PRAKTISKE OPLYSNINGER
•

Henvisningen til Pigeklubberne kan ske gennem skolen, Familieafdelingen/socialrådgiver, Familien i Centrum, eller anden relevant person - indstillingsskema findes på
Ungdomsskolens hjemmeside.

•

Projektmedarbejderen for den enkelte klub, tager herefter kontakt til hjemmet/værge,
for at aftale de nærmere omstændigheder vedr. optagelse i Pigeklubben.

•

Projektmedarbejderne er, i forhold til deres arbejde i Pigeklubberne, omfattet af
reglen om skærpet underretningspligt.
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10. klassecenter

Pigeklubber

Frederikshavn Kommunes Ungdomsskole har Pigeklubber i
Skagen, Frederikshavn og Sæby

Pigeklubber

SKAGEN
Pigeklubben Skagen holder til på Skagavej 139, 9990 Skagen - Skagen Skole
Mødes torsdag kl. 18.00 – 21.00 (ca. 20 gange fordelt over hele skoleåret)
Projektmedarbejdere: Sigga Alma Gudmundsdottir og Marianne Poulsen

MÅLGRUPPEN
Pigeklubberne er møntet på piger i alderen 12-18 år. Piger som mangler et socialt netværk –
med jævnaldrende – og som måske isolerer sig derhjemme. Eller piger som blot har brug for
at mødes til en hyggelig ”tøseaften”.
Pigerne mødes på tværs af skoledistrikter, hvilket giver mulighed for at indgå i nye relatio-

Kontaktperson:
Christian Risom, mobil: 2963 0325 - mail: chrr@frederikshavn.dk
Indstillingsskema findes på:
www.ungdomsskolen.frederikshavn.dk - under linket:PROJEKTER
sendes til Christian Risom, mobil: 2963 0325 - mail: chrr@frederikshavn.dk

ner og netværk.
•

Pigeklubberne er for piger i alderen 12 – 18 år

•

Det er gratis at gå i Pigeklubberne, samt at deltage i de fleste arrangementer

•

Der er løbende optagelse i Pigeklubberne – max 12 stk. pr. klub

•

For at skabe en så stabil og dynamisk klub som muligt, er der ”mødepligt”

•

Du skal selv sørge for at komme til og fra klubben

VORES MÅL ER AT DEN UNGE

FREDERIKSHAVN
Pigeklubben Frederikshavn holder til i Jyllandsgade 12, 9900 Fr.havn – ”Ungdomsskolen”
Mødes mandag kl. 16.30 - 20.00 (ca. 20 gange fordelt over hele skoleåret)
Projektmedarbejdere: Dorte Lykke Nielsen og Rikke Lønnee
Kontaktperson
Christian Risom - mobil: 2963 0325 - mail: chrr@frederikshavn.dk

•

tilegner sig – og træner sociale færdigheder

Indstillingsskema findes på:

•

opbygger venskaber og nye relationer

www.ungdomsskolen.frederikshavn.dk - under linket: PROJEKTER

•

styrker selvtillid og selvværd

sendes til Christian Risom - mail: chrr@frederikshavn.dk

•

for lyst til relationer og aktiviteter i hverdagen

PIGEKLUBBEN KAN TILBYDE FØLGENDE AKTIVITETER

SÆBY

•

fælles madlavning/spisning

Pigeklubben Sæby holder til på Tranåsvej 10, 9300 Sæby – ”Tranåsskolen”

•

forskellige kreative aktiviteter

Mødes onsdag kl. 18.00 - 21.00 (ca. 20 gange fordelt over hele skoleåret)

•

spille spil

Projektmedarbejdere: Marianne Sørensen og Lærke S. Kjær

•

hygge

•

se film

•

ture ud af huset

Hvis du synes det lyder som noget for ”dig”, så er du meget velkommen til at kontakte nærmeste Pigeklub for at høre nærmere.

Kontaktperson
Christian Risom, mobil: 2963 0325, mail: chrr@frederikshavn.dk
Indstillingsskema findes på:
www.ungdomsskolen.frederikshavn.dk - under linket: PROJEKTER
sendes til Christian Risom - mail: chrr@frederikshavn.dk

