
er vigtiger vigtigDin fritidDin fritid



DIN FRITID ER VIGTIG

© 2020, Klubberne i Roskilde

Ord og grafisk arbejde: Maria Winther Madsen
Udgave og oplag: 1. udgave, 1. oplag, 3000 eksemplarer
Layout: Opsat i InDesign og sat med DIN og Buckley



Forord    s.  3

Din fritid er vigtig  s.  4

Opsøgende arbejde           s. 21

Social medieambassadører s. 22

#Go’StilOnline   s. 23

Digitale medier og trivsel s. 24

INDHOLDSFORTEGNELSE



3

Klubberne i Roskilde har gennem en årrække samarbejdet tæt på tværs af vores 
fem geografiske områder. Dette har bevirket, at vi i dag står stærkt som et samlet 
klubområde med bånd knyttet på kryds og tværs mellem områder, afdelinger, 
medarbejdere og medlemmer.

Vi tilbyder en bred vifte af arrangementer og aktiviteter til børn og unge i Roskilde 
Kommune. Til daglig kan vore medlemmer fx deltage i forskellige sportsgrene, kreativt 
værksted, brætspil, computerspil, rollespil, kortspil, caféhygge og udflugter. Fælles 
for disse tilbud er, at deltagelsen er ubetinget lystbetonet, at der er plads til alle, og 
at de lægger op til, at medlemmene indgår i andre fællesskaber end dem, de oplever 
i skoleregi og i foreningslivet. Med dette udgangspunkt får medlemmerne mulighed 
for at udforske verden, afprøve forskellige roller og udfordre sig selv i trygge rammer.

At begynde i klub betyder med andre ord, at dørene åbnes til et sjovt, spændende og 
engagerende fritidsliv med utallige fællesskaber på tværs af alder, interesser, køn og 
kompetencer. Her er noget for enhver smag, og det er essentielt for os, at alle trives 
og føler sig velkomne, set og hørt i klubben. 

Ved at anvende alsidige aktiviteter, arrangementer og udflugter som et pædagogisk 
værktøj udvikler vi medlemmernes sociale kompetencer og understøtter inkluderende 
og meningsfulde fællesskaber - både i skolen, i klubben, i gadebilledet og online. 
Klubbernes intention er at modvirke ensomhed, at tilbyde en varieret hverdag, 
at fremme nysgerrighed, at udvikle forståelsen af demokrati og medborgerskab 
med henblik på styrkelse af kompetencer, som børn og unge bl.a. får brug for som 
medborgere i fremtidens samfund: kommunikation, kollaboration, kreativitet og 
kritisk tænkning.

I denne folder præsenterer vi de fleste af vores tværgående arrangementer og 
indsatser samt de mere specielle lokale aktiviteter året i gennem. Opstillingen er 
kronologisk, således at beskrivelserne optræder i den rækkefølge, medlemmerne 
introduceres for dem, i takt med at de bliver ældre. På den måde kommer der 
kontinuerligt nye tilbud til dem fra Klubberne, og vi prioriterer således, at det over en 
årrække vedbliver at være interessant og udviklende at gå i klub i Roskilde Kommune. 
Dette gør vi, fordi din fritid er vigtig.

Søren Kokholm
Skolechef, Roskilde Kommune

FORORD
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Rollespil
Vores klubpædagoger udviklede for år tilbage et 
fælles regelsæt specifikt til rollespil i klubregi, 
hvor der er pædagogisk fokus på at skabe plads 
til alle personligheder i ét spil. 

Universets unikke konstruktion gør, at det 
spændende spilfællesskab på samme tid 
rummer børn med lyst til at kæmpe og bekrige, 
og børn der trives bedst med at samle ressoucer 
og holde sig i periferien af rollespillet men 
stadig være en del af fællesskabet.

Vores afdelinger spiller rollespil til hverdag 
og arrangerer året rundt  flere tværgående 
rollespil, som er medvirkende til at vores 
medlemmer udvikler venskaber på tværs af 
områder, alder og køn.

Roskilde Klubfestival @Musicon
Klubfestivalen på Musicon i juni er for 
alle medlemmer af fritidsklubben. Alle 
afdelinger lukker ned på dagen for i stedet at 
diske op med alverdens kreative aktiviteter, 
opfindsomme lege og musikalske indslag 
til Klubfestivalen. 

Til Roskilde Klubfestival er konceptet, 
at intet helt er som det plejer at være, så 
aktiviteterne er svære at forudse fra år til 
år. Tidligere har medlemmerne oplevet 
insekt- og chilismagning, hesteskokast, 
ringridning i mooncars, affaldsopsamling 
på rulleskøjter, indendørs strandbasket, 
bogtårnsstabling og pudekamp på en 
roterende bom.
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Sjov Ferie: Åben Sommer 
Vi arrangerer i samarbejde med Gadstrup IF 
og Viby IF Åben Sommer i sommerferien. 

Åben Sommer afholdes på skift i Viby, 
Dåstrup og Gadstrup i forbindelse med  
den lokale skoles sportshal.

Til Åben Sommer lægges der vægt 
på alsidig fysisk aktivitet som 
fx brydning, tennis, floorball, 
keglespil, krolf, karate, bordtennis, 
fodbold og pentanque. Men der er 
altid også plads til mere rolige 
sysler som kortspil, brætspil, 
bålaktiviteter, kreaværksted, 
snak og hygge. 

Sjov Ferie: Aktiv Sommer
Til arrangementet Aktiv Sommer 
inviterer vi alle til en underholdende 
og udfordrende uge i Jyllinge.

Her kan man kaste sig ud i  
alverdens sjove fysiske aktiviteter 
som fx fodbold, kanotur, minigolf,  
bumperballs, vandkamp, rollespil, 
floorball, lazergame, svømmehal, 
frisbeegolf og segwaykørsel. 

Samtidig sørger vi for at have tid 
til at hygge os. Og hvis nogen 
trænger til lidt ro, tilbyder vi også 
kreative aktiviteter.

8
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Sjov Ferie: Klub Cabana @Vigen
I sommerferien inviterer vi til en uge under 
åben himmel i Klub Cabana. 

Alle afdelinger i de deltagende områder 
lukker ned i den pågældende uge, og 
medlemmerne transporteres til og fra 
Vigen Strandpark. 

I vores klub på stranden arrangerer vi 
fx warrior run, fodbold mod de voksne, 
kroket, badning (under opsyn af en 
kystlivredder) og kreative aktivteter, 
brætspil. 

Der ud over slapper vi bare af og 
hygger os i solen eller skyggen.

Sjov Ferie: Rollespil
I sommerferien inviterer vi til fælles 
rollespil for alle børn i 3.-8. klasse. 

Vores særlige regler for rollespil 
i klubregi giver plads til nye 
og mere erfarne rollespillere 
samtidig. Desuden gør universets 
opbygning, at børn uden lyst til at  
kæmpe og bekrige også får en 
plads i rollepilsfællesskabet.

Til dette arrangement lægger 
vi op til, at medlemmerne 
forsøger sig med andre roller 
end de spiller til hverdag, hvis 
de er vant til at spille rollespil.

9
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Sommer i Skoven @Boserup
I tæt samarbejde med Boserupgård 
Naturcenter inviterer vi til nogle fede dage 
i skoven i slutningen af sommerferien. 

Naturskønne og rolige omgivelser  
danner rammen om alt fra tilberedning af 
bålsnacks og bagning af stenovnspizza 
til fiskeri, kanosejlads, ponyridning og 
bueskydning.

Derudover arrangerer vi skovstratego, 
snitteværksted, mountainbikekørsel på 
Vikingesporet, rapelling, træklatring 
og pizzaorienteringsløb.

I loungeområdet er der ro, hængekøjer, 
brætspil, skygge og hygge.

E-sport og gamerfællesskaber
Størstedelen af vores afdelinger har faciliteter 
af varierende omfang til computerspil med 
pædagogisk opsyn og deltagelse.

I klubben er digitale spil hverken asociale 
eller indholdsløs underholdning: spillene 
anvendes pædagogisk til at understøtte 
medlemmernes interessefællesskaber, 
til konfliktløsning og - for enkelte - som 
en vej ud af ensomhed.

Fokus er på prosociale spil og på 
multiplayerspil, og vi prioriterer 
at guide vores medlemmer til at 
etablere sunde digitale vaner 
og en positiv spilkultur gennem 
dialog og vejledning i hverdagen. 
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Overnatning i klubben
Hen over året arrangerer vi en række enkelt-
overnatninger rundt om i klubberne. 

Disse kan være tematiske som fx gamernight, 
Hero Quest, sport eller Harry Potter, eller de 
kan være specifikt for et eller to klassetrin. 

Fælles for overnatningerne er, at vi laver 
aftensmad sammen og hygger om aftenen 
med spil, film eller noget helt tredje, alt 
efter hvad børnene har lyst til. 

Overnatningerne er med til at styrke 
fællesskaberne i børnegruppen. Der 
sker altid noget særligt i relationen, når 
man har set hinanden lidt morgentrætte 
og med sovehår. 

Nerf @Musicon
KLUB UNG arrangerer Nerfkrig 
for alle fritidsklub- og KLUB 
UNG-medlemmer og for lokale 
skoleelever i en uge i august.

Alt udstyret udlånes til de mange 
deltagere. Og på en 300m2 bane 
udstyret med baggrundslyd, 
røg og vilde kulisser kæmper 
to hold à 8-10 personer mod 
hinanden med legetøjspistoler, 
der skyder med skumpatroner.
 
Yderligere er banen åben ifm. 
bydelsfesten Rabalder i den 
følgende weekend.

11
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Weekendture, koloni el. lign.
I løbet af året inviterer vi på weekendture 
eller kolonier med to overnatninger, hvor 
dyrkelsen af fællesskabet er i højsædet.  
Turene er tematiske, hvorfor medlemmerne 
automatisk indgår i interessefællesskaber 
på tværs af alder og køn.
 
Under en weekendtur eller koloni har 
medlemmerne selv ansvar for at fordele 
tjanser mellem sig ift. madlavning, oprydning, 
rengøring og andre praktiske gøremål. 

Temaerne kan fx være Lalandia, vinterbadning 
i Sverige, besøg i andre klubafdelinger 
eller sommerhustur, og uanset tema nyder 
deltagerne bare at være sammen og hygge sig i 
anderledes rammer.

Musicals og talentshows
Flere områder arrangerer i løbet af året en musical 
eller et talentshow. Musicallerne skrives lokalt 
og sætter fokus på et aktuelt tema blandt børn 
og unge. Gennem kombination af musik, dans 
og drama får medlemmerne erfaring med at 
præsentere en levende formidling til publikum.

I forberedelserne til et talentshow finder 
medlemmerne hinanden gennem fælles 
interesser. I denne proces er fokus på 
spænding, glæde og udvikling af kreative 
evner. Under afviklingen af talentshowet 
støtter og beroliger deltagerne hinanden, 
og de hjælper hinanden  på tværs af 
alder, årgange og skoler til at bevare 
selvtilliden og tro på dem selv.

12
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Dans og flashmob
Flere afdelinger tilbyder danseundervisning 
med fokus på at have det sjovt, mens man 
bevæger sig til musik sammen med andre. 

Som et supplement til den lokale undervisning 
afholder vi øveweekender, laver store og 
små opvisninger, deltager i danseshows og 
afvikler flashmobs rundt om i kommunen. 

Inden en flashmob øver medlemmerne i 
deres egne afdelinger og mødes få gange 
for at træne i fællesskab. 

At deltage i en flashmob er en helt 
speciel oplevelse, da det er noget man 
udelukkende kan lave, når man er 
mange samlet. 

Sportsnat og Natsjov 
I samarbejde med lokale aktører og idrætsforeninger 
arrangerer vi regelmæssigt i løbet af skoleåret hhv. 
Natsjov i Syd og Sportsnat i Nord. 

Målgruppen er primært lokale børn og unge, og 
delagerne behøver ikke gå i klub. Arrangementerne 
danner ramme om en sjov aften med fællesskaber 
centreret om sport, leg og gang i den.

Deltagerne præsenteres for forskellige og 
anderledes typer fysisk aktivitet, som pirrer og 
udfordrer deres nysgerrighed. 

En af visionerne er at fungere som positivt bindeled 
mellem forskellige grupper af lokale børn og 
unge. Derved bidrager arrangementerne til den 
forebyggende indsats i lokalområdet. 
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Skitur til Tjekkiet
Hvert år i uge 8 rejser vi med ca. 200 
medlemmer fra alle fem områder til 
Herlíkovice Ski Resort i Tjekkiet. Det 
er et lille hyggeligt skisportsted i 
Sudeterbjergene på grænsen til Polen 
og Tyskland. 

Skituren er meget populær blandt 
vore medlemmer, og alle kan være 
med - uanset ens erfaring på ski. 

På denne rejse bliver medlemmerne 
udfordret og lokket ud af deres 
’comfort zone’. De lærer om et 
andet land og kultur, indgår i nye 
fællesskaber og bruger deres 
krop på en anderledes måde.

Social medieuge
Siden 2016 har vi afholdt ”Social 
medieuge” én gang årligt. 

Her sætter vi fokus på et aktuelt 
emne eller problem i relation til 
den digitale del af et børne- eller 
ungeliv i dagens Danmark, fx 
billeddeling, mobning og sunde 
digitale vaner. 

I løbet af ugen summer det 
af liv i alle afdelinger, hvor 
vores pædagogiske personale 
iværksætter nytænkte kreative 
aktiviteter, events, happenings 
og konkurrencer ud fra årets 
tema.
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Vilde Vulkaner
I slutningen af juni drager vi til børnefestival 
i Vordingborg med 700 forventningsfulde 
medlemmer, der alle bor i samme lejr. 

Fællesskab, glæde ved musik og begejstring 
for dans er nøgleordene for disse dage på 
Sydsjælland. 

Om aftenen giver kendte danske kunstnere 
koncert, mens deltagerne optræder for 
hinanden i dagtimerne. Her står vi for 1-2 
timers optræden, hvor alle vennerne hepper 
foran scenen. 

Op til festivalen øver vi showet rundt om i 
afdelingerne, og det sættes først sammen 
under generalprøven ugen inden festivalen.

Dyrskue
Hvert forår arrangerer vi dyrskue, 
hvor familie og venner indbydes 
til en hyggelig dag i solen. 

Alle afdelinger med dyrehold 
inviteres til at deltage med deres 
kaniner og marsvin.

I løbet af dagen konkurreres 
der i kaninspring og andre 
discipliner.

De ældre unge, som ikke 
længere går i fritidsklub, er 
dommere på dyreskuet.

15

DIN FRITID ER VIGTIG



Udlandsrejser
I efterårsferien arrangerer enkelte 
afdelinger en udlandsrejse for de 
ældre medlemmer. Turen kan fx gå til 
Berlin eller Krakow. 
Kort over fritidsklubafdelinger
Ud over styrkelse af fællesskaber og 
relationer er hensigten med rejsen 
blant andet at udvide medlemmernes 
horisont gennem udsyn og indblik i 
andre kulturer og samfund. 

Derudover kan rejserne være et led 
i de unges selvstændighedsproces, 
idet de her deler store oplevelser 
og rejseminder med deres venner i 
stedet for deres familie. 

16

Lokal Anonym Chatrådgivning
I samarbejde med Center for Digital Pædagogik, 
UngeGuiden, socialrådgivere fra Børn og Unge-
enheden og repræsentanter fra UngeProjektet 
under Sundhedscentret driver Klubberne i 
Roskilde en anonym chatrådgivning: 
www.cyberhus.dk/ung-i/roskilde.

Målgruppen er lokale unge, men unge fra hele 
landet er velkomne til at benytte chatten. 
Formålet er tidlig forebyggende indsats.

Det unikke er, at chatten er lokal, og det er 
en bred tværfaglig indsats.
Hovedparten af brugerne er lokale, og 
problemstillingerne spænder fra vold i 
hjemmet, misbrug, digitale krænkelser, 
selvskade og ensomhed til sexualitet, 
usikkerhed, kærlighed og familie.
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Kort over ungdomssklubafdelinger



KLUB UNG
KLUB UNG er fællesbetegnelsen for 
vores gratis tilbud til 13-17-årige bosat 
i Roskilde med mad, hygge og socialt 
samvær om aftenen. Her stræber vi 
mod at skabe aktiviteter, som tiltrækker 
og relationer, som fastholder.

Alle ugens hverdage er der KLUB UNG 
i forskellige afdelinger, og af og til 
arrangerer vi ture ud af huset mod 
brugerbetaling. 

Ung til Ung
Frivillige for Ung til Ung Roskilde 
er med i Sexualisterne og/eller 
Digitalisterne. 

I mindre hold tager de ud og 
holder oplæg og indgår i dialog 
med unge på fx efterskoler og 
i klubber. Emnerne kan dække 
hhv.  sexualitet, forventninger & 
kønssygdomme og samtykke, 
falske profiler & hævnporno.

Lektiehjælp
I samarbejde med Ungdommens Røde Kors faciliterer vi ugentligt en lektiecafé i 
to boligsociale områder, hvor alle børn og unge er velkomne. 
Projektet forstærker båndet mellem klubben og lokalområdet, og det øger 
chanceligheden blandt lokale børn og unge gennem styrkelse af deres sociale og 
faglige kompetencer. 
Indsatsen understøtter desuden, at flere udsatte unge bliver uddannelsesparate 
og samtidig får en stærkere tilknytning til skole og samfund.

18
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”Musikstarter - Hele Året”
Unge musikinteresserede i alderen 13-18 år, 
der brænder for musik  og har lyst til at dele 
deres passion med andre, kan i efterårsferien 
deltage i Musikstarter.

Musikstarter er et landsdækkende projekt, 
men særligt for Camp Roskilde er det, at 
vi har udvidet konceptet, så det strækker 
sig over hele året. Deraf titlen :) Fokus hos 
Camp Roskilde er på produktion af nyt 
materiale - både tekst og musik. 

I uge 42 er der camp, i januar deltager vi 
i Aalborg Musikfestival, i marts indspiller 
vi de nye tracks, i april afholder vi 
Musikstarter Festival  og i juni er der 
release af sangene.

Zombierun @Musicon
Én aften hvert efterår arrangerer 
KLUB UNG zombierun i mørket. 

På en 5km lang løbe-/gåtur 
jagtes deltagerne rundt af 20-
40 blodtørstige zombier, som 
gemmer sig hvor man mindst 
venter det.

På hold à fire personer, og hver 
med to liv, begiver deltagerne 
sig ud på den nervepirrende 
bane fuld af ubehagelige 
overraskelser, som bl.a. løber 
gennem tomme industrihaller, 
private haver, skateparken og 
Klatreskoven.
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Streetlife @Musicon
I maj inviterer vi i tæt samarbejde med 
Ungdomsringen til arrangementet Streetlife. 

Her kan medlemmer og andre unge i 
alderen 13-17 år bl.a. prøve kræfter med 
skaterampen i Hal 12, spille streetbasket og 
streetfodbold og lave graffiti.

Medlemmer af KLUB UNG er med til at 
planlægge dagen, herunder hvem der 
står for musikken, hvilke aktiviteter der 
arrangeres, og hvilken mad der serveres. 

De unge fra KLUB UNG er ligeledes 
værter på dagen, hvor de sørger for at 
alle gæster føler sig godt tilpas.

20

Mind Your Own Business
I samarbejde med Boligselskabet Sjælland 
deltager vi i MYOB-programmet for store drenge 
og unge mænd i alderen 13-19 år fra udsatte 
boligsociale områder. 

Under et forløb på otte måneder bliver deltagerne 
tilbudt indflydelse og ansvar gennem etablering 
og drift af deres egen mikrovirksomhed. 

I dette alternative læringsrum arbejder de  som 
et team helt fra produktudvikling til produktion, 
markedsføring og salg. I arbejdet styrker de 
deres faglige og sociale kompetencer og får en 
stærkere tilknytning til uddannelsessystemet 
og arbejdsmarkedet.
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Tværfagligt samarbejde
Klubbernes team af opsøgende medarbejdere er ikke 
alene om at varetage det forebyggende og opsøgende 
arbejde i Roskilde Kommune:

 ¬ Vi indgår i et tæt tværfagligt samarbejde med lokale skoler, 
institutioner, SSP-konsulenter, politi, Headspace, Spottet og private 
aktører som fx Natteravnene. 

 ¬ Desuden samarbejder vi med borgere i lokalsamfundet, lokale 
forretningsdrivende m.fl. Her fokuserer vi særligt på at minimere 
konflikter og at mægle mellem uenige parter ved at opfordre til 
dialog og empati.

En vigtig del af vores pædagogiske arbejde i Klubberne i Roskilde er det forebyggende 
arbejde baseret på tillid, tiltro, nærvær og gode relationer til børn og unge. Vi har derfor 
et veluddannet korps af opsøgende pædagogisk personale i alle afdelinger.

Håndværket i praksis
Den opsøgende og forebyggende indsats foregår 
i lokalområderne over hele Roskilde Kommune 
året rundt både i fritidsklub- og i KLUB UNG-regi. 

I sommermånederne er der desuden særligt fokus 
på steder, hvor unge fra hele kommunen samles 
og fester i det offentlige rum så som på Vigen 
Strand, i Folkeparken og ved sidste skoledag. Her 
samarbejder alle fem klubområder om den fælles 
opgaveløsning. Hvert område har desuden sine 
egne lokale fokusområder under resten af året.
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Brobygning
Målgruppen for indsatsen er særligt de sårbare eller udsatte børn og unge, der:

 ¬ har sværere ved at socialisere sig med de grupper og fællesskaber, som allerede er etableret i og uden for klubberne.
 ¬ udelukkende socialiserer sig med andre marginaliserede grupper.

De opsøgende/forebyggende klubmedarbejdere bygger bro mellem det enkelte barn/
unge og de sunde sociale netværk og fællesskaber med børn og unge, der trives og er 
alderssvarende i deres kultur og udvikling.

OPSØGENDE ARBEJDE
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Grundlæggende varetager vores opsøgende teams en flerfoldig observationsopgave. Vi:
 

 ¬ observerer og etablerer kontakt til de unge, vi møder, ved at hilse på og at gøre opmærksom på, at vi 
er der for dem, samt at de trygt kan henvende sig til os, hvis de får brug for hjælp.

 ¬ opbygger og vedligeholder relationer gennem kontinuerlig kontakt med unge, som har brug for hjælp.

 ¬ udbygger relationen og etablerer samarbejde med de unge om løsning af de konkrete udfordringer, 
de står med.

 ¬ overleverer problemstillinger, vi møder i det opsøgende arbejde, til andre aktører, fx Spottet, Headspace 
eller andre ungerådgivere.

 ¬ forsøger løbende at fastholde kontakten med og relationen til de unge og laver løbende opfølgning 
på/med dem. 

 ¬ prioriterer vedvarende kontakt og udbygning af relationen med de unge for at kunne samarbejde med 
dem om at tage hånd om deres problem(er) fx via formidling af kontakt til andre professionelle, som kan 
hjælpe de unge.

OPSØGENDE ARBEJDE

Desuden foregår vores opsøgende og forebyggende arbejde digitalt på diverse sociale 
platforme, hvor børn og unge færdes og omgås. Hensigten er her forebyggelse af mobning 
og digitale overgreb. Som et led i vores pædagogiske virke har vi arbejdsprofiler på sociale 
medier, hvor lokale børn og unge kan anmode om vores venskab. På denne platform kan 
de let række ud til os, hvis de har brug for en voksen at snakke med, og vi kan observere 
børn og unges digitale sociale relationer.

De yderligere pædagogiske områder, vi arbejder med, 
er mangeartede, fx:

 ¬ ensomhedsforebyggelse ved hjælpe børn og unge ind i sociale 
fællesskaber fx i KLUB UNG.

 ¬ kriminalpræventiv indsats gennem konfliktløsning og mægling fx 
mellem unge og borgere. 

 ¬ dialog med unge om stofmisbrug (fx hyppighed og forbrug).
 

 ¬ kontakt til forældre ved episoder, hvor unge ikke 
bør deltage i en festkultur med meget alkohol og 
euforiserende stoffer. 

 ¬ skærpet fokus på mobile unge og samarbejde 
med SSP fra deres respektive kommuner, så de kan 
følge op på de unge.



Klubberne i Roskilde har siden 2015 arbejdet strategisk med sociale medier og den 
digitale del af et børne- og ungeliv. Et vigtigt led i dette arbejde var etableringen af 
vores uddannede korps af social medieambassadører for år tilbage. I dag har vi i hver 
afdeling minimum én ambassadør, der dagligt har til opgave at have ekstra fokus på 
medlemmernes digitale hverdag. 

Medlemmerne af netværket mødes en gang om måneden, hvor der både sparres om 
positive og negative lokale episoder, udveksles idéer og diskuteres forskning, lovgivning 
og aktuelle digitale trends. Via netværket kan en ambassadør desuden hurtigt orientere 
alle klubafdelinger om lokale hændelser, så omfanget mindskes.

Til hverdag og ved særlige lejligheder
Digital trivsel og håndtering af akut opståede problemer er SoMe-ambassadørernes 
primære opgave. De arbejder alle med digital trivsel i hverdagen ved at være en nysgerrig 
og tilgængelig voksen, der har fingeren på pulsen hvad angår digitale tendenser og sociale 
relationer online. Udforskning af populære apps er centralt i denne sammenhæng for at 
kunne guide medlemmerne til hensigtsmæssig brug af platformene.

I tilfælde af akut opståede online problematikker har SoMe-ambassadørerne indgående 
kendskab til Klubbernes Digitale Beredskabsplan og til processerne, der ligger bag fx 
grooming eller mobning. I den forbindelse er SoMe-ambassadørerne klædt på til at 
rådgive forældre, lærere og kolleger om håndteringen af den specifikke situation. 

Derudover løfter SoMe-ambassadørerne en række andre vigtige arbejdsopgaver: 
◊ Undervisning i #Go’StilOnline på skolerne (se næste side).
◊ Koordinering af lokale aktiviteter i Social Medieugen i uge 11. 
◊ Sparring på relevant og aktuelt indhold til hjemmesiden ang. digital trivsel.
◊ Afholdelse af tematiske forældreoplæg.

Ressourcer på hjemmesiderne
På vores hjemmesider har vi under titlen “Digitale medier og trivsel” 
samlet en række ressourcer henvendt til vores medlemmers voksne:

 ¬ App- og spilguide: Introduktion til de mest populære spil og apps 

 ¬ Vejledning til digitalt privatliv

 ¬ “Oversættelse” af paragraffer og lovgivning om digitale lovovertrædelser.

 ¬ Handleplan i tilfælde af grooming

 ¬ Gode råd til hvordan man kan tale med sit barn om den digitale del af deres liv.
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SOCIAL MEDIEAMBASSADØRER



#Go’stilonline er Klubbernes bud på et læringsforløb omhandlende temaerne “social på 
nettet” og “sikker på nettet” jf. Roskilde Kommunes Digitaliseringsplan. 

Målet med læringsforløbet som helhed er at hjælpe børn og unge til at reflektere over 
den digitale del af deres liv, forholde sig til faldgruberne, stille skarpt på det kreative 
potentiale og samtidig præsentere dem for lovgivningen på området. Indholdet i 
undervisningsmaterialet er tilpasset det generelle behov på de enkelte klassetrin og 
dækker eksempelvis emnerne: 

venskaber & fællesskaber, skriftlig kommunikation & emojis, sikkerhed på nettet, konflikthåndtering, 
grooming, kreativ producent, at passe på sig selv online, negative fællesskaber, ‘fake news’, ‘digital 
wellness’, mobning, grooming, delingskultur, kildekritik, grænser og privatliv.

“Hvad er det sjoveste, du har oplevet på nettet i dag?”
Som udgangspunkt strækker forløbet sig over 3 moduler à 2 lektioner, dvs. 6 lektioner 
samlet. Undervisningen varetages af en af vores social medieambassadører i samarbejde 
med en af klassens faste lærere.

Modulerne er bygget op af korte videoer, kreative aktiviteter, lege, skuespil og refleksive 
øvelser. Hvert modul afrundes med en såkaldt forældrechallenge, som børnene og deres 
voksne skal løse i fællesskab inden næste modul. Idéen er at danne grundlag for dialog i 
hjemmene om den digitale del af børn og unges hverdag, da vi oplever, at det for mange 
forældre kan være et svært emne at tage hul på. Dette er vores bidrag til, at det digitale kan 
blive et naturligt samtaleemne omkring køkkenbordet på lige fod med fritidsaktiviteter, 
sociale relationer og skoledag. 

Læringsmål
Læringsmålene for undervisningsforløbet 
er, at børn og unge kan:

 ¬ forholde sig positivt, men også kritisk, til andre 
brugere og til oplysninger fra digitale platforme.

 ¬ indgå i trygge, værdiskabende sociale relationer på 
de digitale medier.

 ¬ navigere i og overveje egne og andres intentioner, 
handlinger og udtryksformer på digitale medier samt 
konsekvenserne derved.

 ¬ beskytte sit privatliv i de mest populære apps og spil.
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#GO’STILONLINE
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Vores børn og unge kan interagere, kommunikere og forbruge digitalt med lynets hast 
og på flere apps samtidig, men de kan endnu ikke reflektere fuldt ud over de etiske og 
moralske aspekter eller over udviklingen af sunde digitale vaner og relationer. Derfor 
har de brug for voksne til at guide dem og til at indgå i fordomsfri dialog om den digitale 
del af deres liv.

Hos os er det både-og, ikke enten-eller
Digitaliseringen er et grundvilkår i nutidens samfund, for teknologi er den største drivkraft 
for samfundsudviklingen. Det digitale er en ufravigelig del af tilværelsen, og skærmene 
kan ikke længere adskilles fra livet som helhed. De nye medier har på kort tid forandret 
vores måder at kommunikere, lære og leve på. For relativt få år siden var der hverken 
smartphones eller tablets, og i dag lever langt de fleste af os med profiler på diverse 
sociale medier og en touchscreen inden for konstant rækkevidde. Den digitale del af vores 
liv præsenterer os både nye muligheder og risici, og vi oplever i dag , at teknologi fremmer 
forbindelser mellem mennesker, men også at den fjerner os fra hinanden.

Konsekvensen af at betragte det digitale som noget isoleret, som noget vi bare kan skære 
fra “den virkelige verden”, er, at børnene lades i stikken ved fx manglende eller mangelfuld 
undervisning i digital dannelse, og vigtigere endnu: ved at vi ikke at tager deres digitale 
konflikter og oplevelser alvorligt. Desuden oplever vi børn og unge fortælle os, at de ikke 
tror på, at voksne i deres liv ved nok om det digitale til at kunne hjælpe dem med deres 
udfordringer, både ift. ungekultur og praktisk teknologisk kunnen. 

I Klubberne anerkender vi, at digitale og fysiske måder at være sammen på opfylder 
forskellige behov og på hver sin måde beriger vores liv. Når mobilerne er til stede i vores 
afdelinger, er det for at understøtte sund udvikling af digitale fællesskaber, at skabe rum 
for åben dialog om det digitale og ikke mindst at synliggøre, at der i klubben er voksne, de 
kan gå til, hvis de har behov for det. Når mobilerne ikke er til stede er det for at understøtte 
fællesskaber funderet i fysisk samvær, og for at bevidstgøre børnene om værdien heri. 
Dette hjælper dem til senerehen at reflektere over hvordan digitale enheder påvirker 
vores relationer og samvær på godt og ondt.

Udvikling af kritisk refleksion
I Klubberne stræber vi hver dag mod at skabe grobund for den kritiske 
refleksion blandt vores medlemmer over egne digitale vaner, relationer, 
adfærd og forbrug gennem åben dialog og uden løftede pegefingre.

DIGITALE  MEDIER OG TRIVSEL



Vi tror på, at “skærmtid” ikke er en meningsfuld kategori, og at der er meget 
at vinde ved at fokus i stedet ligger på indhold, kontekst og formål. Vores 
medlemmer må gerne bruge både mobil, tablet og computer i klubben, for vores 
erfaring er, at samtalerne om udfordringer i og glæderne ved det digitale univers 
opstår naturligt, når det digitale ikke er forbudt land.  Det kan ikke lade sig gøre 
at fjerne risici og ulemper ved brug af digitale medier, derfor er vi nødt til at lære 
børnene selv at navigere og at håndtere de potentielle risici. Ved at lade dem 
udforske den digitale del af deres liv på klubbens matrikel, får vi en unik chance 
for at indgå i dialog med dem om deres bekymringer, overvejelser og erfaringer. 

Gammel vin på nye flasker
Alle vores medarbejdere har en grundlæggende viden om bl.a. digital mobning og 
billeddeling. Desuden har vi dannet netværk af social medie-ambassadører, som 
er pædagogisk personale, der har særligt fokus på den digitale trivsel blandt vores 
medlemmer og besidder grundig viden om de mest populære spil og apps. Derfor har vi 
en personalegruppe, hvor alle tør gå ind i medlemmernes konflikter på digitale platforme. 

Som voksen behøver man fx ikke  være helt skarp på offside-reglerne 
i fodbold for at kunne støtte et barn i at være en god kammerat på 
fodboldbanen. Det samme gør sig gældende ift. det digitale: Vi 
forholder os til børnenes relationer, uanset om de er på fodboldbanen, 
i skolegården eller på SnapChat, fordi det er vores ansvar at ruste 
børnene til at være en del af de fællesskaber, de indgår i.
 
I vores optik et det et problem, hvis børnene ikke har en forventning om, 
at de kan tale med os voksne om, hvad der foregår på nettet. I klubben tør 
vi gå ind den brede diskussion om det digitale, og vi har en fornemmelse 
for hvad der foregår blandt medlemmerne i fx SnapChat-grupper.

Kreative processer
Børn og unge forbruger digitale redskaber i stor stil, men de producerer desværre ikke 
indhold i tilsvarende grad selv. Leg er en forudsætning for læring og mestring såvel 
fysisk som digitalt hele livet igennem. Børn og unges leg med digitale kreative redskaber 
giver dem desuden hver især et ståsted i det konkrete fælleskab. Derfor støtter vi vores 
medlemmer i at være kreative producenter, og her er processen snarere end produktet 
det essentielle. Nøgleordene hos os er: selvvirksomhed, nysgerrighed og kreativ skaben 
inden for fællesskabernes rammer.
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VESTVEST
Kildegården

Søndergården

SYDSYD
Dåstrup

Gadstrup
Hjørnet

MIDTMIDT
Arena

Arena Basis
Hedeboparken

Vindinge 
Østervang

ØSTØST
Gadegården

Nymarksgård

NORDNORD
Engbækgård

Poplen
Impulsen
Kometen


