Ølgod SFO
2. og 3. klasses-klubberne
I Ølgod SFO tilbyder vi en 2. klassesklub og en 3. klassesklub til børnene.
Som navnene antyder, så er det to klubber for de elever, der går i 2. og 3. klasse.
Hver måned arrangerer klubberne et tilbud til hver årgang.
SFO’ens tanker omkring klubberne er, at der skal ske en udvikling i aktiviteter i de år, man går i SFO.
De største børn skal have de største udfordringer og de største privilegier. På den måde viser vi dem,
at vi ”vil dem”. Giver vi børnene ansvar, så udviser de også ansvarlighed.
Ølgod SFO ønsker også med klasseklubberne at styrke sammenholdet for børnene – også på tværs af
klasserne i den enkelte årgang. Ofte ser vi, at børnene er meget sammen med de børn, som går i
deres egen klasse, men at de ikke opdager de potentielle venskaber, som de kan knytte på tværs af
klasserne. Derfor er aktiviteterne om eftermiddagen også ”skal” aktiviteter, så kommer man i SFO,
den dag der er klub, så skal man deltage i klubbens aktivitet.
Når vi planlægger aktiviteterne, forsøger vi at give børnene forskelligartede tilbud. På den måde har
børnene større mulighed for at få sejre og vise deres kammerater, pædagoger og forældre, at der er
noget, som de er gode til. Vi har f.eks. haft stor succes med vores klatredag, hvor børnene fik rykket
nogle grænser for, hvad de troede, at de kunne. Måske er der også nogen, som kan have det lidt
svært i skolen, men som til gengæld kan vise kammeraterne, at de er super gode til at klatre. Det
samme ser vi på vores overnatning. Det giver en god sejr, hvis man har overvundet sig selv og er
blevet hele natten i SFO, selvom man først ikke troede, at man turde.
For 2. klassesklubben er det helhedspædagogerne, som bestemmer og planlægger aktiviteten. Det
er aktiviteter, som kan afvikles i løbet af eftermiddagen, og som sker i nærområdet, men altid et
andet sted end Lærkely. Det kan f.eks. være: lave mad i skolekøkkenet, spilledag, cykeldag.
For 3. klassesklubben er det børnene selv, der bestemmer, hvad vi skal lave. De ligger forslagene i en
kasse, og bagefter snakker vi om, hvad der kan lade sig gøre, og hvornår det kan lade sig gøre.
Aktiviteterne foregår nogle gange om eftermiddagen væk fra Lærkely, men de kan også foregå om
aftenen, hvor vi er i Lærkely. Aftenaktiviteterne er et tilbud, som børnene i samråd med deres
forældre kan vælge til eller fra. Det kan f.eks. være: Halloweenfest, skøjtetur, wellness-aften.
Det vigtigste formål for 2. og 3. klassesklubberne er dog, at børn og voksne skal have det sjovt
sammen og får en masse gode oplevelser, når vi er i SFO.

