
Klubbens fundament og fokusområde 
Jakobskolen bygger på det kristne menneskesyn, 
som også er fundamentet for den dannelse, vi 
ønsker at give børnene.  

Det er i den ramme, vi i klubben ser det enkelte 
barns potentiale og udvikling, og derfor har vi 
fokus på både den personlige og sociale udvikling 
hos børnene.  

Vi har valgt at arbejde ud fra ét fokusområde - 
Fællesskab, som afspejles i dialogen med og 
mellem børnene og i de sociale aktiviteter. 

  

 

Fællesskab 

 

 

At opleve sig som en del af et fællesskab højner 
den sociale læring og trivsel. Det er trygt for 
børn at vide, at de hører til i et fællesskab, som 
andre også regner dem med i.  

Vi har i klubben fokus på, at børnene lærer at 
tage socialt ansvar for hinanden og inddrager 
hinanden i aktiviteter og lege på tværs af 
klasserne. 

Vi arbejder ud fra disse punkter: 

● Samtale om liv og tro 
● Personlig og social udvikling gennem aktiviteter 

Samtale om liv og tro 

I samtaler omkring liv og tro vil vi gerne være 
med til at opmuntre den enkelte til livsglæde og 
mod på livet. Vi ønsker at skabe et rum, hvor der 
er plads til samtaler om, hvordan man er en god 
kammerat/ ven og om gode/dårlige dage. 

 Der er plads til, at vi har forskellige holdninger 
og baggrund. Vi har fokus på den enkelte i form 
af klap på skulderen, smil og anerkendende ord. 
  



 

 

Personlig og sociale udvikling gennem aktiviteter 

Klubben tilbyder voksenstyrede aktiviteter, hvor 
der er fokus på den gode oplevelse og 
muligheden for at prøve noget nyt. Vi opmuntrer 
derudover børnene til selv at tage initiativ til 
aktiviteter, som vi voksne så kan støtte op om. Vi 
tror på, at vi i fælles aktiviteter er med til at 
udvikle børnenes sociale kompetencer og der 
igennem vokse i relationer med deres 
kammerater.  

 
 

Eksempler på aktiviteter:  

● Klubfodbold og andet sport 
● Håndværk og design 
● Bagning 
● Diverse konkurrencer 
● Kreative værksteder (perler, tegning osv.) 
● Ture ud af huset 
● Klubaftener (fælles og klasseopdelt) 


