Velkommen til “Ud i det Fri”

DE FYSISKE RAMMER og BELIGGENHED

Den 1. januar 2010 startede weekendtilbuddet ”Ud i det Fri”.
Aflastningsopholdsstedet er et weekendtilbud, der er startet med at have
åbent 2 weekender om måneden i de ulige weekender. I october 2017 er
vi godkendt til 18 pladser. Vi har nu en børnegruppe og en ungegruppe.
MÅLGRUPPEN

PÆDAGOGISK VÆRDIGRUNDLAG

Er børn fra 8 til 15 år ved indskrivningen.
Børn som har behov for regelmæssig aflastning fra deres
hjemlige hverdag og rammer.
Børn som har brug for at komme ud af en noget ensom
tilværelse. Som er isolerede på grund af eksempelvis
empatiforstyrrelser, dysfunktioner og/eller sociale
vanskeligheder.
Børn som har brug for fritidsaktiviteter sammen med
ligestillede børn.

Vi mener, at børn og unges dannelse og udvikling bedst
foregår i et sundt, inkluderende og favnende miljø.
Vi arbejder ud fra et humanistisk menneskesyn, hvor hver
enkelt barn bliver taget alvorligt, bliver respekteret og
anerkendes for det, de er gode til.
Anerkendelse giver selvværd og identitet. Den gode relation
skaber tryghed og åbenhed. De gode og forskelligartede fælles
aktiviteter skaber mulighed for de små og vigtige succeser.
STRUKTUR OG TRYGHED

AFLASTNINGENS FORMÅL
”Formålet er at skabe et aktivitetstilbud, der giver børnene
mulighed for at opleve en række almindelige børneaktiviteter
i et miljø, hvor de kan få lov at nyde oplevelsen uden at føle
sig anderledes eller utilstrækkelige.
Der satses på at fremme de enkeltes særlige evner og
kompetencer til fælles gavn for gruppen og derigennem styrke
den enkeltes selvværd og livskvalitet.
Hensigten er at give børnene en række gode oplevelser væk
fra det vante miljø, at opbygge et fællesskab, der kan styrkes
gennem aktiviteterne og de voksnes vejledning.
Gennem træning i måder at få fælles liv og kammeratskab
til at fungere og indøvning af sociale spilleregler, støtter
aflastningen i sin praksis op om den læring børnene i øvrigt
modtager, i forhold til at få implementeret anvendelsen af en
række sociale værktøjer til gavn videre i tilværelsen.
”Ud i det Fri” vil sikre et tæt samarbejde med forældrene, så
de trygt kan sende deres børn i aflastning og dermed reelt selv
blive aflastet.

Børnene hentes fredag efter skoletid på de aftalte
opsamlingssteder eller kommer til aflastningsopholdsstedet
med taxa eller kørt af forældrene. Forinden har børnene
modtaget en plan for den kommende weekend, så de sammen
med familien har forberedt sig på, hvad der er weekendens
hovedaktivitet.
Weekenderne udgør en særlig lejlighed til at udvikle den
enkeltes færdigheder indenfor de forskellige aktiviteter
og samtidig have god tid til at være sammen og bygge
kammeratskaberne op.
Weekenderne har deres egen rytme og struktur. Her er
mulighed for at opbygge egne traditioner og en egen
kultur. Fælles godnathistorie fredag aften, vækkes man med
sød musik lørdag morgen, eller er der gåtur i skoven før
morgenmaden? Hvem der vasker op og dækker bord ved de
forskellige måltider, hvem sidder hvor i bussen, når vi kører.
Traditionerne og trygheden ligger i alle de små faste rutiner,
og i at det er de samme voksne og børn hver gang.
Når rammerne ligger fast, kan aktiviteterne få lov til at være
udfordrende og forskellige fra gang til gang.

FREDAG
Fredagen er en opstartsdag med forskellige små sysler – hvor
man gerne bygger videre på noget, der startede sidste gang.
Sommerhalvåret indeholder aktiviteter som at cykle i skoven,
lave mad på bål, bade, spille bold, fiske, bygge huler, sove i
telt, gå til underholdning i byparken mm.
Vinterhalvåret har flere indendørsaktiviteter så som at
lave rollespilsudstyr, lave film, kunst, bage, arbejde i
sløjdværkstedet, lave sport, tage i skøjtehal, bowle, gå i
biografen, lave smykker eller deltage i fællesaktiviteter
sammen med skolen på stedet.
Hen ad vejen vil der være lejlighed til fordybelse, finder vi
evner og interesser for at lave film og spille teater vil det få
plads i dagenes program og rutiner.

”Ud i det Fri” har til huset i øverste etage på Roskilde
Friskole. Vi har en fantastisk udsigt over marker og Kattinge
Sø til den ene side og ind i Boserup Skov til den anden side.
Vi har 2 afdelinger, som bor i hver sin halvdel af etagen
og til sammen har elleve værelser, to stuer og spisestuer, to
køkkener, et kontor og et spillerum. Man kan bo på en, to
eller op til fire på værelserne. Værelserne er ikke indrettet
til aktiviteter, her kan man sidde og hygge sig med en ven.
Aktiviteterne foregår i fællesrummene. Men mest af alt foregår
de udenfor.
Vi har en fodboldbane, hvor vi spiller fodbold og rundbold.
Vi har et bålhus, så vi kan lave bål i al slags vejr. Vi har en
basketbane. Vi har en æbleplantage, hvor vi plukker æbler. Vi
har en park, hvor vi laver huler.
Desuden har vi hele Boserup Skov med Kattinge Vig og
lerskrænten. Her er vi på løb, går tur med hundene. Vi bader
ved stranden. Vi overnatter i shelter ved strandkanten.

LØRDAG

KOSTEN

Lørdagen giver mulighed for at få en samlet lang dag til
fordybelse, eller til større oplevelser på udflugter, eller til at
gennemføre et projektforløb.
Lørdagens program kan således indeholde alt fra at fortsætte
de små årstidsbestemte aktiviteter til at tage på tur sammen
f.eks. i teateret eller til Knuthenborg dyrepark, eller at tage til
Valåsen i Sverige og stå på ski.
Det kan være at høste æbler og lave marmelade og saft, at
flyve med drager i efterårsvinden, at tage svømmemærker eller lære at svømme eller blot lege i vandet i Køge badeland,
at tage ud at fiske og tilberede fangsten. Det kan være at klæde
sig ud og invitere til aftenparty, arrangere spilleaften med
præmier til vinderne, at lære at trylle eller at gå i vikingernes
fodspor og sejle med vikingeskib i Roskilde Fjord.

En sund og næringsrig og fortrinsvis økologisk kost, der
støtter og optimerer og fremmer sundhed og indlæringsevnen
hos børnene. Det betyder en kost rig på grøntsager og frugt,
på proteiner og vitaminer og på de rigtige fedtstoffer.
Slik og hygge er tæt forbundet i mange børns univers, men på
”Ud i det fri” vil vi bl.a. lære børnene at lave ”sund slik” og
at hygge sig på mange andre og mere lækre og sunde måder.
Gennem de daglige måltider og samtalerne omkring bordet
vil vi lære børnene, om hvordan det, de spiser, har indflydelse
på deres humør, energi og indlæringsevne.
Vi vil forsøge at begrænse børnenes lommepengeforbrug i
forhold til sukkerholdige produkter – så længe de er hos os.
Rygning er ikke tilladt for hverken børn eller voksne på
aflastningsopholdsstedet.

SØNDAG
Søndagen har sine hyggelige rutiner, fortsætte fredagens
aktiviteter, lave sport, svømme, lege, lave fotosider fra
weekenden og printe ud for at vise til forældrene hjemme.

