Klub på Højmeskolen
Højmeskolens klub er for børn fra 3. og 4. årgang.
Livet i klubben er præget af, at børnene nyder at være sammen i forskellige aktiviteter. Der bliver spillet
bordtennis, arbejdet i kreativt i forskellige værksteder, leget ude på skolens store grønne områder og spillet
spil såvel analoge som digitale.
Klubbens børn mødes hver mandag til børnemøde, hvor de er med til at planlægge, hvad der skal foregå i
klubben i løbet af ugen med afsæt i det, børnene er optaget af. På det ugentlige børnemøde lærer børnene at
være en del af en demokratisk beslutningsproces, og når de på den måde deltager i fællesskabet, oplever de
en følelse af ejerskab i forhold til både det fysiske og sociale fællesskab, som klubben er.
I klubben er der en opmærksomhed på mulighederne omkring os for fysisk aktivitet. Det kommer til udtryk i et
udvidet samarbejde med diverse foreninger bl.a. FKS hallen.
Vi har dagligt adgang til gymnastiksalen og en gang om ugen går vi i svømmehallen, der ligger ved siden af
skolen.
Ind imellem er klubbens børn med til at arrangere events for børnene i SFO’en, såsom bio-fredag og
loppemarked. At være en af de store, der står med ansvar i forbindelse med sådanne arrangementer, er
noget, klubbørnene vokser og trives med.
Klubben har et samarbejde med kirken, hvor børnene om onsdagen tilbydes at gå til kor.
I løbet af året vil der for klubbørn være forskellige aftenevents f.eks. lan-party, fællesspisning, disko m.m.
Det digitale fylder også i klubbørnenes liv, og vi drøfter med børnene, hvordan. Sammen med børnene har vi
besluttet, at deres egne devices, mobil, PC o.lign., først bruges efter kl. 15, således at de deltager i det
fællesskab, som klubben er og i de aktiviteter, de selv har været med til at vælge for ugen på børnemødet.
Fra marts måned inviteres 2. årgang ind i klubben.
Alle klubbørn må deltage på lige fod med alle de andre børn i de aktiviteter, der ellers tilbydes i resten af SFO.
Som forældre, kan man få information om aktiviteter, der foregår i klubben igennem børnenes egne udsagn og
de billeder af en ugeoversigt, samt stemningsbilleder fra klubben, som vi opdaterer løbende i Galleri på Aula.
Som en hyggelig afslutning på skoleåret er der en fed koloni for klubbørnene på Rendertoppen.

