
Beskrivelse af udvidet SFO-klub tilbud.  

Tirsdage kl.14.00 – 19.00 for ungdomsgruppen  

På Rosenvænget Skole har SFOen et tilbud om at deltage i klub en gang om ugen. 

Klubben tilbydes til alle unge fra 7.klasse og opefter. Aktiviteterne foregår med 

udgangspunkt i Ungdomsafdelingen og det er SFO personale der er ansvarlige.  

Der er KLUB hver tirsdag i tidsrummet fra skolen slutter og til de unge bliver hentet mellem 

kl. 18.45 og 18.55. Såfremt der er bevilget kørsel til de unge, kan de blive kørt hjem i taxa 

efter klub.  

Klub tilbydes i alle skoleuger, hvilket betyder at der IKKE er klub i skole fri uger fx 

efterårsferie, påskeferie osv.  

KLUBBEN starter op tirsdag efter skolens sommerferie.  

Udgifter til aktiviteter, billetter, aftensmad osv, opkræves kvartalsvis med 200 kr. august / 

september og 550 kr. pr. kvartal resten af skoleåret.  

Der er pt. 25 unge mennesker i klub. Vi oplever at de unge har stor glæde af tilbuddet, her 

er mulighed for at være sammen med jævnaldrene og skabe relationer og venskaber, ud 

over det de har mulighed for i skole og SFO tid.  

Samværsformen er ungdomspræget, så der ud over de planlagte aktiviteter, er der tid til at 

”hænge ud”, se film, høre musik, spille spil og ude aktiviteter.  

Vi laver aftensmad i klubben. De unge er på skift med til at lave mad, købe ind, dække 

bord osv. Ca. 4 – 5 gange årligt spiser vi på restaurant, kontingentet dækker for maden.  

Et af klubbens mål er, at de unge øver sig i at have ansvar, og blandt andet øver sig at i at 

passe på egne penge. Ind imellem beder vi derfor om, at der medbringes mindre beløb  

f.eks. til at købe drikkevarer for, når vi er på restaurant, vælge og købe is, hvis vi er på tur 

osv. De unge kommer også på shoppetur, og her er øvelsen bla. At administrere og 

prioritere det beløb, som de har med hjemmefra. Vi informere altid på forældreintra, hvis vi 

ønsker, at de unge medbringer penge.  

     

Der er planlagte aktiviteter hver tirsdag, som regel et tema.  

Et tema kan være ”sved på panden”, ungdomskultur, udeliv, traditioner osv. Forløbet 

strækker sig over 1 – 2 måneder og I forældre vil modtage informationer herom på 



forældreintra. Vi sender en plan for aktiviteterne, og vi skriver et lille referat af aftenens 

oplevelser på intra, efter hver klubaften. Hvis der er personlige beskeder vedrørende den 

enkelte skrives det i kontaktbogen.  

Vi kan tilbyde aktiviteter i klub som er anderledes end i SFO, for vi har en lang eftermiddag 

til vores rådighed. Vi lægger vægt på at give fælles oplevelser, at der er læring og øvelse i 

at tage og få ansvar, og at der er udfordringer tilpasset hver enkelt. Vi ønsker at tanke de 

unge mennesker op med selvtillid, at give medindflydelse og medbestemmelse.  

Nogle af de aktiviteter vi har haft tidligere, er f.eks.biograftur, svømmehal, æbletur til 

æbleplantage, se forskellige kulturelle seværdigheder, spise på restaurant, diskotek, 

deltage i Søndersøløb osv.  

  

  

  

    

  

  


