Ung i Beder
Børneliv, ungdomsliv og næsten voksen i samme tilbud
Ung i Beder har omkring 220 medlemmer og består af Beder Fritidsklub, som ligger på Kirkebakken ikke langt fra skolen, Ungehuset, som er et tilbud for unge med ekstra behov for støtte
med lokaler i Fritidsklubben samt Legepladsen Svendgården, beliggende midt i Beder by som
en oase med dyr og natur.
I Beder lægger vi vægt på at det hele hænger sammen. Vi har fælles ledelse og personale, så
alle medlemmer, fra de 11-årige i Fritidsklubben og på Legepladsen til de 20-årige i Ungehuset, oplever sammenhængskraften i fritidstilbuddet. Vi har en rigtig god føling med de unge og
deres liv – også de ting, der opstår imellem dem uden for klub- og skoletid, og føler et ansvar
for at holde sammen på fællesskabet omkring dem.
I Beder fritidsklub laver vi blandt meget andet musik og har næsten altid et band med til de
bydækkende musik arrangementer. Vi er også gode til at lave film. Så gode at det er smittet af
på resten af Fritidscenter Syd, så der i årrække blev afholdt kortfilmsfestival hvert år for alle
klubberne.
Vi bruger ofte de ældre medlemmer til at udfylde funktioner ved vores mange traditionsrige
arrangementer, og på den måde guider vi de unge til at kunne tage vare på sig selv som
voksne. Den specialpædagogiske opgave fylder også en del hos os. Vi har mange støttekrævende børn fra flere områder. Her bruger vi sløjfemodellen og Tønnesvang til at lave handleplaner for det enkelte barn og med afsæt heri, kan vi tilpasse og udvikle understøttende aktiviteter, så barnets udfordringer kan rummes og tackles.
På Svendgården er der plads til fantasi, leg, ro og fordybelse. Legepladsen er dagligt besøgt af
blandt andet daginstitutioner fra hele Aarhus, ligesom den bliver brugt til forløb med alternativ
undervisning. Vi bruger dyrene i det pædagogiske arbejde, hvor de mindre dyr bruges til arbejde med børns empati og relationer til hinanden og ridning bruges som en støtteaktivitet til
børn med særlige behov.

