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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 

Opsamling på observationer foretaget over to gange. En gang i UK-tilbuddet og en gang i 18+ 
tilbuddet: 

Relationer: 

Observationerne i UK-tilbuddet peger på, at samspillet mellem de unge og medarbejdere bærer præg af 
positivitet og tryghed. Medarbejderne virker meget imødekommende overfor de unge og det er tydeligt at 
medarbejderne kender de unge godt. Der blev ikke observeret underkendende kommunikation fra de voksne 
og der blev talt i et rart og afdæmpet tonefald.  

Kommunikationen mellem de unge var ligeledes præget af en positiv energi og på observationstidspunktet, 
var der ingen synlige konflikter mellem de unge.   

På observationstidspunktet i 18 +, var der en ung til stede. Han blev mødt af imødekommende 
medarbejdere, som gav hånd og præsenterede sig, da han var ny i tilbuddet. Der blev spurgt ind til hvor fra 
han kendte til tilbuddet og hvem han kendte.    

Samvær og lege- og aktivitetsmuligheder: 

Observationerne i UK-tilbuddet viste at medarbejderne fordelte sig godt blandt de unge. De voksne var 
primært i dialog med de unge. Det var tydeligt, at når en voksen fx sætter sig ved et bord med et spil kort og 
begynder at snakke, tiltrækker det flere og er med til at skabe rum for at snakke om stort og småt. Ingen der 
kom og ville sætte sig ned, blev afvist.  

På observationstidspunktet i 18 + tilbuddet, indbød en medarbejder den unge til samvær omkring et fælles 
tredje, et spil ludo. Den unge takkede ja.   

På observationstidspunktet var de konkrete aktiviteter billard og forberedelse af aftensmad, men der var 
mange mindre grupper, som enten hang ud med hinanden eller var i dialog med en voksen om et eller andet 
og spillede fx kort. De unges mobiltelefoner var meget fremme, men det lader til at de også bliver anvendt 
som et fælles tredje i fællesskaberne.  

Det generelle billede på observationstidspunktet var, at de unge var en del af mindre og større fællesskaber 
med andre unge og voksne. Dog blev der observeret en ung, som ikke på noget tidspunkt i 
observationstidsrummet var en del af et fællesskab med andre unge eller blev kontaktet af en medarbejder.  

Det fysiske læringsmiljø: 

Lundøs fysiske rammer, skaber en meget familiær og hjemlig stemning. Det gamle hus har mange mindre 
rum, som understøtter muligheden for at kunne trække sig i mindre grupper og gå til og fra det samlende 
større fællesskab i huset, som er centreret omkring køkken-alrummet. Rammerne fremstår pæne og 
velholdte.  

Arbejdspunkter:  

• Der skal arbejdes på hvordan man sikre et fokus på unge i periferi af fællesskabet.  

 

Udviklingspunkter: 

•  
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BØRNEVURDERING 

På Lundø har man valgt at skabe indblik i de unges perspektiv og få deres stemme frem via et 
spørgeskema. 25 unge har svaret på de fem parametre: 

• Venskaber 

• De voksne 

• Medbestemmelse 

• Aktiviteter 

• Ude- og inderum 

De overordnede konklusioner på baggrund af spørgeskemaet viser at det der har størst betydning for at de 
unge kommer i deres klub er primært venskaberne og de voksne. I nogen grad også aktiviteterne og 
oplevelsen af medbestemmelse. De adspurgte beskriver et miljø uden mobning, hvor der er stor tillid til de 
voksne, som er gode at snakke med. De adspurgte oplever en generel lydhørighed fra de voksne overfor de 
input de unge kommer med. De adspurgte unge kommer med mange ideer til indretning ude og inde. 
Ligeledes forslag, der kunne forbedre nogle udfordringer i klubben. Fx mere aftenåbent og  advarsler ved 
dårlig opførsel.  

På observationsdagen sagde en ung, i forbindelse med snak om spørgeskemaet: ”jeg har aldrig været så 
ærlig før”. 

  

Arbejdspunkter:  

•  

Udviklingspunkter: 

• Medarbejderne giver selv udtryk for at arbejdet med spørgeskemaet, har givet anledning til 

tanker om at arbejde mere med medinddragelse og medbestemmelse ved fx nedsættelse af et 

ungeråd.  

MEDARBEJDER INTERVIEW  

Opsamling af overordnede pointer fra medarbejderinterviewet: 

Medarbejderne giver udtryk for at der er et godt samarbejde i arbejdsfællesskabet. Der bliver beskrevet at 
der har været et stort fokus på at finde en god balance mellem den enkeltes fordybelse i arbejdet med de 
unge og så et blik på arbejdsfællesskabet som helhed og de opgaver der udgør det at drifte en hverdag i en 
UK. De beskriver at de er blevet bedre til at ”gå fælles” på den pædagogiske opgave, men at de hele tiden 
skal fastholde fokus på dette.  

Medarbejderne beskriver et rigtig godt samarbejde med ledelsen. Medarbejderne beskriver at de altid har 
oplevet Allan, som har en koordinerende funktion, som deres nærmeste leder i hverdagen. Han er meget 
god til at balancere i rollerne som kollega og leder. Det at Dick pt. er overordnet leder for Lundø, virker 
meget logisk, da samarbejdet mellem Lundø, Miniklubben og Kløveren i mange år har været tæt.   
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De beskriver samarbejdet med skolerne som meget forskelligartet. På den ene skole, er der et godt 
samarbejde og på den anden skole er samarbejdet meget mere problematisk. Der er stor forskellighed i 
forhold til hvor ligeværdigt samarbejdet opleves.  

Der opleves generelt en stor grad af fælles forståelse i forhold til den pædagogiske kerneopgave. De oplever 
sig ret enige om hvad der udgør deres kerneopgave og hvordan de med deres samlede kompetencer 
kommer godt omkring alle unges trivsel og mulighed for udvikling.  

 

 

Arbejdspunkter:  

• Der skal sikres at der fortsat bliver arbejdet målrettet med at sikre balancen i 

arbejdsfællesskabet på måder som understøtter både den enkeltes fordybelse i det pædagogiske 

arbejde og arbejdsfællesskabet som helhed 

Udviklingspunkter: 

•  

 

 

FORVALTNINGENS KOMMENTAR   

Tilsynet på Lundø, peger helt generelt på en pædagogisk praksis af god kvalitet. Dette vurderes på 
baggrund af både observationer, medarbejderinterview og ungevurderingen, samt tilsynsbesvarelsen. Det 
viser et hus og en praksis båret af store ildsjæle, som hele tiden arbejder fokuseret på at finde den rigtige 
balance mellem den enkelte medarbejders individuelle fokus på arbejdet med de unge og fokus på 
arbejdsfællesskabet som helhed.  

Det er en klub, hvor de unge mødes af engagerede og dedikerede voksne, som vil noget med dem og som 
er optaget af den enkeltes trivsel og fællesskabet de unge imellem. Man får en oplevelse af, at det er de 
unges sted. At de oplever et ejerskab over deres klub. Der er en rar familiær stemning, nok også grundet de 
gode fysiske rammer indendørs i det fine gamle hus. 

På baggrund af den udarbejdede ungevurdering med spørgeskemaer, har man i personalegruppen fået øje 
på at det kunne være relevant at arbejde videre med de unges medbestemmelse og medinddragelse i deres 
klub. Her er det forvaltningens klare anbefaling, at man bør overveje at gennemføre ungeinterview i den 
forbindelse, samt til næste tilsyn, da det vil understøtte muligheden for mere uddybende viden om de unges 
perspektiver.  

Det har været svært at skabe et grundigt indblik i kvaliteten i 18 + tilbuddet, grundet manglende fremmødte 
på observationsdagen. På baggrund af medarbejderinterviewet, fremgår det, at det af medarbejderne 
opleves som et relevant tilbud for de unge 18 +, som stadig har behov for at blive fulgt lidt tættere og have et 
kendt voksennetværk, selvom de er fyldt atten år. Forvaltningen vurderer at det kan være relevant at komme 
lidt tættere på rammen for 18 + tilbuddet fremadrettet.  

Det er et arbejdsfællesskab som virker til at være i udvikling. Det fremstår tydeligt i medarbejderinterviewet at 
der arbejdes konstruktivt med de udfordringer der opleves i samarbejdet, samt arbejdsfællesskabets 
forståelse af kerneopgaven. De beskriver ligeledes at samarbejdet med ledelsen fungerer godt. På Lundø er 



 

5 
 

ledelsessituationen den, at Dick Schønning, leder af FK Kløveren, pt er den officielle leder af Lundø, grundet 
lederstop i januar 2022. dog har der været en deling af opgaver på Lundø gennem flere år, som gør at 
medarbejderne beskriver Allan Weinberger (koordinator) som deres nærmeste leder i hverdagen. De 
beskriver at Allan har været god til at varetage de daglige ledelsesmæssige opgaver og det virker på 
konsulenterne som om han har haft en stor aktie i den positive udvikling der har været i personalegruppen.   

Alt i alt, står UK Lundø et godt sted i forhold til at arbejde videre med deres pædagogiske praksis og 
videreudvikle på det allerede gode ungdomsklubtilbud.  

 

 

 

Tilsynet er udført af:  

• Pædagogiske konsulenter Maud Nielsen og Katrine Hellsten  

 

Tilsynet afsluttet den: 

• D. 2.2.2022 

Næste tilsyns periode:  

• Vinter 2023 
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