Dialog om forlagt undervisning
Arbejdet med Sdr. Felding skole danner baggrund i, at vi som klub gerne vil åbne op for at kunne
imødekomme et fælles ansvar, for at kunne aktivere børnene i samarbejde med lærerne på
skolen. Derfor ønsker vi, at kunne tilbyde lærerne en ekstra mulighed for at kunne aktivere
børnene både læringsmæssigt og aktivt.
Oplægget er et forsøg på at sammenkoble nogle fagtimer med golf fx. golf og matematik, golf og
idræt, golf og naturfag - her er det kun fantasien, som kan sætte grænser. En vigtig ting for at
dette kan lade sig gøre er, at lærerne skal kunne undervise i nogle lokaler i golfklubben. Vi vil
som klub gerne tilbyde vores udendørs faciliteter, men vi mangler lokalerne for, at kunne tilbyde
klasse undervisning.
Dansk Golf Union har jeg et meget tæt samarbejde med og de vil rigtig gerne hjælpe med
projektet. De vil lave uddannelsesdage for lærerne, sammen med mig og vi kan i fællesskab
uddanne lærerne til at implementere golf, som en del af undervisningen både på skolen, men
også i golfklubben. Dansk Golf Union stiller konsulenter til rådighed for disse uddannelses dage
gratis og de vil samtidig, hvis der bliver uddannelses dage, forære 2 store tasker med masser af
golfudstyr til skolen gratis.
Derudover er det også et ønske for os, at vi skal kunne være med til at danne det "hele
menneske". Med det mener jeg at vi kan som klub biddrage med at aktivere børnene, så deres
fysiske udfoldelse kan hjælpe dem resten af livet. Hvis vi kan få integreret en agilitybane på
græsområdet ved huset, vil vi kunne udfolde en fysisk aktivitet, hvor vi kan arbejde videre med
Kroppens ABC- Agility, Balance og Coordination. Vi arbejder som klub med aldersrelateret
træning, så vi har mulighed for at kunne udvikle børnene fysisk og psykisk/socialt på det niveau,
som de befinder sig på.
Hvis dette projekt bliver sat igang og bliver en succes, så er der i mine øjne ikke nogle grænser
for hvad vi kan hjælpe børnene med.
Vi kan lave valgfag, fagdage, idrætsdage, motionsdage, klassedyster og meget andet. Med disse
muligheder vil det også være muligt at få aktiveret børnenes forældre.
Mit håb er, at kommunen kan se ideen i dette projekt og at de vil støtte op om vores ambitioner
for børnene. Da jeg snakkede med kommunen sidst, var der en pulje til Åben skole, men den
kunne blive revurderet til årsskiftet i 2017, så jeg ved ikke præcis hvad kommunen skal bidrage
med økonomisk.
Jeg synes personligt, at vi min skal kunne få mellem 50.000 og 75.000 til hjælp af dette projekt
for børnene, men det håber jeg, at kommunen vil være klar på en dialog om, men samtidig kan
pengene være en del af de penge vi søger til klubben, det ved jeg ikke?
Hvis du vil have dette forklaret mere dybdegående, så bare ring til mig.
Jeg håber du kan bruge det.
Med venlig hilsen
Andreas Thune
PGA Professional

