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Kære forældre
Ved du hvad dit barn laver, når det har fri fra skole?
Efter skolereformen i 2014, hvor skoledagene er blevet noget længere og hvor der efterfølgende skal laves lektier,
opgiver mange børn at kunne passe en fritidsaktivitet. I stedet går de lige hjem fra skole og derefter foregår det
sociale liv, for manges vedkommende, på et virtuelt plan.
Aldrig før har der været så mange ensomme børn og unge og aldrig før har der været så mange, der rammes af angst
og depression. Det kan der være mange grunde til, men flere eksperter mener, at børn og unge bruger al for meget
tid med elektroniske devices. I dag er det ikke på samme måde nødvendigt at mødes med vennerne, for de ”ses” jo
på de forskellige sociale platforme - så i stedet for at komme ud og lege og være en del af et fællesskab, isolerer de
sig derhjemme. Vidste du f.eks. at danske børn ligger i bunden, når det kommer til at bruge tid med vennerne efter
skole. Her er det 13 procent af de 15-årige danske drenge og kun syv procent af de 15-årige piger, der bruger tid med
vennerne efter skole. Det oplyser Statens Institut for Folkesundhed ud fra en nyere undersøgelse, som strækker sig
over 42 lande.
Det er i vores øjne bekymrende, fordi vi ikke ved, hvad det på sigt betyder for børns trivsel og sociale kompetencer.
Men der er andre muligheder!
Vil du gerne dit barn skal være en del af et fællesskab og knytte venskaber på kryds og tværs af skoler?
Vil du gerne dit barn får mulighed for at lære alt fra syning til surfing?
Vil du gerne dit barn er i trygge og lærende omgivelser?
Lemvig Ungdomsgård er et sted, hvor børnenes behov for tryghed, leg, samvær, fordybelse, skæg og ballade og
nyopdagelser tilgodeses. Vi tilbyder mange forskellige aktiviteter f.eks. musikundervisning, klatring, E-sport, KREA,
vandsport, motocross, dans mv. alle sammen aktiviteter der udfordrer og udvikler dit barn både fysisk, socialt og
personligt.
Vi ved, at lektier fylder meget og at det kan være en udfordring sidst på dagen – vi tilbyder derfor også lektiehjælp,
så dette kan være ordnet, når dit barn kommer hjem.
I får dette brev, fordi I snart skal tage stilling til, hvad jeres barn skal efter skoletid. Vi vil derfor rigtig gerne invitere
jeres barn til en gratis uge på Ungdomsgården i hele uge 21 i tidsrummet 14.00 – 17.00. Her vil der være mulighed
for, sammen med klassekammeraterne, at få et indblik i, hvordan det er at gå i Klub.
Har I brug for yderligere information, kan Kis kontaktes på 96631883 eller 30508942.
Vi glæder os rigtig meget til at tage imod dit barn.
På personalets vegne
Kis Busk Madsen
Afdelingsleder klubben
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