Tween Sing

Tween Sing
Inspirations pixi

Du sidder med en pixibog, der indeholder inspiration til
Tween Sing; en klubform målrettet børn, der går i 3.-6.
klasse.
Tween Sing aktiviteterne er et tilbud
målrettet den gruppe af børn, som
befinder sig i skellet mellem barndom og ungdom, og tager afsæt i
de grundlæggende værdier FiTT –
Fællesskab, indflydelse, Ta’ Chancen
og Tro.
Formålet med dette hæfte er at
skabe inspiration til jer, så I selv kan
skabe Tween Sing i jeres forening.
Vi håber at introduktionen vil være
til gavn og inspiration og give jer
mod og lyst til at prøve kræfter med
Tween Sing. Vi tror det vil blive til
stor glæde for jeres forening, for ledere og ikke mindst for deltagerne.
Med venlig hilsen
Tween Sing arbejdsgruppen

Tweens
Tweens er en målgruppe der aldersmæssigt er mellem barn og
teenager; Det ene ben er således
plantet i barndommen, det andet
ben i ungdommen på vej mod voksenlivet. At være Tween kan byde på
mange udfordringer; pres fra sociale
medier, ønsket om at passe ind og
om at finde sit eget selvbillede, fordi
det kan føles som om man ikke er
hverken det ene eller det andet.
I Tween Sing tages der udgangspunkt i målgruppens interesser,
udtryk, mestringsniveau, kultur
og relationer, så indholdet opleves
relevant og livsnært.

FÆLLESSKAB

iNDFLYDELSE

TRO

TA’ CHANCEN

Tween Sing skal være
et godt og inkluderende fællesskab at være
med i. Et trygt og åbent
mødested, hvor der er
plads til alle. Det eneste
det kræver er, at man
har lyst til at være med
i fællesskabet og tage
del i aktiviteterne.

I Tween Sing har alle indflydelse
på, hvad der skal ske og hvordan
det skal gøres.

Den kristne tro er en
tydelig og naturlig del
af Tween Sing. Tweens
skal mærke, at de kan
tro på Gud og at Gud
tror på dem.

I Tween Sing kan man
prøve sig selv af og udfordre sig selv. Der skal
være tryghed til at turde; turde være den man
er, turde danse i første
række og turde give
pladsen til en anden.

Alt hvad der bliver bragt ind i
fællesskabet har værdi, og når vi
griber hinandens ideer og spiller
sammen om at udføre dem, så
opstår der store og spændende
ting, som alle har været med til at
sætte i værk.
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Tween Sing aktiviteter kunne være

Ledere

Lokaler

Det kan være rigtig fint at tænke
lederne i to forskellige funktioner

Tween Sing aktiviteter kræver plads
– plads til at være i bevægelse og
larme.

Instruktører, som er ansvarlige for
de aktiviteter, I vælger at lægge
fokus på, f.eks. en legeinstruktør;
korinstruktør, en danseinstruktør
m.v.
Ledere/skubbere der ikke nødvendigvis behøver have evner ud i
performance. Disse fungerer som
tovholdere på aftenen og har tid
til at tage en snak. De kan stå for
andagt og bistå i processen, hvis
en ung leder har ansvaret for en
aktivitet.

Vær opmærksom på, at Tween Sing
aktiviteter er et “lydende” koncept,
så undgå lokalet ved siden af bibliotekets læsesal. Find lokaler, hvor
ingen andre generes af jeres højlydte væren i verden.

www.kfum-kfuk.dk/tweensing

