
 
 

VELKOMMEN TIL                    
”SØKLUBBEN”      

  
Mastrupvej 75 9530 Støvring TLF.: 40621806 

 

KARENSMINDESKOLENS     SFO 2 
 

 
Velkommen 

Vi er stolte af at kunne tilbyde børn, der går i 4. til og med 6. 
klasse, på Karensmindeskolen et spændende klubtilbud. Søklubben 
har 4 dejlige lokaler på skolen. 
Indmeldelse sker via pladsanvisningen på www.rebild.dk  
 
Åbne- og lukketider 
Søklubben har åben mandage til torsdage på skoledage.  
Når børnene har fri fra skole har de mulighed for at gå i Søklubben. 
Klubben lukker kl. 17.  
Modsat vores SFO 1 (Søhulen) har vi ikke tilsynspligt. Det betyder, 

at børnene selv skal administrere, hvornår de kommer og går.  

http://www.rebild.dk/


 
 

 

Aktiviteter og pædagogiske overvejelser i Søklubben 
Søklubben skal være et rart sted at være, hvor børnene føler sig 
trygge og hvor kammeratskabet udvikles og styrkes. De skal opleve 
at være en del af et fællesskab.  
 
I klubben er der mulighed for at være 
sammen med sine kammerater 
omkring forskellige aktiviteter efter 

skoletid, f.eks. kreative værksted, 
spille PlayStation eller gi` den gas 
ude på multibanen. 
 
Søklubben tilbyder en række 
aktiviteter med henblik på at sikre børnenes alsidige udvikling. 
Disse aktiviteter består af såvel voksenstyrede og frivillige 
aktiviteter samt aktiviteter, der er selvvalgte og selvstyrede af 
børnene – Vi har et børneråd, som aktivt bidrager med ideer og 
tiltag. Endvidere har vi børnemøder ca. 1. gang om mdr, hvor det 

er børnene der laver dagsorden. 

For at fremme den sociale 
læring i klubben arbejder vi med 
børnenes indbyrdes relationer 
for at styrke deres evne til at 
indgå i og bidrage til 
fællesskabet. Her giver vi 
mulighed for at være sammen 
med voksne, men også udforske 

verden på egen hånd og 
sammen med sine venner.  

Valgfriheden og selvorganiseringen er med til at styrke barnets 
medindflydelse på egen hverdag og er med til at opdrage dem til en 
demokratisk tænkning.  

I det daglige er vi opmærksom på at skabe tilbud i samarbejde med 
børnene, men har også for øje at deres skoledag er blevet længere 

og der er et stort behov for at vælge ”frit” og selvstændigt. 



 
 

IT- og medieaktiviteter indgår som en naturlig del af aktiviteterne i 
klubben – herunder arbejdet med digital dannelse.   

I klubben er vi bevidste 
om udviklingen inden for 
anvendelsen af de 
digitale medier. Vi 
forholder os nysgerrigt 
og refleksivt til dem som 

et supplement til det 
pædagogiske arbejde i 
børnenes hverdag.   

 
Udendørsaktiviteter 
 

Vi har et dejligt ude område med en 
multibane, fodboldbane, bordtennis, 
legeredskaber og græsplæne med 
gode muligheder for 
bevægelsesaktiviteter.   
Multibanen bruger vi til boldspil, 

rulleskøjter, stylter, skateboard og 

mange andre sjove aktiviteter. 

Vi giver børnene mulighed for at 
udfolde sig kreativt på forskellige niveauer. Nogle børn bliver 
inspireret af at kigge på mens andre deltager mere aktivt. 

 
 
Eftermiddagssamling 

Hver dag samles alle ca. kl. 15 omkring et 
let måltid. Børnene har været med til at 
bestemme og fremstille maden.  
Vi snakker om dagens oplevelser, spontane 
emner/ problemer samt om de aktiviteter 
børnene har på programmet.  
 

 



 
 

Traditioner 
Vi værner om Søklubbens traditioner. Her kan vi byde på:  

 
Sommerarrangement, Halloween- 
fest, MGP-show i samarbejde med 
Søhulen, overnatning, jule-

shoppetur til Aalborg, 
julegavefremstilling på HK glas, 
påske- og julefrokost. 

 
 
 
 

Samarbejde med andre klubber 
Søklubben samarbejder med Suldrup og Bavnebakkeskoles klubber. 
Vi mødes 3. gange om året til forskellige turneringer. Derudover 
besøger vi hinanden spontant, så børnene har mulighed for at 
danne nye relationer samt blive inspireret af de andre klubber. 
 

 
Forældre information 
Vi laver løbende et informationsbrev om klubbens aktiviteter samt 
nogle af de overvejelser, der ligger til grund for tilbuddene.  
Informationen findes på Karensmindeskolens/ Søhulens 
hjemmeside. 
 


