Vedtægter for det private fritidshjem
Skaberiets Iværksætterklub for Børn og Unge
(”Iværksætterklubben”)
Disse vedtægter er udarbejdet af bestyrelsen for Foreningen for Kunst og Iværksætteri i henhold til
dagtilbudslovens §§ 52-64 om private leverandørers drift af private fritidshjem efter aftale med
kommunalbestyrelsen.
§ 1 Det private fritidshjems navn og drift
Stk. 1 Det private fritidshjems navn er Skaberiets Iværksætterklub for Børn og Unge (herefter ”Iværksætterklubben”). Iværksætterklubben drives fra lokaler beliggende Adolphsvej 59, 1. sal, 2820 Gentofte.
Stk. 2 Iværksætterklubben drives af Foreningen for Kunst og Iværksætteri (herefter ”Foreningen”) i henhold
til partnerskabsaftale med Gentofte Kommune.
§ 2 Formålet med Iværksætterklubben
Stk. 1 Iværksætterklubbens primære målgruppe er børn fra 4.-6. klasse i alderen 9-13 år.
Stk. 2 Iværksætterklubbens overordnede værdigrundlag bygger på en tro på skaberkraften i mennesket og
et ønske om at udvikle miljøer, hvor alles potentiale kan folde sig ud i et skabende fællesskab.
Iværksætterklubbens overordnet pædagogiske principper tager udgangspunkt i børns naturlige og
medfødte evne til at få idéer. Vi understøtter og stimulerer det legende barn og støtter barnet i at omsætte
idéer og kreationer til produkter ved hjælp af blandt andet digitale færdigheder.
Stk. 3 Dedikerede undervisere, udøvende kunstnere og erhvervslivets innovative hoveder, guider og
hjælper med til at føre børn og unges idéer ud i livet. Alle involverede bliver trænet i at trække det, der
virker, ud af børnenes rene kreativitet og umiddelbare udtryk – og helt konkret omforme det til værdi og
reelle produkter sammen med børnene. Det kontinuerlige arbejde med håndgribelige produkter fra idé til
virkelighed gør, at iværksættertankegangen bliver indlejret i børnene som en tilgang til livet. Vi trækker på
metoder fra kunstneriske processer – musik, billedkunst, film og medie, scenekunst, design og håndværk,
fordi vi tror på, at nøglen til at låse op for barnets og den unges personlige kvaliteter viser sig allerbedst
her.
Stk. 4 Iværksætterklubbens gennemgående pædagogik bygger på de 3 søjler: Kunst, iværksætteri og DNA
KUNST
De kunstneriske processer vækker børnenes medfødte skaberkraft. Fra det udgangspunkt træner vi
kontinuerligt skabelsesprocessen med afsæt i en indre motivation og ikke et ydre defineret behov eller
problem. Vi gøder børnenes fantasi og lader dem erfare glæden ved at arbejde med noget, der er større
end selv i fællesskab med andre. Vi træner kunstens grundprincipper som abstrakt og uafhængig tænkning,
indre nødvendighed, kompromisløshed, intuition og autenticitet i et skabende fællesskab.
IVÆRKSÆTTERI
Børnenes rene skaberkraft og umiddelbare udtryk omformes sammen med børnene til løsninger, services,
produkter, værker, udstilling, forestillinger eller former, vi slet ikke kender endnu. Fælles for dem er, at de
skaber værdi for andre end dem selv.
Iværksætter-tankegangens grundelementer som handlekraft, mod, vedholdenhed og vilje trænes og bliver
indlejret i børnene som en tilgang til livet. Her findes ikke fejl, kun muligheder for nye erkendelser på vej
mod den næste version eller det næste skridt.
Når man er trænet i at realisere sine idéer, kan man en dag skabe i større skala til glæde for både sig selv og
andre.
1

DNA
Alle mennesker bliver født med et unikt potentiale. Vi kigger på børnenes naturlige nysgerrighed og
motivation. Gennem vores arbejde med børnene identificerer vi deres kerne og essens. Ved at arbejde fra
børnenes naturlige udgangspunkt vækkes indre forankring, motivation, passion og begejstring. Når børnene
arbejder fra det udgangspunkt, giver vi dem mulighed for at kultivere det, de brænder for, og forme deres
liv med afsæt i det.
Iværksætterklubben ønsker gennem kunsten at fremme et fysisk, psykisk og æstetisk børnemiljø, som
fremmer deres trivsel, sundhed, udvikling og læring. Det pædagogiske arbejde i Iværksætterklubben bygger
på et unikt fundament, hvor respekten for det enkelt barn og understøttelse af det enkelte barns unikke
talent og valg af aktiviteter er i centrum. Iværksætterklubbens aktiviteter inden for anvendelse af
kunstneriske processer og brobygning til iværksætteri bygger på pædagogiske principper om nærhed og
lydhørhed, hvilket er gældende for børn med særlige behov også.
Iværksætterklubbens arbejde med børnene har ligeledes til formål at fremme børnenes sproglige,
æstetiske og kropslige udtryksformer, sundhed og kendskab til naturen igennem deres arbejde med
kunsten.
Fundamentet i Iværksætterklubben er at støtte børn og unge til at finde ro i deres indre kerne og stå ved
dem selv. Denne selvsikkerhed skal bidrage til at de føler troen på, at de har ret til medbestemmelse,
medansvar og giver dem samtidig en indgående forståelse for demokrati. Gennem arbejdet med det
enkelte barn og deres indre skabertrang er det Iværksætterklubbens formål at give børnene deres helt
egen evne til at indgå i forpligtende fællesskaber og derved indgår i samfundet som helhed.
Iværksætterklubben fokuserer på aktiviteter i snitfladerne mellem kunst og iværksætteri og er derfor
meget opmærksom på, at børn, der ønsker andre stimuli, ligeledes skal anbefales andre fritidstilbud.
Iværksætterklubben skal samarbejde med skolen og forældre med det formål at skabe en
sammenhængende overgang mellem skolens undervisningsdel og Iværksætterklubben. Dette indbefatter,
at Iværksætterklubben giver børnene mulighed og et roligt sted for lektielæsning i de timer, de er tilstede i
Iværksætterklubben, i det omfang det vurderes nødvendigt.
§ 3 Forældreindflydelse i Iværksætterklubben
Stk. 1 Foreningen for Kunst og Iværksætteri sikrer, at forældrene får indflydelse på Foreningens arbejde
med børn og unge i Iværksætterklubben gennem tilstedeværelse af mindst én forældrerepræsentant i
Foreningens bestyrelse. Der afholdes ligeledes mindst 4 informationsaftner om året med henblik på at
inddrage forældrenes ønsker og hensyn i det daglige arbejde
§ 4 Optagelse af børn og unge i Iværksætterklubben
Stk. 1 Foreningen træffer afgørelse om børn og unges optagelse i Iværksætterklubben. Kommunalbestyrelsen kan ikke anvise plads i Iværksætterklubben.
Stk. 2 Foreningen fører en venteliste for Iværksætterklubben. Der opkræves ikke ventelistegebyr.
Stk. 3 Iværksætterklubben er åben for børn med særlige behov.
Stk. 4 Foreningens retningslinjerne for optagelse af børn og unge i Iværksætterklubben skal til alle tider
være transparente. Retningslinjerne skal være i overensstemmelse med almindelige principper om
saglighed og lighed, og eventuelle midlertidige retningslinjer om fortrinsret for visse grupper kan kun
iværksættes efter bestyrelsens godkendelse og hvis sådan fortrinsret ikke er i strid med lovgivningens
diskriminationsforbud (race, køn, religion osv.)
Stk. 5 Optagelse i Iværksætterklubben er ikke betinget af, at børn, unge eller forældre er medlem af
Foreningen for Kunst og Iværksætteri.
Stk. 6 Foreningen kan kun afvise at optage børn, hvis der ikke er plads i Iværksætterklubben.
§ 5 Udmeldelse af børn og unge fra Iværksætterklubben
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Stk. 1 Reglerne for udmeldelse af børn og unge i Iværksætterklubben er to måneder til udgangen af en
måned. Udmeldelsen skal ske skriftligt til Foreningen og der søges besvaret begrundelsen herfor. Der kan
sendes en mail med de omhandlende informationer.
§ 6 Opsigelse af børn og unge fra Iværksætterklubben
Stk. 1 Foreningen kan ikke opsige eller bortvise børn og unge fra Iværksætterklubben, medmindre der er
tale om ganske særlige tilfælde.
Stk. 2 De særlige tilfælde kan være vold eller trusler herom mod personalet eller andre børn og unge eller
anden adfærd, der strider mod almen dannelse, og som trods flere indsatser ikke vurderes at kunne blive
afhjulpet.
Stk. 3 Iværksætterklubben har til opgave at søge at løse eventuelle udfordringer og uhensigtsmæssig
adfærd i tæt samarbejde med skole, forældre og barnet/den unge selv, førend Foreningen skrider til
opsigelse af barnet eller den unge. Sådan opsigelse skal være skriftlig og ske med et varsel på mindst én
måned til udgangen af en måned, medmindre der helt undtagelsesvis er grundlag for bortvisning.
Stk. 4 Ved overskridelse af betalingsfristen på mere end otte dage kan Foreningen fremsende en skriftlig
rykker med opfordring til at betale inden for otte dage. Såfremt der ikke betales inden for denne frist, kan
Foreningen rykke på ny med angivelse af, at manglende betaling inden for de næste otte dage vil medføre
opsigelse med én måneds varsel til udgangen af måneden samt krav om betaling af den samlede restance.
§ 7 Fastsættelse og opkrævning af forældrebetaling
Stk. 1 Foreningen modtager et kommunalt tilskud pr. barn/ung, der bor i Gentofte Kommune, og som
optages i Iværksætterklubben. Det kommunale tilskud fastsættes af kommunalbestyrelsen i Gentofte
Kommune.
Stk. 2 Herudover betaler forældrene den egenbetaling, som Foreningen har fastsat og offentliggjort på sin
hjemmeside.
Stk. 3 Foreningen varsler forhøjelse af forældrebetalingen med mindst én måneds varsel til den 1. i en
måned. Varslet gives skriftligt ved udsendelse af mail til forældre til de indmeldte børn og unge.
§ 8 Søskendetilskud og fripladstilskud til børn i skolealderen
Stk. 1 Foreningen har pligt til at oplyse forældre til optagne børn i skolealderen om muligheden for at søge
tilskud, herunder økonomisk fripladstilskud, søskendetilskud, behandlingsmæssigt fripladstilskud og
socialpædagogisk fripladstilskud efter dagtilbudslovens § 63.
Stk. 2 Børn i skolealderen, der er optaget i Iværksætterklubben, skal registreres i kommunens
pladsanvisningssystem for at sikre korrekt beregning af eventuelle søskendetilskud og fripladstilskud
§ 9 Offentliggørelse og ændring af vedtægter
Stk. 1 Disse vedtægter skal offentliggøres på Foreningens hjemmeside og udleveres til forældre, hvis børn
og unge er optaget i Iværksætterklubben.
Stk. 2 Foreningen kan alene ændre disse vedtægter efter Gentofte Kommunes forudgående godkendelse.

Vedtaget af bestyrelsen for Foreningen for Kunst og Iværksætteri som driftsherre for det private fritidshjem
Skaberiets Iværksætterklub for Børn og Unge.
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Dato:
For Foreningen for Kunst og Iværksætteri:
___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

Godkendt af Gentofte Kommune den

___________________________________

___________________________________
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