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Ansøgning om etablering af 6. årgang
i SFO 2 (klubben) på Præstemoseskolen
Præstemoseskolens klub er meget velfungerende. På den sidste forældretilfredshedsundersøgelse, som Hvidovre kommune gennemførte i skoleåret
2014/15 scorede SFO2 Præstemosen meget højt på alle parametre. Forældre
og børnene var og er alle meget glade for klubben. Der tilbydes i øjeblikket
klub for elever i 4. og 5. klasse på Præstemoseskolen, herefter det er
hensigten, at eleverne skal søge videre på andre klubber bl.a. ”Femagervejens
klub”, ”Byggeren” etc.
Desværre sker der ofte det, at børnene i 6. klasse stopper kort efter at de
starter på deres nye klubber. Det betyder, at der i Hvidovre Nord er mange
elever, der ikke har eftermiddagsaktiviteter i 6. klasse og i stedet tager hjem –
det synes vi som forældre er skam!
Børnene kommer i klubben for at deltage i aktiviteter og for at være sammen
med deres kammerater. De kommer også i klubben, fordi de kan lide at være
sammen med de voksne, og fordi klubben også er et sted, hvor børnene
skaber nye kammeratskabsrelationer. I klubben er det relationerne og
dialogen, der tæller. De voksne lægger vægt på at være betydningsfulde,
troværdige, engagerede, omsorgsfulde og nærværende voksne i børnenes liv.
Dette, samt et godt aktivitetsniveau, er bærende elementer i vores klub. Disse
kan gå tabt når mange børn i Hvidovre Nord stopper med at gå i klub efter 5.
Klasse.
Vi tror, at det, at børnene skal skifte til en anden klub og i nye rammer
allerede efter 5. kl., er en væsentlig årsag til, at så mange på dette tidlige
tidspunkt forlader klublivet og dermed går glip af klubfællesskabet og de
mange forskellige aktiviteter, klubben byder på.
I SFO2 Præstemosen har man plads til en ekstra årgang. De ydre fysiske
rammer er gode med boldbaner, boldbure, legepladser, bålplads, skov etc., og
derudover er lokalerne gearet til endnu flere børn.

Dato: 15. september 2015

Da tilmed flere af medarbejderne i klubben er med i læringsforløb i skolen via
understøttende undervisning og lektiecafe, vil det give helhed i børnenes dag
at fortsætte i klubben samme sted også i 6. klasse.
Anbefaling:
Skolebestyrelsen på Præstemoseskolen vil derfor og baggrund af mange
forældrehenvendelser gerne indstille, at der skabes mulighed for, at 6.årgang
kan forblive i SFO2, Præstemoseskolen.

Med venlig hilsen
Skolebestyrelsen På Præstemoseskolen
Jesper Hjelm Østergaard
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