
 

 

   
  
  
 

 

 

TÅRNBY 
KOMMUNE 

Opfølgende tilsynsrapport  2021  
Kløveren 

Daginstitutionsafdelingen 



  

1 
 

 

OPFØLGENDE TILSYN 2021 

Dette opfølgende tilsyn indeholder en status beskrivelse fra lederen. I denne status skal lederen redegøre 
for, hvordan man i dagtilbuddet har arbejdet med de arbejdspunkter og udviklingspunkter, der blev besluttet 
ved sidste tilsyn. 

Tilsynet afsluttes med en vurdering og forvaltnings kommentar  

 

Institutionsnavn: 

Fritidsklubben Randkløve Alle (Kløveren) 

 

Leders navn: 

Dick Schjønning 
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Statusbeskrivelse og personalesituationen: 

Vi er blevet tilført en specialgruppe fra Kastrupgård skolen, som vi har åbnet op for i indeværende år. Vi er 

lykkedes godt med at få inkluderet den nye børnegruppe og de nye kollegaer. Huset fungerer på mange 

måder som én stor klub, til trods for at vi er to afdelinger.  

På grund af pandemien har det været et underligt år og mange af vores visioner og større projekter har 

desværre ikke kunne gennemføres. Vi er en matrikel der samarbejder meget i vores distrikt (Lundø og 

Miniklubben) og det har tæret hårdt på det relationelle plan, både for børn og voksne. Overgangsarbejde og 

aktiviteter på tværs af klubberne er blevet frataget børnene, og for de voksne er meget pædagogisk sparring 

og vidensdeling gået tabt. 

På den personalemæssige plan har vi løbet stærkere da vi har manglet en medarbejder siden 28/8 2020. 

Det har ikke gjort arbejdet i coronatiden lettere. Derfor glæder vi os til at tiden bliver mere normaliseret og vi 

igen kan gennemfører vores aktiviteter på tværs og store projekter som fælles loppemarked, musikfestival i 

Aalborg, teaterstykke, vilde vulkaner, Juleshow osv.  

Arbejdspunkter: 

Der er ingen arbejdspunkter i vores tilsynsrapport. 

Udviklingspunkter: 

Observationer 

Bliv klogere på hvad i tænker omkring jeres lokaler og hvordan de fremstår 

Nogle af de punkter konsulenterne har fremhævet er: manglende udeliv og nedslidte lokaler (særligt køkken 

og 6. klasses rum) 

På baggrund af corona er vi blevet mere bevidste om hvordan vi kan udnytte vores udearealer og hvilke 

aktiviteter vi kan tilbyde udendørs, også når det ikke er solskinsvejr. 

Desuden har vi lavet et længere forløb omkring ”Plant et træ” hvor vi har modtaget nogle forskellige 

frugttræer og buske som vi har plantet sammen med børnene. Dette projekt har vi udvidet ved at lave 

højbede hvor vi har plantet urter og blomster som vi har forspiret indenfor.  

I forbindelse med etableringen af den nye specialgruppe på Kløveren, har 6. klasses rummet fået en grundig 

renovering og en ny funktion. 

Vi har i 2021 været i kontakt med teknisk forvaltning i forbindelse med at få et nyt køkken i hus 2. De har 

indvilliget i at hjælpe os med VVS og elektriker – arbejde. Vi har selv besluttet at bruge en stor del af vores 

budget på at købe et nyt køkken i efterårsferien. 
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Børneinterview 

Prøv at gå i dybden med det, med venskaber. 

Vi har haft særligt fokus på venskaber og fællesskaber, igennem vores arbejde med pigepaneler. 

Pigepanel afholdes hver uge og er for alle piger fra 3-6 klasse. Her er et sikkert rum hvor pigerne kan tale 

med hinanden og en voksen om køn, seksualitet, krop, venskaber, ensomhed, forelskelse osv. Vi arbejder 

med at alle piger kan skrive anonyme spørgsmål eller emner ned på en seddel som lægges i en æske, 

hvorefter de skiftes til at trække et spørgsmål som vi taler om i fælleskab. I dette trygge rum oplever vi at 

pigerne deler mange ting omkring venskaber, konflikter og ensomhed – her har den pædagog der deltager 

mulighed for både at italesætte og opdage opmærksomhedspunkter i børnegruppen eller hos det enkelte 

barn som man bliver nødt til at lave pædagogiske handleplaner på. 

Personaleinterview 

Den professionelle arbejdsplads kultur kunne trænge til en fagligt løft.  

Nogle af de punkter konsulenterne har fremhævet er: Gå i dybden med børns trivsel- hvad gør vi ved de 

signalsvage børn og at finde solide alternativer til skærmtid. Desuden nævnte personalet under interviewet 

at de mangler møder i eget hus hvor de har tid til at beslutte hvordan de skal arbejde videre med de 

pædagogiske tiltag som de taler om i hverdagen. 

Vi har haft særligt fokus på at tilrettelægge vores personalemøder således at de bliver mere systematiske.  

Vi er begyndt at arbejde ud fra vores egen fortolkning af TOPI-modellen, hvor vi systematisk gennemgår alle 

indmeldte børn og inddeler dem i farver alt efter om vi har en bekymring der skal handles på eller ej. På 

denne måde sørger vi for at alle børn bliver set og talt om, så vi kan undgå at misse de børn som er 

signalsvage.  

Desuden er specialafsnittet startet op og det har givet os flere kollegaer at sparre fagligt med og en faglig 

koordinator som bidrager med ny viden og teoretiske tilgange.  

I gennem corona har vi ikke haft fokus på at minimere skærmtiden, da børnene har været inddelt i faste 

grupper og låste lokaler.  

Vi har valgt at lave skærmfri dag en dag om ugen fra påske til efterårsferien. Dette er noget som nogle af 

pigerne har efterspurgt til pigepanel. De sætter selv ord på at hvis det er op til dem selv at lægge telefonen 

væk, formår de det ikke. De vil rigtig gerne lege sammen og være udenfor, men telefonen og TikTok især, 

trækker. Så de har ønsket vores hjælp til at afholde skærmfri dag. På disse dage forpligter vi os også som 

personale gruppe til at lave faste aktiviteter, så vi ikke mister de børn som bruger meget tid i 

computerrummet eksempelvis. 
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Forældreinterview 

Udnyt udearealer i koldere vejr og have fokus på skærmtid 

Som beskrevet i punktet: Personaleinterview, har vi valgt at lave en ugentlig skærmfri dag på baggrund af 

børnenes egne ønsker. Og som beskrevet i punktet: Observationer, har vi haft ekstra fokus på hvordan man 

kan lave aktiviteter udendørs, også i koldt vejr. Og vores nye fokus på at plante og vedligeholde frugttræer, 

bærbuske og diverse urter har også givet øget udendørs aktivitet. Desuden vil vi i vinterhalvåret have mere 

fokus på at lave mad over bål i vores bålhytte. 

 

Andre emner som kræver en forvaltningsopmærksomhed: 
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FORVALTNINGSKOMMENTAR 

 

Siden sidste tilsyn har klubben været igennem en stor forandrings proces, hvilket de også beskriver i deres 

besvarelse. Forvaltningen har i sit samarbejde med lederen af klubben oplevet et stort engagement i forhold 

til at løse de nye arbejdsopgaver klubben har fået i forhold til at etablere en specialgruppe. 

Der er ingen tvivl om, at det har været en stor opgave for både leder og medarbejdere at drive klub i en 

corona tid hvor der har været mange regler og restriktioner. På trods af dette har de sammen formået at 

arbejde med de udviklingspunkter der blev opstillet ved sidste tilsyn.  

Særligt arbejdet med at sætte fokus på venskaber via etablering af pigepanelet, skal fremhæves. Måske 

klubben kunne videreudvikle konceptet til også at lave et drengepanel.  

Men også det pædagogiske fokus i forhold til at arbejde systematisk med at gennemgå alle børn for at sikre, 

at ingen børn er i mistrivsel, fortjener anerkendelse. 

Lederen af klubben har i en længere periode også fungeret som leder af naboklubben Miniklubben, da 

denne stod uden leder i en periode. Denne opgaven har han løst på fornemmeste vis. 

Forvaltningen ser frem til at følge klubbens pædagogiske arbejde med specialgruppen og den almene fritids 

del de kommende år.   

Det opfølgende tilsyn er afsluttet 24 juni 2021 af pædagogisk konsulent Katrine Hellsten  

Næste tilsyn vil være i 2022.     
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