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I klubben arbejder vi løbende med mål og værdier, og den skrivelse, du her sidder med, er udtryk for, hvor
værdiarbejdet pt. står, - hvis du skulle have lyst til at kikke os lidt i kortene.
Fritidsklubben er en ”oase” i fritiden.
RESPEKT
Medlemmer og voksne møder hinanden i fritidsklubben med en høj grad af ligeværd. Vores forhold til
medlemmerne er baseret på, at medlemmer kommer i klubben af lyst og derfor skal den daglige omgangsform være
præget af, at der skal være plads til både medlemmernes dagsorden og til vores pædagogiske intensioner. Klubben
måler ikke medlemmerne på deres faglige præstationer eller præferencer. Det er det medmenneskelige samspil,
som er i fokus. Aktiviteterne i klubben er redskaber til samspil, afprøvning og opbygning af relationer.
Ift. deres udviklingstrin, kommer medlemmerne med et relativt færdigstøbt følelsesmæssigt og intellektuelt
fundament, som vi skal give rum til, at de individuelt udfolder, samtidig med at vi skal give plads til forskellighed.
TROVÆRDIGHED
Som klubpædagog er det faglige redskab ens person og personlighed. Vores vigtigste faglige færdighed er at være
autentisk og troværdig, samtidig med at det selvfølgelig forventes at vi udviser oprigtig empati og professionel
omsorg i en forståelse for medlemmernes / de unges virkelighed.
ENGAGEMENT (ansvar, vitalitet og medejerskab)
Det væsentligste i vores arbejde er måden, hvorpå vi omgås hinanden som aktører i klubbens dagligdag, så vi kan
fungere som forbilleder for de unge. Som personalegruppe er vi forskellige personer med forskellige interesser.
Vores forskellighed er en styrke, som vi skal bevare, for at kunne imødekomme medlemmernes forskellighed.
”Vi ser os selv som stærke aktører i et rum af nærvær ift. den enkeltes trivsel og ift. det fællesskab som klubben er.”
Vi arbejder løbende med ”frihed” til at udvikle individuelle vinkler og individuelle interesser ift. jobbet, og ikke
mindst arbejder vi med at understøtte og skærpe vores medmenneskelige egenskaber og være autentiske, som
fagredskaber i det fællesskab og i det samspil, som vi med vores forskellighed indgår i.
Det gør vi med:
- trygheds skabende adfærd
almindelig omsorg og interesse for hinandens liv og velfærd (på det personlige plan)
tid og plads for italesættelse af sorg, krise og glæder (på det mere private plan)
- humor
både den underdrejede, den mere direkte, måske endda det sjofle, tøsede eller det lidt tø-hø platte
en lethed i omgangstonen, et ping-pong af dialog i nærvær (ukonventionel og åben for alle)
- konfrontation
åbenhed omkring kilder til misforståelser eller oplæg til mangel på respekt
italesætte potentielle misfortolkning af hensigter og signaler

”på grundlag af en omgangsform med humor og omsorg vender vi aldrig ryggen til en konflikt”

