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Tema: Kvalitet i SFO og klub
Markedsplads på møde i Dialogforum Skole den 26. oktober 2021

HELLE PRÆSIUS BUSK 25. OKT 2021, 12.30

※※※※※※

Hjælpe børn til deres styrker. 

Der skal være tilbud, og der skal være voksne, der kan guide
hen i interesse-fællesskaber.

Styring af aktiviteter kan styrke det sociale og hjælpe dem,
der har brug for det. 

Sammenhængen mellem skoledel og fritidsdel nævnes igen
som vigtig.

Et synspunkt: læringsplaner reducerer frirummet. Hvordan
�nder man balancen? 
Balleskolens eksempel havde denne balance.

Midtbyen er sværere end de mindre lokalsamfund?

Hvordan kan forældrene bidrage? "Åben skole" kan også
tænkes ind ift. Klub (SFO). Fællesskab vigtigt.

Hvordan trækker man på lokale aktører som en ressource?
Der ligger et potentiale i det lokale samarbejde?

Kvalitet - hvad er det vi tilbyder? Der skal være noget kvalitet
at komme med.

Identitetsudvikling sker i gode rammer. 

Noget godt og samlende sker, hvis klubpædagogen både
kommer i skoledelen og fritidsdelen. Så bliver det også et sted
for snak og "vejledning". 

Positivt at der er kommet et centralt fokus på fritidsområdet!
- Fortsæt med det!

Den forlængede skoledag gør fritidstilbuddet relativt dyrt,
hvorfor folk fravælger Klubtilbud.

Det holder ikke at der ikke kan opretholdes tilbud alle steder.
Kan der skabes "hjælpepakker", så disse kan skabes? 

Skal der laves en kortlægning af de lokale muligheder, som
man efterfølgende kan tage afsæt i?

Fra 4.-6. er der ikke noget i Bryrup. Hvordan får vi genskabt
noget der? Der skal hjælp til i de små byer.

Ungdomsskolen kan lave en aften i hvert lokalområde.

Regionale forskelle i kommunen: der er forskellige vilkår for at
skabe de gode tilbud. I Bryrup er det nødvendigt at
forældrene træder meget til ift. de unge i Ungdomsklubdelen.

Klubben i et ressource-perspektiv:  
Der skal være et sted at gå hen, så man ikke skal hjem bag
skærmen. Hvad skal rammerne være? Klub-aftener med
temaer er en god erfaring i Gjern. Torsdag aften er et hit.
Gjern ser på fritidsdelen som et hele - skelner ikke mellem
SFO og Klub.
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