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NY FILMKLUB I FREDERICIA 
 

I starten af 2018 åbner Ungdommens Røde Kors i Fredericia en ny 
filmklub i samarbejde med Ungdommens Hus. 

 

 

 

FORMÅL: Filmklubbens formål er, at skabe et positivt fællesskab for de børn på mellemtrinnet, som har 

brug for det. Filmklubben er et åbent tilbud, hvor børnene kan slappe af og møde nye venner. De kan hygge 

med hinanden og de frivillige, og i nogle trygge rammer.  

 

MÅLGRUPPE: Børn på mellemtrinnet (10-12 år) på Kirstinebjergskolens afdelinger på Høgevej og Indre 

Ringvej i Fredericia. Vi forestiller os, at børnene i større eller mindre grad oplever, at det er svært at passe 

ind i klassen, usikkerhed og generthed. Børnene går måske ikke til nogle fritidsaktiviteter, og har svært ved 

at få nye venner. Måske har børnene oplevet mobning. Vi vil skabe muligheden for, at børnene kan mødes, 

hygge og tale om noget der ikke nødvendigvis er dem selv – nemlig en god film, og hvad vi kan lære af 

filmen. 
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AKTIVITETEN: Vores team af frivillige vil starte med en introduktion af dagens program. Herefter vil de 

frivillige lave ice-breaker øvelse med børnene, så de kan møde hinanden. Herefter ser børnene og de frivillige 

dagens film sammen, hvortil der serveres nogle sunde snacks. Efter filmen vil de frivillige lave en øvelse 

omkring filmens tema med børnene. Denne øvelse tager udgangspunkt i filmen, og kan f.eks. være en dialog 

om filmens karakterer og handling eller en quiz.  

 

DE FRIVILLIGE: Filmklubben er en aktivitet under Ungdommens Røde Kors, og filmklubben drives af frivillige 

fra Ungdommens Røde Kors i Fredericia. Hver gang vil der være min. 2 frivillige tilstede. De frivillige sørger 

for de praktiske ting til filmklubben, og for at igangsætte filmen og diverse øvelser. De frivillige er tilstede, 

engagerede og imødekommende overfor børnene, og de vil aktivt skabe de trygge rammer i filmklubben. 

Alle frivillige er forinden blevet godkendt til en introduktionssamtale, og har underskrevet en børneattest. 

 

FORÆLDRENE: Forældre er velkomne sammen med børnene, for at fremme børnenes tryghed. Dog er det 

primære fokus på børnene og deres velbefindende. Under filmen er forældrene velkomne til at sidde i 

fællesområdet, hvor vi vil sørge for en kop kaffe. 

 

DET PRAKTISKE: Det er gratis at deltage i filmklubben. Filmklubben finder sted hver anden søndag 

formiddag fra kl. 10-13 i Ungdommens Hus, Norgesgade 46A, 7000 Fredericia. Der vil være en ansat 

pædagog tilstede hver gang. 

 

Filmklubben åbner søndag d. 14. januar 2018. 

 

Kontakt: 

Elisabeth Adriansen, lokalformand for Ungdommens Røde Kors i Fredericia 

Formand.fredericia@urkmail.dk // 28928391 

mailto:Formand.fredericia@urkmail.dk

