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Børn lærer meget mens de leger
Leg og Læringsklubben
er et tilbud til børn,
som er kommet til
Danmark fordi der er
krig eller andre
voldsomme
problemer i hjemlandet. Tilbud som
Dansk Flygtningehjælps Frivilligafdeling er med til at
starte forskellige
steder i landet.
Hver tirsdag
eftermiddag mødes
en Leg og Læringsklub på Muldbjergskolen i Hjørring.
Også denne
eftermiddag er de fleste mødt i god tid inden den fælles start kl. 16, hvor reglerne for klubbens
deltagere lige findes frem og læses op af børnene:
Vi taler dansk. Vi afbryder ikke hinanden. Vi behandler andre som vi selv vil behandles. Der
skal være ro, når der klappes. Vi respekterer hinanden. Vi taler pænt. Mobiltelefonerne skal
slukkes. Ingen slik og tyggegummi.
Så er rammen sat og runden hvor alle får ”talepinden” begynder. Flere finder ting frem.
Sidste gang blev det nemlig aftalt, at børnene til denne klubeftermiddag kan medbringe en
særlig ting, som de gerne vil vise frem og fortælle om. En har taget en halskæde med, som
hun har fået af sin bedstemor, der blev tilbage i Syrien. En anden en halskæde, som hun fik
af ”naboen” i en flygtningelejr i Afrika. En viser det første skolefoto, der blev taget af hende
efter ankomsten til Danmark. Der bliver også vist rulleskøjter, familiefoto fra Djurs Sommerland, de allerførste briller, en hjemmesyet bamse og et armbånd med en sten, som kan lyse
om natten. Til alle tingene hører en fortælling, som deles med gruppen.
Læs videre på næste side…
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Selv om de fleste børn i klubben har boet i Danmark i mindst to år, kan der stadig være brug
for at træne det danske sprog. Vi kommer også omkring skikke fra hjemlandet og hvordan vi
gør i Danmark. Alt imens vi leger. Her på skolen må vi bruge gymnastiksalen, og når det ikke
er regnvejr som i dag, kan vi også være udenfor. Her er gode muligheder, og mange børn
lærer jo allerbedst mens de leger godt sammen med andre, fortæller Carina Helberg, som
foruden af være frivillig i Leg og Læringsklubben har fuldtidsjob som pædagogmedhjælper i
børnehave.
I alt 16 børn er med i klubben og flere er velkomne. Aldersgruppen er børn fra 0. til 5. klasse,
og er du forælder til et barn, som gerne vil være med, er du velkommen til at kontakte
Carina Helberg på tlf. 50 45 17 49. Nye frivillige er også velkomne. Frivilliggruppen tæller
otte engagerede mennesker i alderen 19 – 69 år.
Engagementet lyser ud af Carina, og kun en enkelt gang kommer der en lille bekymringsrynke i panden. Det er da hun fortæller om rejseplaner.
Jeg vil gerne ud at opleve verden. Men det betyder jo, at jeg i en periode ikke kan være med
i Leg og Læringsklubben og den kommer jeg godt nok til at savne. For det er stort at få lov til
at gøre noget godt for børn. Og så er det fantastisk hvor meget de skønne små mennesker
kan give tilbage.
Leg og Læringsklubben er et blandt mange gode frivillige sociale tilbud. Ønsker du at høre
om andre tilbud og muligheder for at blive frivillig, er du velkommen i Frivilligcenter
Hjørring.
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Vil du vide mere om muligheder i den
frivillige sociale verden, kan du kontakte
Frivilligcenter Hjørring i Østergade 9 i
Hjørring, hvor åbningstiden er:
tirsdag og torsdag kl. 08.30 – 17.00
Du er også velkommen til at ringe til
koordinator Mette Jakobsen
på tlf. 24 26 40 70

