UNGDOMSKLUBBEN

1ST FLOOR
Et unikt ungemiljø for alle Brøndbys 13-18 årige

VISION 2016-2020

VELKOMMEN
Med tydelige rammer, og respekt for hinanden og klubben, har vi skabt et ungdomsklubmiljø, der er til
for alle uanset køn, tro og nationalitet.
Hos os er der tid til den enkelte unge, tid til at lave ting sammen, og tid til at lytte og tage de gode
snakke om, hvad der udgør et godt fritidsliv.
Vi vil gerne være med til at påvirke vores unge i en positiv retning, så de bliver sendt videre med mod på
livet, og godt klædt på til valg af både uddannelse og job.
Siden etableringen i 2002 har vi arbejdet målrettet på at blive bedre. Som fritidstilbud har vi udviklet os
år for år, fulgt med tiden og med de unges behov.
Dette er en af grundstenene i vores gode klubtilbud, som er målrettet Brøndbys unge.
Klubledelsen og medarbejderne har i fællesskab formuleret værdigrundlag og visioner for klubarbejdet de kommende år. De vil ikke blive gemt i skuffen, men taget frem og brugt til at måle vores egen
indsats op imod.
Vi håber, at du har fået lyst til at kigge nærmere på ungdomsklubben 1st Floor, og glæder os til at byde
dig velkommen i et godt fællesskab.
Med Venlige Hilsner
Bjarne Rømer

1ST FLOORS VÆRDIER
I ungdomsklubben 1st Floor, har Brøndbys unge et ungdomsklubtilbud, hvor alle kan trives, udfordres og tage del
i fællesskabet.
Klubben er et sted, hvor man både kan være og lære, og hvor der gennem en bred vifte af aktiviteter gives plads
til både kreativitet, initiativ og udvikling af faglige, sociale og personlige kompetencer.
Vi introducerer vores unge til forskellige former for kultur, og vi nyder godt af deres engagement – bl.a. i vores
klubråd i alle tre afdelinger. Hos os er der plads til at være kritisk, og vi sætter altid dialogen og den gensidige
respekt før konsekvenser og sanktioner.
Vores klubtilbud er kendetegnet ved:
•
•
•
•
•
•

Medejerskab
Demokratidannelse
Tydelige og trygge rammer
Solid erfaring med relationspædagogik
Solid erfaring med konsekvenspædagogik
Evnen til at skabe fællesskaber på tværs af nationaliteter, kulturer og køn

Derfor vil vores unge altid møde voksne, der:
•
•
•
•
•
•

Er kompetente, autentiske og tilgængelige
Er tydelige i deres kommunikation
Har et godt blik for ungdomskulturelle strømninger
Tør være sig selv på en professionel måde
Møder hver enkelt unge med respekt – og forventer det samme igen
Er opmærksom på de små detaljer hos den enkelte unge

1ST FLOORS VISION
I 2016-2020 bærer vores arbejde præg af, at vi vil være en ungdomsklub, der:
•
•
•
•
•
•
•

Fremmer unges skolelyst, uddannelsesparathed og livsduelighed
Har et stadigt stærkere forældresamarbejde
Er en naturlig samarbejdspartner for skole, fritids- og foreningsliv
Spiller en aktiv rolle i unges forhold til motion og kost
Involverer sig i større fællesskabsfremmende projekter som fx Ungdomsdemokratidagen
Skaber rammerne for, at de unge selv kan forme nye visioner for deres klub
Kendes på sammenhængskraften mellem de tre afdelinger, så flest muligt får mest muligt ud af vores
klubtilbud

ÅBNINGSTIDER
LOUNGE

Mandag, onsdag og fredag
18 - 22
I skoleferierne
Lukket

1ST FLOOR

Mandag, tirsdag, onsdag,
fredag 15 - 22 & søndag 18 - 22
I skoleferierne
Mandag, onsdag og søndag
18 - 22

STUDIET

Tirsdag, torsdag, fredag &
søndag 18 - 22
I skoleferierne
Samme åbningstider

KONTAKT
4328 6274
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