Klub Nova

Klubtilbud til unge

Velkommen til Klub Nova
Klub Nova er i overvejende grad et tilbud til hjemmeboende unge, der
har brug for et pædagogisk tilbud om eftermiddagen og i skolens ferier. Klubben er for de unge, der går på STU Rismarksvej. Klub Nova tilbyder en bred vifte af aktiviteter. De unge har mulighed for at mødes
og spejle sig i hinanden på tværs af klasserne på STU Rismarksvej.
I Klub Nova er der plads til begejstring og sjov, men ligeledes er ro og
struktur også en vigtig del af hverdagen for de unge, der har brug for
det.
Klub Nova er et fritidstilbud, der arbejder på at være med til at højne
de unges livskvalitet. Vi skaber et godt miljø med trivsel og meningsfuldt samvær, hvor de unge har rum og muligheder for at videreudvikle deres ressourcer og udfordres i forskellige sammenhænge.

Klub Novas værdier:
 At skabe en hverdag, hvor de unge bliver hørt, set, forstået, respekteret og accepteret
 Vi tager udgangspunkt i den enkeltes behov, ressourcer og kompetencer.
 Omsorg, rummelighed og plads til forskelligheder er grundsten i
Klub Nova
 De unge har med– og selvbestemmelse bl.a. på brugermøder og
ved brugerudviklingssamtaler. Dette er med til at styrke deres kompetencer til selv at udtrykke ønsker og behov
 Vi tilbyder aktiviteter og ture, der tager udgangspunkt i de unges
ønsker eller tolkning af disse.
 Vi har fokus på at øge de unges selvstændighed.

”Frederik startede i Nova
i juni. Det bedste, der er
sket i hans liv gennem
flere år. Han føler sig velkommen og har fået venner. Frederik har fået
større selvværd. Dertil
kommer et dejligt personale med masser af godt
humør, stor faglig indsigt
og en evne til at accepterer de unge, som de er.
Vi fik Klub Nova anbefalet
af adskillige tidligere og
nuværende brugere/
forældre”
- Forældrepar til bruger
af Klub Nova

Hverdag og aktiviteter
Hverdag:
Målgruppen er bredt sammensat og Klub Nova modtager unge med forskellige funktionsniveauer og individuelle støttebehov.
For at skabe de bedste rammer er Klub Nova delt i to grupper; A og B. Gruppe A er
primært for elever med autismespektrumforstyrrelser. Vi tilgodeser de individuelle
ønsker samt behov for struktur og faste rammer. Samtidig støtter vi den enkelte i at
være en vigtig del af det sociale fællesskab i Klub Nova.
Der er fokus på alternative kommunikationsformer herunder tegn-til-tale, talemaskiner og velfærdsteknologiske hjælpemidler. Derudover arbejdes der med konflikthåndtering og sociale færdigheder i Klub Nova.





Vi støtter de unge i at skabe sociale relationer
Vi udfordrer med forskellige praktiske botræningsopgaver
Vi støtter de unge i at håndtere følelser og konflikter
Vi præsenterer et bredt udsnit af aktiviteter for de unge

Eksempler på aktiviteter:












Udeliv f.eks. ture til skov og strand,
Madlavning og bålmad
Pædagogisk massage
Motionsrum og halaktiviteter
Bowling
Musik og sang
Kreative aktiviteter
Værksted
Kulturelle arrangementer i og uden for byen
Cafebesøg
Og selvfølgelig fejrer vi årets højtider.

I klubben har vi masser af spil, kreative muligheder, bordfodbold, Wii, iPad, løbebånd, motionsredskaber, sanserum med kuglebad, adgang til busser, gymnastiksal
og meget mere.

Øvrige informationer
Klub Nova deltager i de unges uddannelsesplansmøder og er en del af arbejdet med uddannelsesplaner. Vi
har et tæt samarbejde med skolens lærere og pædagoger. Derved sikres den røde tråd i den unges samlede STU-tilbud. Som en integreret del af den unges STU-uddannelse sikres, at vi alle arbejder mod de samme mål for de unge. Vi lægger stor vægt på en god kontakt med de unges pårørende og øvrige samarbejdspartnere.
Visitering til klubben skal ske gennem egen sagsbehandler. Der er mulighed for deltidspladser. Taxaordning kan bevilges af den unges sagsbehandler. Klubben samordner kørsel mellem hjem og klub på faste
kørselstidspunkter. Øvrig kørsel sørger man selv for.
Vi opfordrer til, at de unge bliver i klubben til lukketid, så de ikke går glip af de ting, som sker. Ved større
arrangementer og aktiviteter uden for huset kan der være deltagerbetaling.

Åbningstider:
Mandag, tirsdag og onsdag
Torsdag
Fredag
Skolefri hverdage åbent fra

kl. 13.30 - 17
kl. 13.30 - 18
kl. 11.30 - 16
kl. 08.00 – til sædvanlig lukketid

Klubben har lukket mellem jul og nytår, i ugerne 29 og 30, fredag efter Kristi Himmelfart samt én hverdag
umiddelbart før skolen starter efter sommerferien.

Kontakt:
Leder, Christen Seerup, tlf.: 29 29 14 88 eller e-mail: csee@odense.dk
Telefonnr. til Klub Nova: Gruppe A: 23 91 40 94 eller Gruppe B: 23 91 37 55
Vi ønsker alle hjertelig
velkommen
i klubben
Vi ønsker
alle hjerteligt
velkommen i klubben
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