film, og planlægger årlige aktiviteter så som:
halloween aften, klubaftenerne, drenge aften, pige aften, og overnatning i klubben.

Når vi har klubaften om torsdagen, kan man melde sig på til at spise aftensmad. Tilmelding sker
senest tirsdag samme uge. Man melder sig til, ved at man skriver sit navn på sedlen som hænger
på klubtavlen i entreen. Aftensmaden betales ved at klubpædagogen trækker beløbet fra barnets
konto torsdag aften. F.eks. boller i karry 12 kr. Prisen ligger imellem 10 og 20 kr. for aftensmad.
Der bliver udsendt en madplan 2 gange om året til alle forældre. (Ændringer kan forekomme).

I klubben har vi fokus på:
• Selvstændighed, børnene støttes til at være i stand til at lytte til egne og andres behov.
• Generel trivsel, og evne til at indgå i klubbens fællesskaber.
• Støtte børnenes udvikling af relationer og venskaber på tværs af klassetrin.
• Støtte børnene i konflikthåndtering, gensidig respekt, og empati for hinandens forskelligheder.
• Fokus på vigtigheden af, at klubben er et tilbud, hvor børnene selv kan vælge til og fra til
voksenstyrede aktiviteter -melder man til - har man et ansvar for fællesskabet.
Eksempelvis klubaften, hvor man hjælper til med tilberedningen af aftensmaden og oprydningen
derefter.

Klubbens åbningstider:
Mandag: 15.10 til 17.00
Tirsdag: 15.10 til 17.00
Onsdag: 14.10 til 17.00
Torsdag: 15.10 til 19.30 KLUBAFTEN
Fredag: Lukket
Klubbens lukkedag og takster kan findes inde på skolens hjemmeside.

Tilmelding klubtilbud:
Man tilmelder sit barn via pladsanvisningen i Viborg kommune - borger.dk under pladsanvisning.
Klubkonto:
Alle børn har mulighed for at handle mad og kreative ting i klubben. Forældre kan indbetale penge
til barnets klubkonto via skolens hjemmeside. Forældre og børn rådes til at lave en mundtlig
aftale, om hvor meget barnet må handle for dagligt eller ugentligt. Kontoen bliver midlertidig
lukket, når barnet har brugt sine penge, indtil der bliver overført nye penge.
Ansvar:
Når man går i klub, er det forbudt at gå til købmanden. Forlader man klubben/skolens matrikel er
man ikke længere i klub. Kl.15.15 bliver der kaldt på bus børn, hvis nogen skal med bussen hjem.
Det er tilladt at anvende mobil, tablet og computer i klubben, så længe man ikke deler
billeder/videoer af andre, anvenders andres brugere, eller besøger upassende hjemmesider.
Klubben på Facebook:
På Vestfjendsskolens Facebook side, lægger klubben løbende billeder ind. Ønsker man ikke at der
bliver lagt billeder op ad eget barn, kontaktes klubben. Vi respekterer selvfølgelig hvis nogen ikke
ønsker at komme med på billederne.

