VELKOMMEN
I klubben er vi ansat 5 pædagoger og 1 afdelingsleder –
derudover har vi løbende virksomhedspraktikanter i huset.
Klub Gården har følgende åbningstider:
Mandag kl. 14.15-20.30
Tirsdag kl. 14.15-17.00 + UK kl. 17.00-21.30
Onsdag kl. 14.15-17.00
Torsdag kl. 14.15-20.30
Fredag kl. 14.15-16.00
Klubben er kendetegnende ved sport, udeliv, vikingeliv,
krea-værksted, pigeliv og meget andet, som børn og unge
nyder godt af hver eneste dag.
Klubben samarbejder tæt med Houlkærskolen – Houlkærhallen
– Viborg Ungdomsskole – Fællessekretariatet m.fl.
Når du er studerende i Klub Gården, kan du forvente at møde
en personalegruppe, der vil hjælpe dig med at finde dig tilrette i
klubben – både i praksis, pædagogisk og kollegialt.
Vi ser gerne, at du inddrager dine kollegaer i klubben i de
undringer og betragtninger, som du måske gør i dagligdagen ift.
den praksis vi arbejder med.
Da vi i Klub Gården gerne vil blive ved med at udvikle og
forbedre vores klub – vil det være af stor betydning, hvis du vil
byde ind med de pædagogiske refleksioner, som du gør i
dagligdagen.
Som studerende får du ugentlig vejledning med fast vejleder i
huset. Derudover kan du også gøre brug af det øvrige personale
til sparring og afklaring, når det passer ind.
Du vil have et fast punkt på ugens personale møde, hvor du og
din praktik kan være i centrum.
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Du får faste opgaver i dagligdagen, og vil blandt andet blive en
del af skolesamarbejdet fx via valgfag igennem Den åbne Skole
eller overgang mellem SFO og klub. Her forventer vi, at du
afprøver pædagogiske opgaver som planlægning, igangsætning
og evaluering.
I nedenstående kan du læse hvilke forventninger, der stilles til
dig som studerende i huset under dit praktikforløb.
Forventningerne skal ses som guideline til at komme
konstruktivt ind i klubbens dagligdag, men de skal også ses ud
fra, om de giver mening i en given situation. De fungerer som
støtte til at praktikken bliver en succes med ny udvikling og
læring, og hvor mål og krav bliver opnået i tilfredsstillende grad,
både for dig som studerende og os som praktiksted.
Det kan være svært at starte op i nyt job, og finde sig selv i en
personalegruppe, som kender hinanden godt, arbejder i vante
omgivelser, og har deres egne vaner.
Nedenstående giver dig derfor mulighed for at blive sat i spil og
få afprøvet og udviklet dine pædagogiske kompetencer.

AKTIVITETER


Du skal rundt i husets forskellige ”aktivitets rum” og afprøve
aktiviteter, så du mangfoldiggør dig både aktivitets og
relationsmæssigt til børnegruppen.



Du deltager, som udgangspunkt, i valgfag – som vi har i
samarbejde med Houlkær Skolen.



Du har en fast cafédag i huset, hvor du tager del i den
praktiske udførsel af de pædagogiske opgaver, og får
dermed hurtigt relationer til de fleste af børnene i klubben
i cafétiden.
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Du forventes som studerende at byde ind på
aktivitetsplan, som vi udfylder hver uge, med 5 planlagte
forløb i løbet af din praktikperiode. Du byder naturligvis
også ind med spontane ideer, og deltager aktivt i klubbens
aktiviteter i det daglige.



Du støtter op om husets aktiviteter i øvrigt og hjælpe
kollegaer med at gennemføre aktiviteter.

MØDE/ARBEJDSPLAN


Du forventes at deltage i ekstern mødeaktivitet, såsom
interesse teammøde, fælles personalemøder med øvrige
klubber mv., så du får et indblik i organisationens
sammensætning og formål i øvrigt, udover lokal praksis.



Såfremt at du er studerende i 3. praktik, kan du få
mulighed for at deltage i et SSP møde, hvis dette ses
relevant i forhold til at kunne opfylde dit kompetencemål
omkring tværprofessionelt samarbejde.



Du deltager og byder ind på ugens personale møde
fredage kl. 10.00/11.00-13.30. Her planlægges den
kommende uge – samt der tales omkring de overordnede
linjer i klubben, de små og store praktiske udfordringer i
daglig pædagogisk praksis.



Du forventes til p-mødets ”studerendes punkt”, at komme
med input til dagligdagen – og dine eventuelle undringer
hertil.



Efter ca. 1 måned – skal du formulere mindst 3
forventninger til os og din praktik her i klubben. Dette
formidler du på et personalemøde.
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Du skal påberegne at have aftenvagt både i fritidsklub og
ungdomsklub. Dette vil ofte være 2 aftener om ugen.
Fritidsklubben har pt. åben mandag og torsdag aften
kl. 17.00-20.45, og Ungdomsklubben har åben tirsdag
aften kl. 17.00-21.30



Derudover regner vi med, at du deltager i arrangementer,
events, ture ud af huset, weekendarrangementer samt
lejrture.



Du får en fast arbejdsplan. Vi er fleksible i klubben, og der
kan flekses i mødetider mv., hvis der er behov, eller det
giver mening i forhold til klubbens opgaver.



Du forventes at møde forberedt op til vejledningstimerne i
huset, så I sammen kan opnå det bedste mulige udbytte.

PRAKTISK
At den studerende tager del i daglige opgaver som:



Indkøb



Køkken aktivitet
◦

Madlavning

◦

Oprydning

◦

Forfaldende arbejde – oprydning, klargøring mm.



Hjælper til med åbne og lukke procedurer – samt giver en
hjælpende hånd, der hvor det er nødvendigt.



Går praktisk til hånde med opgaver og projekter i huset
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Tager klubtelefonen ved behov, og når du har cafédag.



Ved sygdom kontaktes Sif mellem kl. 8.00-9.00 på tlf.
22292310 – du melder først tilbage, når du er rask igen.
Dette gøres senest samme dag, som du igen er klar – og
mellem kl. 8.00-9.00.



Hvis dit barn er syg, kontaktes Sif ligeledes mellem kl. 8.00
-9.00, og det forventes at du fx lader samlever/ægtefælle
overtage pasningen af dit barn, hvis du fx har aftenvagt,
aftenarrangementer eller weekendture. Du giver desuden
Sif besked på barnet 2. sygedag mellem kl. 8.00-9.00, om
du forventer at komme på arbejde den pågældende dag
eller dit barn stadig er syg.



Som studerende følger du de gældende retningslinjer i
Viborg Kommune, hvor rygning ikke er tilladt i
arbejdstiden.



Du skal som studerende huske på, at du skriver under på
en Tro- og Love erklæring vedrørende din tavshedspligt –
både i dit ansættelsesforhold i mens du er ansat i Klub
Gården men også efterfølgende.

FAGLIGT


Du deltager aktivt i det pædagogiske arbejde.



Du deltager ansvarsfuldt og professionelt i tale og handling
i arbejdet med børne- og forældregruppen.



Du observerer og handler efter bedste evne i den
pædagogiske praksis og bringer nyttige observationer
videre til dine kollegaer.
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KOLLEGIALT
Da vi gerne vil skabe det bedste arbejdsmiljø, har vi fælles
forventninger om:
Vi respekterer hinandens opgaver og funktioner, og dermed
også de arbejdsgange/ opgaver der følger med. Vi er alle
forskellige, hvilket medfører at vi er rigtig stærke sammen – og
derfor skaber vi en klub fyldt med diversitet, som er givende for
de børn, der kommer i klubben.
Vi tager alle ansvar for den daglige planlægning, og derfor
byder vi ind med vores idéer og kompetencer. Du har forberedt
din aktivitet, så du er klar når børnene kommer.
Det at arbejde i klub kan være omskifteligt, og vi forventer, at
du er omstillingsparat og fleksibel, hvis vi fx har brug for at
ændre på planerne – det kan være i forbindelse med sygdom.

Vi arbejder ud fra frihed under ansvar, hvilket bl.a. betyder, at
du forventes at være selvkørende, og i stand til at udfylde din
arbejdstid med aktiviteter og relations arbejde på en
professionel, samt pædagogisk reflekterende måde. Dette både
alene og i samarbejde med kollegaer. Du har hver dag
forberedelses timer til din rådighed, og dem skal du naturligvis
anvende inden børnene kommer i klub.
Da vi alle er interesseret i et godt arbejdsmiljø, er det vigtigt, at
vi er opmærksomme på hinanden og den enkeltes trivsel. Vi
husker at anerkende hinanden – og samtidig kan vi både give
og modtage konstruktiv kritik.
Generelt er vi en klub, hvor vi værdsætter de daglige snakke –
og hvor smil, humor og glæden ved vores arbejde er
grundstenene for at skabe en god arbejdsplads, som deraf
smitter af på de børn, vi omgås i det daglige.
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FIND OS HER
Klub Gården ligger placeret i Houlkær:
Odshøjvej 65A,
8800 Viborg
Tlf. 87 87 18 11.
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