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SAMLET TILSYNSVURDERING  

Tilsynet har til formål at pege på udviklingsmuligheder og arbejdspunkter, som der skal arbejdes 
med lokalt i det efterfølgende år.  

Et arbejdspunkt er alvorligt og indikerer dårlig kvalitet, og bør rettes op på straks, så der opnås god 
kvalitet. Et udviklingspunkt er tænkt som en indsats hvor der er mulighed for at justere en indsats 
som løftes fra god til fremragende kvalitet. Arbejds- og udviklingspunkterne skal sikre, at børnene 
får de bedste betingelser for trivsel, udvikling, læring og dannelse. Samtidig giver tilsynene 
forvaltningen mulighed for at systematisere overordnede indsatser, og projekter på området og 
målrette servicemål for de kommende år. 

Der er i samarbejde med ledelsen blevet formuleret følgende som skal arbejdes med det næste år, 
og der vil blive udarbejdet en handleplan med prioritering af nedenstående punkter, som skal 
returneres til konsulent senest 2 måneder efter. Derudover skal ledelsen fremlægge handleplanen 
for forældrebestyrelsen.   
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OBSERVATIONER 

Relationer: 

Observationerne peger generelt på gode interaktioner mellem de voksne og børnene. Generelt oplever man 
en lydhørighed overfor hvad børnene forsøger at udtrykke. Relationerne børn og børn imellem, virker 
generelt præget af positive interaktioner og god omgangstone, både mellem venner og børnegruppen 
generelt. På observationsdagen oplevedes ingen irettesættende eller underkendende tale til børnene. Det 
bærer generelt præg af at medarbejderne kender børnene og kan modulere deres sprog derefter. Vi 
oplevede ligeledes heller ingen konflikter børn imellem eller mellem børn og voksne. Et par adspurgte børn, 
svarede børnene at det bedste ved klubben var de voksne.   

 

Samvær og lege- og aktivitetsmuligheder: 

Observationerne viser generelt voksne, der er engageret i aktivitet/samvær med børn og man så ikke voksne 
i meget længerevarende snak med hinanden. De voksne fordeler godt i de fleste rum. Der er en generel 
opmærksomhed på børnene og til at invitere til deltagelse i leg/aktivitet  

Generelt ser man ikke børn der sidder/går rundt alene. Langt de fleste børn er i leg/aktivitet eller i anden 
samvær med børn og voksne. På observationsdagen oplevede konsulenterne dog et eksempel på et barn, 
som ikke kom i leg/aktivitet med andre børn, eller blev inviteret til deltagelse i lege/aktivitet af en voksen i 
hele hans klubtid den dag. Ligeledes blev der til evaluering af blokdag den dag observeret stor deltagelse af 
mange børn. Dog var der børn som ikke deltog aktivt i evalueringen og fik derfor ikke sagt deres mening. Det 
virkede ikke som om at rammen på evalueringen havde taget højde for dette. 

På observationsdagen var der flere planlagte aktiviteter; bolsjeværksted, kreaværksted og e-sport. De søges 
af børnene. I kreaværkstedet var summende aktivitet, præget af koncentration og fordybelse. Den voksne 
fremstod meget rolig og lyttende i sin kommunikation og meget lydhørig over for børnenes ideer. 

Det lille hus bruges primært til base for 7.årgang. På observationstidspunktet var der 3 børn fra 7. årgang til 
stede indenfor. Der blev ikke på observationstidspunktet observeret tilstedeværelse af voksne og adspurgt af 
konsulent, fortalte børnene at der aldrig var voksne derover.  

Det fysiske læringsmiljø: 

Visse rum i klubben fremstår hyggelige og indbyder til at man slår sig ned. Det er tydeligvis også her 
majoriteten af børnene opholder sig. Mange rum i klubben fremstår uinspirerede. Fx var lyset ikke tændt i 
flere af rummene.  

Flere rum mangler tydelighed og det er uklart hvad man kan tage sig til i rummene. Her henvises der særligt 
til det lille hus og flere af rummene i området omkring børnekøkkenet.  Der var på observationsdagen derfor 
mange indendørs kvadratmetre som nærmest stod ubrugte hen. Klubhusets tilstand fremstår meget nedslidt 
og der mangler varme flere steder. Fx sad børnene og spillede ude i e-sport lokalet, hvor åndedræt var 
synligt.  

På observationsdagen var der kun kortvarigt en voksen udendørs og spille basket med en mindre gruppe 
børn. Der blev derfor ikke observeret at det udendørs rum blev taget nævneværdigt i brug af en voksen  

 

Arbejdspunkter:  
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• Arbejde med at sørge for, at alle børn inviteres ind i leg/aktivitet og i 

børnefællesskaberne generelt. Også dem der ikke selv er opsøgende og dermed er i en 

udsat position.  

Udviklingspunkter: 

• Der skal arbejdes med kvaliteten af det fysiske læringsmiljø i begge huse.  

BØRNEVURDERING 

Arbejdspunkter:  

•  

Udviklingspunkter: 

• Arbejde med medlemmernes medindflydelse på egen klub. Fx i form af børneråd.  

MEDARBEJDER INTERVIEW  

Arbejdspunkter:  

•  

Udviklingspunkter 

• Arbejde med en tydeligere struktur, der skal give øget fælles retning i det pædagogiske 

arbejde 

 

FORVALTNINGENS KOMMENTAR   

Helt overordnet får Fritidsklubben Munkebjergvej et rigtigt godt tilsyn. Dette vurderes på baggrund 
af data indsamlet via observationer, interviews og den udfyldte tilsynsbesvarelse. 

Som beskrevet under observationsafsnittet, opleves det observerede relationsarbejde som 
værende af god kvalitet. Personalet er engageret i kontakt med børnene og fordeler sig godt i 
klubbens forskellige rum og følger børnene. Der hersker i klubben en rar og venlig omgangstone 
og på observationsdagen så konsulenterne ingen eksempler på irettesættende eller 
underkendende tale fra de voksne. Det generelle billede på dagen var, at børnene var i positiv 
leg/aktivitet eller anden samvær i forskellige børnefællesskaber og med voksne. Der var dog 
enkelte eksempler på børn, som ikke var en aktiv del af noget fællesskab på observationsdagen 
eller aktiv deltagende i en given aktivitet og som ikke blevet guidet til deltagelse af en voksen. Det 
er forvaltningens anbefaling at klubben fremadrettet arbejder målrettet med strukturer, der sikrer at 
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alle børn i klubben får hjælp til at blive en del af et positivt og inkluderende børnefællesskab, så 
alle børn i klubben oplever at være en del af større eller mindre børnefællesskaber.  

Der er en rar og imødekommende atmosfære i klubben, og der tilbydes forskellige aktiviteter man 
kan engagere sig i. Der er dog stor forskel på kvaliteten af det fysiske læringsmiljø, alt efter hvilke 
rum man opholder sig i. Klubben har mange rum og hvis man ønsker en bedre fordeling af børn, 
skal der arbejdes målrettet med at gøre rummene mere indbydende og tydelige i forhold til 
aktivitetsmuligheder.  

Både under observationerne og i tilsynsbesvarelsen bliver det tydeligt at klubhusene er i dårlig 
stand. Der er fx store problemer med varmen og det trækker ind. Det kan på sigt få indflydelse på 
muligheden for at skabe gode og indbydende læringsmiljøer over hele huset. Dette ved ledelsen 
godt og der arbejdes på at søge det løst fremadrettet. 

Interviewet med de unge understøtter i høj grad både observationerne og medarbejderinterviewet 
på tilsynsbesøget. Der er tales meget om de gode voksne i klubben og gode aktiviteter. De 
interviewede unge synes egentlig at blive hørt, hvis de kommer med gode ideer og tanker. 
Personalet oplever at børneinterview som metode til at skabe medindflydelse for medlemmerne, 
kunne være meget relevant at arbejde videre med. Ligeledes vil man arbejde med at udvikle et 
mere formaliseret forum for medlemmernes stemme via fx etablering af børneråd.   

Personaleinterviewet peger på en klub i meget stor udvikling. Der har gennem længere tid været 
en stor tilstrømning af børn og unge, hvilket betyder, at der i dag er et helt andet børneliv end for få 
år siden. Klubben har fået en række nye medarbejdere og en ny leder, og de har i fællesskab 
formået at skabe en klub, der er meget eftertragtet. 

Personaleinterviewet peger på en personalegruppe der har det rigtig godt med hinanden. De 
beskriver, at de er gode individuelt, men de har også et fokus på, hvordan de kan blive bedre til at 
bruge hinandens styrker. 

De er en personalegruppe der har udviklet sig rigtig meget gennem de sidste år. De har fået flere 
pædagoger og der er i dag et lang større fokus på pædagogiske indsatser. De har et 
udgangspunkt i at følge børnenes spor og interesser og de har udviklet et samarbejde, hvor man 
støtter hinanden i de aktiviteter der bliver sat i værk.  

Personalet ved, at de stadig skal arbejde med deres struktur, så de kan fastholde det kollegiale 
samarbejde og fortsætte udviklingen af kommunikationen og de pædagogiske overvejelser. 

Personalet fortæller om et rigtig godt samarbejde med deres leder. Hun er lyttende, tillidsfuld og 
bakker generelt op om initiativer, der kan argumenteres for pædagogisk. Der er meget frie rammer 
og fokus på udvikling for den enkelte medarbejder. Der er dog brug for at have færre bolde i luften, 
fordi det kan skabe forvirring, fordi de ikke alle bliver grebet. Medarbejdere og ledelse kan have 
svært ved at fastholde det der bliver aftalt og undertiden kan det være svært at få øje på, om der 
egentlig er enighed om det aftalte. 

Det bliver ikke meget præcist, hvad det er kerneopgaven er, men det er tydeligt, at aktiviteterne er 
vejen til at danne de gode relationer mellem børn og voksne. Der bliver gjort meget ud af at tage 
godt i mod når børnene kommer fra skole og der er i personalegruppen et stort fokus på at være 
tilgængelige for børnene, og også tilgængelige for de meget nære og vigtige samtaler. Personalet 
fortæller, at de alle er gode til det relationelle, men med hver deres personlighed i det. Dannelse, 
trivsel og fællesskaber er også vigtige opgaver i klubben. Der er et særligt fokus på de børn, der 
har svært ved at komme ind i fællesskaberne.  

Personalet fortæller, at de synes, at det er vigtigt at stræbe mod et bedre samarbejde med de 
andre klubmatrikler. Det e vigtig for de unge der er på vej mod ungdomsklub. Det er langt 
nemmere at få fodfæste i en ungdomsklub, hvis man kender de voksne og måske også nogen af 
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de andre unge der er der. Det er også vigtigt at have øje for hvilke andre aktiviteter der tilbydes i 
andre fritidsklubber. Der kan være en række initiativer, der vil være interessante for medlemmer i 
deres klub. Det gælder naturligvis også den anden vej, at andre kan have glæde af Munken. 

Der er med andre ord gang i en rigtig god udvikling af den pædagogiske praksis på Fritidsklubben 
Munkebjergvej og det bliver spændende at følge klubbens videre færd.  

 

 

Tilsynet er udført af:  

• Pædagogisk konsulenter Arne Høgsvig og Maud Nielsen.  

 

Tilsynet afsluttet den: 

• 22.12.21 

Næste tilsyns periode:  

• efteråret/vinter 2022 
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