Sigtepunkter for Klubberne i Hvidovre
Det betyder i vores klub at:
1. Er inkluderende i tænkning og praksis?
Vi skal fortsætte det gode arbejde med at inkludere de medlemmer der har særligt behov, via ture,
aktiviteter og processer der giver social udvikling og kompetence.
2. Er med til at danne fundamentet for børnenes fremtid?
Vi favner bredt, socialt og fagligt, med en bred vifte af aktivitetstilbud.
Vi lærer medlemmerne at indgå I demokratiseringsprocesser i pauser og i Klubråd.
Vi har lektiehjælp, og vi yder supervision, ved dialog om fremtiden og praktisk hjælp til ansøgninger
(lærerplads, gymnasium og arbejde).
3. Giver udfordringer til alle?
Vi lytter til, og opfylder medlemmernes behov for udfordringer og ønsker.
4. Sikrer optimal social og personlig udvikling?
Vi støtter medlemmerne I at træffe valg og gennemskue konsekvenserne af deres valg.
Det gør vi gennem dialog og eksempler.
Vi sigter efter at lave aktiviteter, der i indhold, udfordre og støtter individets sociale og personlige
udvikling.
5. Sikrer kendskab til omverdenen og dens muligheder?
Vi udvikler medlemmets indsigt i andres og egne kulturer (lande, foreninger og institutioner), via
besøg, udenlandsrejser, ture og kolonier.
Vi bruger egne erfaringer og fagprofessionel viden, til at skabe rum for refleksion.
6. Udvikler løbende sin praksis?
Vi udvikler os som fagfolk og institution gennem udførelse af kontraktmål, kurser, oplæg og
personaleweekender.
7. Udvikler løbende sit forældresamarbejde?
Vi holder kontakt med forældrene via telefonsamtaler, forældresamtaler, arrangementer, møder og
hjemmeside.
8. Har tydelige værdier og omsætter dem i praksis?
Vi mener og vi bruger glæde og humor, fordi det bidrager til fællesskabet.
Vi mener at Nysgerrighed og indsigt i andre individer og kulturer, fremmer livskvaliteten. 1
Vi mener at ansvar og forpligtigelse understøtter fællesskabet. 2
Vi mener at, mod, vilje og kunnen bidrager til at udvikle os som mennesker.
Udarbejdet af Ledelse og Personale i Køgevejens Børne Og Ungdomshus. Primo april 2011.

1

Se punkt 5 i Værdigrundlag

2

Se punkt 4 i værdigrundlag

