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Hovedgadens fritidshjem (HF) er det eneste fritidshjem i Dragør kommune. HF er på
baggrund af deres særlig socialpædagogiske opgave bevaret under dagtilbudsloven
under omlægningen af fritidshjem til SFO. Hovedgaden bliver ofte benyttet som
særligt inkluderende tilbud til børn, som har haft vanskeligt ved at trives i deres
tidligere tilbud.
Ydermere har HF det særkende at være det eneste fritidstilbud for børn i alderen 610, der har en fritidskluboverbygning, hvor fritidsklubbørnene har mulighed for at
være ”de store” men stadig i en legekultur, hvilket betyder, at der er mulighed for at
gå i Hovedgadens fritidstilbud til og med 7. klasse. Kluboverbygningen er
hovedsagligt et tilbud, der gives til børn, der af en eller flere årsager har brug for
ekstra pædagogisk opmærksomhed, og er primært tiltænkt de børn, der ikke er helt
færdige med at lege og ikke er parate til en såkaldt ungdomskultur, som Klub Dragør
tilbyder.
HF har hovedsageligt kun uddannet personale ansat, og arbejder målrettet med
inklusion og fællesskabets betydning, og derfor er den faglige bæredygtighed
imødekommet i HF. HF har gennem en årrække oparbejdet en ekspertise i forhold til
børn med særlige behov, jf. rapporten ”En kvalitativ undersøgelse af det pædagogiske
tilbud i fritidshjemmet Hovedgaden” fra 2010. HF løser derfor en særlig og vigtig
opgave i Dragør kommune.
I HF arbejdes der forebyggende og ud fra en målrettet indsats med de børn, der har
svært ved at indgå i store fællesskaber. Det er ofte børn med psykiske og eller fysiske
udfordringer, der profiterer af en mindre enhed med øget pædagogisk
opmærksomhed.
Børnegruppen er nøje sammensat med henblik på en sammensætning, der giver en
ligeværdig balance mellem børn i udsatte positioner og almene børn. Der må og skal
være overvægt af almene børn, da disse børn er normdannere og en vigtig del af den
inkluderende praksis.
HF huser også dyrehold (to kælegrise, to katte og en kanin), hvilket er et pædagogisk
aktiv specielt for de børn i udsatte positioner. Mange børn øver sig i at udvikle empati
i samværet med dyrene, og selve arbejdet, ansvaret og respekten for et levende dyr,
profiterer de fleste af børnene af. Sårbare børn og børn i udsatte positioner nyder ofte
godt af, at der er dyr omkring dem. Dyrene er ofte det fælles tredje, som vi er
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sammen om og en god indgangsvinkel til pædagogiske snakke om følelser og behov,
samt hvem er jeg, og hvem er du.
De fysiske rammer er også med til at gøre HF til et særligt sted. Alle rum er små og
overskuelige, og udgangspunktet er, at der altid er en voksen tilstede i de forskellige
rum. Børnene, der går i HF bliver rummelige, tolerante og kreative, da de fysiske
rammer ikke altid kan matche alles behov. Det vil sige, at man nogle gange selv må
finde på alternative løsninger hvis man har brug for, at lege eller være i små isolerede
rum. Pædagogisk er det med til at gøre børnene robuste, give dem forståelse for selv
at tage ansvar og en vigtig indstilling til, at vi alle er forskellige, og at der skal være
plads til alle.
Grundet at Hovedgadens fritidshjem hører under dagtilbudsloven, består den
selvstændige ledelse af leder og souschef, der begge er pædagogisk uddannet.
Lederteamet har arbejdet sammen i 3 år og startede deres ledelsesteam med at tage 1.
modul på diplomuddannelsen i ”Social inklusion”. Det er et velfungerende
ledelsesteam, hvor daglig struktur, økonomistyring, tydelighed, høj faglighed og
personaleudvikling vægtes højt.
HF er en lille institution, hvor alle er ”tvunget” til at arbejde tæt sammen. Derfor er
ledelsen helt naturligt tæt på både børn, personale og forældre, hvilket medfører, at
der ikke er langt fra tanke til handling.
HF har egen forældrebestyrelse, som er aktive og engagerede medspillere og
samarbejdspartnere. Dette gælder både den økonomiske styring og de pædagogiske
værdier, som ligger til grund for, at HF er et særligt tilbud.
HF arbejder hver dag på, at være et sted hvor man som voksen ville ønske, at man
havde gået som barn.

