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o

Har du lyst til at lære andre at kende?

o

Har du lyst til at mødes i en gruppe, hvor du kan
tale om alt?

o

Har du lyst til at arbejde med din personlige
udvikling gennem sjove aktiviteter, samtaler og
snak i gruppen

SSP-Ungeteam ved Ungdomsskolen
Vølundsvej 10
9600 Aars
Tlf.: 9966 9255
ungdomsskolen@vesthimmerland.dk
www.UNGvesthimmerland.dk

SSP-Ungeteam
Vesthimmerlands
w w w . U NG v e s t h Ungdomsskole
im m e r l a n d . d k
www.UNGvesthimmerland.dk

BØRNEZONE:
BØRNEZONE under Vesthimmerland SSP-Ungeteam er et
tilbud, der henvender sig til børn i alderen 4. -6. kl.
Børnegruppen går ud på at skabe rammer, som giver gode
betingelser for positiv personlig udvikling. Gennem ugentlige
møder med hygge, rundbordssamtaler m.m. vil vi hjælpe
børnene med at få et netværk og udvikle større
selvforståelse.
KAN DU GENKENDE DIG SELV?:
 Måske har du svært ved at løse en konflikt
 Måske føler du dig ensom
 Måske er du genert og har ikke så mange venner
 Måske føler du dig usikker på nye situationer
 Måske har du en følelse af ikke at være god nok
 Måske undlader du at deltage i fællesskaber

OM BØRNEZONEN:
I gruppen bliver der lagt vægt på, at man som person føler sig set og
forstået, samt at den enkelte bliver en del af fællesskabet. Tryghed,
tavshedspligt, forpligtelse og forventninger til hinanden – hvordan vil
man selv gerne have, at ens udtalelser og problemer bliver
behandlet - vil hele tiden være i fokus.
DATOER:
4. oktober, kl.: 16.30-17.30 (forældrene og børn deltager i infomøde)
11. oktober, kl.: 15.00-17.30
25. oktober, kl.: 15.00-17.30
1. november, kl.: 15.00-17.30
8. november, kl.: 15.00-17.30
15. november, kl.: 15.00-17.30
22. november, kl.: 15.00-17.30
29. november, kl.: 8.30-17.30
(dit barn skal fritages fra skolen, det skal forældrene selv sørge for)
6. december, kl.: 15.00-17.30
13. december, kl.: 16.00-17.30 (forældrene deltager i afslutning)
STED:
Hornum Skole, Kirkevej 23, 9600 Aars - Hornum
- Forældrene skal selv sørge for kørsel.

VI KAN TILBYDE DIG:
 Positiv kontakt med jævnaldrende piger/drenge
 Et hyggeligt og trygt sted, hvor du kan snakke om alt
 Voksne der vil lytte til dig
 Aktiviteter med træning i at træffe valg
 Hjælp til bedre at forstå dig selv og andre
 Gode oplevelser

Du kan læse mere om
BørneZONE på
www.UNGvesthimmerland.dk
– under ungdomsskolen/SSP

TILMELDING og KONTAKT
For yderligere oplysninger og tilmelding kontakt venligst:
Stefanie Thijssen
Koordinator, Vesthimmerlands SSP-Ungeteam
Tlf. 30843701/ SSPUngeteam@vesthimmerland.dk

