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OPFØLGENDE TILSYN 2019 

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: 

Ungecenter Kastrup – Kastrup Junior Klub – Specialtilbuddet ”Toppen” 

Leders navn: 

 Koordinerende Leder Paw Tarris 

 Afdelingsleder Mikael Nielsen 

 Afdelingsleder Svend Lajer (Specialtilbuddet ”Toppen 
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Statusbeskrivelse og personalesituationen: 

Klubben består af 10 medarbejdere, samt en leder, fordelt på et ungecenter, et alm. fritidsklubtilbud og et 
specialtilbud. Der er gennemgående medarbejdere mellem de forskellige afdelinger.  

Vi har fået et nyt specialtilbud, som har fået navnet ”Toppen”. Tilbuddet har tilknyttet tre pædagoger, dette 
har givet huset en bredere faglighed ifh.t specialpædagogikken. Vi har skullet nytænke vores pædagogiske 
praksis ifh.t indretning og hvordan vi skal forholde os til at inkludere vores nye brugere. 

 

Arbejdspunkter: Der var ingen  

 

Udviklingspunkter: 

1. Et af udviklingspunkterne under observationerne var, at udvikle de fysiske rammer inde og ude: 

 a. Vi har fået renoveret hele institutionen og legepladsen. Institutionen vil få lyddæmpende plader sat op i to 
af de rum, hvor lydniveauet er højest.  

2. Et af udviklingspunkterne under børneinterviewet i fritidstilbuddet var at udvikle børnemøderne:  

a. Vi har i fællesskab med børnene udarbejdet en plan for klubbens børnemøder med henblik på at styrke 
børnenes medindflydelse i deres hverdag. Disse møder vil blive afholdt hver fredag og gerne i et mindre 
lokale.  

3. Et af udviklingspunkterne under ungeinterviewet i ungecenteret var at udvikle uderummet: 

 a. Ud fra de unges ønsker om et forbedret uderum, bliver der efter deres ønske etableret en net 
overdækning af klubbens boldbane. Denne beslutning blev taget ud fra søgte midler under kommunens 
legepladspulje, som vi var så heldige at få økonomisk støtte fra.  

4. Et af udviklingspunkterne under børneinterviewet på Toppen var, at udvikle en kultur så børnene får 
oplevelser af at kunne påvirke og præge deres sted: a. Børnene har fra starten været med til at sætte deres 
præg på det nye tilbud, de valgte at navngive gruppen ”Toppen” hvilket også er meget nærliggende i fht. til 
placeringen i huset. 

 b. Vi medinddrager børnene i beslutningsprocesser, hvilket nærmere sker ved ugentlige børnemøder. Her 
bliver børnene inddraget i planlægning af ugens forløb af aktiviteter, vi tilstræber, at alle kommer til orde. Vi 
bruger et timer-ur for at gøre gruppens møder visuelle og konstruktive. 

 5. Et af udviklingspunkterne under personaleinterviewet var at udvikle forældrearrangementer mm. a. Vi har 
de sidste par år i Kastrup Juniorklub haft en fast tradition med at holde vores juletræsfest i samarbejde med 
Best Western hotellet i Kastruplundgade. Dette arrangement sker også i samarbejde med vores naboklub 
”Klub Valhalla”. Vi spiller julebanko i hotellets restaurant med sponsorerede gaver fra forældre og klubben. 
Der deltager børn og unge fra vores ungecenter, fritidsklubber og fra klubbens specialtilbud Toppen og vi 
oplever at se mange glade forældre som deltagere i arrangementet. 

 b. Vi er meget opmærksomme på at afholde flere arrangementer, som sommerfest, grill hygge samt 
ferniseringer, når der har været specielle arrangementer i klubben.  

6. Et af udviklingspunkterne under personaleinterviewet var at udvikle en tæt forældresamarbejdskultur på 
Toppen. 

a. Vi er i løbende dialog med børnenes forældre på Toppen og holder en tæt kontakt gennem ugebreve, 
SMS beskeder og samtaler. Vi lægger vægt på at inddrage forældrene i diverse møder, herunder løbende 
udviklingssamtaler og handleplaner.  

7. Et af udviklingspunkterne under interviewet med bestyrelsesformanden på Toppen var at undersøge, om 
det var muligt at få etableret egen indgang.  
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a. Børnene i specialtilbuddet på Toppen har deres egen indgang, men bruger gerne klubbens anden 
indgang, når de føler sig trygge nok til det.  

8. Et af udviklingspunkterne under interviewet med bestyrelsesformanden for juniorklubben var at udvikle et 
tættere forældresamarbejde i forhold til frekventeringen af klubben.  

a. Vi oplever et tæt forældresamarbejde. Når der opstår konflikter i klubben, bliver forældrene informeret 
hurtigst muligt og kommer forbi klubben til en snak. Vi er opmærksomme på at invitere til forældrekaffe en 
gang imellem. Personalet er opmærksomme på, at børnene og de unge ikke altid har samme behov for at 
deres forældre inddrages i klubben, som vi har. 

 

Andre emner som kræver en forvaltningsopmærksomhed: nej  
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FORVALTNINGSKOMMENTAR 
 

1. Ved opfølgningsmødet er der ikke fundet grundlag for, at iværksætte et skærpet tilsyn. 

2. Klub Tårnby har gennemgået en ledelsesforandring, og har på trods af forandringer, tilstræbt at efterleve 
de punkter, som der er blevet peget på i tilsynsrapporten. 

3. KJK er en klub, som bl.a. kendetegnes ved, at være meget dygtige i deres relationer med de unge, noget 
som de unge selv peger på, som en kvalitet ved stedet. 

4. Ledelsen i KJK er kulturbærer i forhold til, at skabe muligheder for de unge, og være ret gode til at have 
”ja hatten på”. Flot arbejde. 

5. Toppen skal muligvis udvides, og det bliver spændende at følge processen. 

6. Digital dannelse er et gennemgående tema for alle medarbejdere i klub Tårnby. Her bliver det også 
spændende at se, hvordan den nye viden udmønter sig i praksis. 
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