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Fælleskommunale retningslinjer for
Juniorklubtilbud ved skolerne i
Varde Kommune
Juniorklubtilbud oprettes ved alle folkeskoler (Blåvandshuk Skole undtaget) i Varde Kommune pr.
1. august 2015.
Juniorklubtilbud er som udgangspunkt et eftermiddagstilbud, målrettet elever i skolernes 4. – 6.
klasser. Der er dog i væsentlig udstrækning mulighed for at tilbuddet tilpasses lokale ønsker og
behov.
Skolebestyrelsen ved den enkelte skole fungerer som brugerbestyrelse for den/de til skolen
tilknyttede juniorklubtilbud og udarbejder – indenfor de kommunalt fastsatte rammer - lokale
retningslinjer herfor. De vedtagene retningslinjer for juniorklubben skal fremgå af skolens
hjemmeside.
Da juniorklubtilbud i Varde Kommune oprettes under ungdomsskoleloven skal lokale retningslinjer
formelt godkendes af ungdomsskolens bestyrelse. I forbindelse med etablering af tilbuddet pr. 1.
august 2015, skal de hertil knyttede retningslinjer være godkendt senest 15. april 2015. Eventuel
uenighed eller tvivlsspørgsmål vedrørende lokale retningslinjer afgøres af skoleforvaltningen
og/eller udvalget for Børn og Undervisning.
Skolelederen på den enkelte skole har ansvaret for såvel den daglige administrative drift og den
pædagogiske kvalitet i de lokale juniorklubber, herunder ansættelse af personale med de fornødne
kompetencer.
I de lokale retningslinjer kan indgå hvorledes juniorklubben kan afholde arrangementer, der retter
sig mod en bredere aldersgruppe/målgruppe.
Der iværksættes drøftelser med nuværende klubtilbud (Ungdomsskolen) i lokalområdet med
henblik på at indgå aftaler om lokaler, inventar, udstyr samt at inddrage eksisterende viden og
erfaringer.
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Skolebestyrelsen fastsætter retningslinjer for eventuelt kontingent for brugere af det lokale
juniorklubtilbud. Kontingentet kan maksimalt udgøre 200 kr. pr. måned. I retningslinjerne skal
indgå principper for eventuel kontingentfritagelse.
Skolebestyrelsen fastsætter retningslinjer for hvorledes opkrævning af et eventuelt kontingent skal
administreres. I disse retningslinjer indgår fastsættelse af om kontingentbetalingen opkræves
månedsvis, kvartalsvis eller halvårligt, samt retningslinjer for bindingsperioden for medlemskab.
Det skal fremgå af retningslinjerne om juniorklubben kan opkræve aktivitetsafhængig betaling fx
ved besøg i skøjtehal, svømmehal, overnatning, udflugter etc.
Lokale retningslinjer for fastsættelse af og opkrævningsprocedure for et eventuelt kontingent skal
følges af retningslinjer for procedure for indmelding og udmelding af juniorklubtilbuddet.
Under hensyntagen til at de lokale juniorklubtilbud skal være åbne minimum 3 eftermiddage (og
minimum 6 timer ugentligt) skal skolebestyrelsen fastsætte retningslinjer for åbningstiden i den
lokale juniorklub. Disse retningslinjer skal som minimum indeholde beskrivelse af:







Det konkrete antal ugentlige skoledage med eftermiddagsåbent,
Eventuelle antal dage med aftenåbent,
Eventuelle dage med weekendåbent,
Åbning på ikke skoledage
Kommunikation mellem juniorklubtilbud og forældre
m.m.

Skolebestyrelsen fastsætter retningslinjer for juniorklubbens samarbejde med andre interessenter,
herunder bl.a. andre juniorklubber, Beach Party, lokale idræts-/foreningstilbud, ungdomsklubber
etc.
De lokale retningslinjer skal indeholde procedurer for såvel periodevis samt den daglige registrering
af brugere af juniorklubtilbuddet. Juniorklubben har tilsynsforpligtigelse i det tidsrum børnene er til
stede i juniorklubben. Medlemstallet opgøres 2 gange årligt (5. marts og 5. septem-ber) som et
gennemsnit af antallet af daglige brugere og tildeling af kommunale midler justeres i forhold hertil.
Der tildeles 11.311 kr. pr. barn/år (2014-niveau), dog minimum 192.000 kr. pr. juniorklub.
Tildelingen er som udgangspunkt beregnet ud fra åbningstid til kl. 1700 på 5 ugentlige skoledage.
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De pædagogiske målsætninger og indhold
Juniorklubberne ved skolerne i Varde Kommune skal bidrage til et attraktivt børne- og ungdomsliv,
hvor meningsfulde aktiviteter, sociale fællesskaber og god voksenkontakt understøtter, at børn og
unge udvikler sig til livsduelige, demokratiske samfundsborgere.
Juniorklubberne drives med udgangspunkt i Varde Kommunes Børne- og Ungepolitik – med lokal
prioritering efter børnenes behov.
Juniorklubbernes aktiviteter skal fremme Varde Kommunes vision om en aktiv brug af naturen og
nærmiljøet.54
-

Juniorklubberne er lærings- og udviklingssteder, som ruster børnene til livsduelighed ved at
udvikle deres personlige, sociale, sproglige og uddannelsesmæssige kompetencer.

-

Juniorklubberne er attraktive møde - og aktivitetssteder for børnene, hvor meningsfulde
aktiviteter og god voksenkontakt skaber sociale fællesskaber på tværs årgangene.

-

Juniorklubberne understøtter udsatte børn med henblik på at skabe stabilitet omkring deres
fritidsliv.

-

Juniorklubberne bidrager til børnenes alsidige personlige og sociale kompetencer ved at
skabe samværsformer præget af respekt, tolerance og ansvarlighed.

-

Juniorklubbernes aktivitetstilbud tilrettelægges med fleksibilitet og i direkte dialog med
børnene. Der skal udstikkes tydelige rammer for indflydelsen, som er så synlige, at børnene
ved, hvad de kan bestemme, så der kan tages fælles beslutninger, uddelegeres opgaver og
tages ansvar.

-

Juniorklubberne skal åbnes mod foreningslivet og andre aktørers fritidstilbud, således at børnene

inspireres til at tage aktiv del i disse tilbud og herigennem understøtte børnenes lyst til at
indgå i såvel formelle som uformelle fællesskaber, der bidrager til deres positive udvikling.
-

Juniorklubberne skal have fokus på at igangsætte aktiviteter på tværs af bygningsmæssige rammer
ved at tilbyde aktiviteter uden for klubben – f.eks. ude i naturen og i nærmiljøet – og tilbyde indhold

og aktiviteter der understøtter børnenes sundhed og lyst til bevægelse.
-

Juniorklubbernes fysiske indretning skal skabe mulighed for mange forskellige samværsformer på

tværs af alder/klassetrin. Dette kan bidrage til en positiv udvikling for alle børn, samtidig
med at der skabes gode relationer på tværs af alder når børnene mødes i andre
sammenhænge i lokalområdet.
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-

Juniorklubberne skal arbejde med at fremme alle børns trivsel og mindske ensomhed. Alle
skal være en del af et socialt fællesskab, og der skal være en særlig opmærksomhed på de
udsatte og truede børn med fokus på tegn på mistrivsel og manglende udvikling gennem
samarbejde med skole, SSP samt Børn, Unge og Familieafdelingen om de enkelte truede og
udsatte børn og unge.

-

Juniorklubberne skal have fokus på overgange når børnene skifter fra SFO-tilbud til
juniorklubtilbud, hvor der er større frihed/ansvar for den enkelte. Tilsvarende bør der aftales
procedurer for overgangen fra juniorklub til ungdomsklub.

-

Juniorklubberne skal udføre deres arbejde i et tæt samarbejde med forældrene på en måde,
der understøtter fastholdelse af forældreansvaret med respekt og forståelse for familiens
baggrund.

De ansatte, skoleledelsen og skolebestyrelsen udvikler selv løbende den faglige kvalitet af
klubarbejdet. Klubberne har frihed til selv at vælge fagligt begrundede metoder, der fører frem mod
opfyldelse af målsætningerne.
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