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OPFØLGENDE TILSYN 2020 

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: Lundø 

Områdeleder Stefan Reiners 

Daglig leder Allan Madsen (fra 1.2.2020) 

Afdelingsleder Allan Weinberger (nu faglig koordinator) 

Denne tilsynsbeskrivelse er udarbejdet af Stefan Reiners 
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Statusbeskrivelse og personalesituationen: 

Der er sket meget på Lundø siden sidste tilsyn. Blandt de primære ændringer kan nævnes brugergruppens 
sammensætning og personalets bidrag til opgaveløsning på tværs af klubberne. 

Som det fremgik af det sidste tilsyn var Lundø udfordret af at det primært var udsatte unge, der brugte 
Lundø. Brugergruppen er i dag bredt sammensat med hensyn til alder, køn, skole, social baggrund, mv. Det 
betyder også at der i dag er en holdbar balance og blanding mellem ”almindelige” unge og unge i mere 
sårbare og udsatte positioner.  

Der er en stor, stabil brugergruppe, primært fra Korsvejen og Nordregård skolerne, som kommer dagligt eller 
flere gange om ugen. Derudover er der mange brugere, som benytter sig af såvel Lundø, som andre 
klubber. I brugergruppen indgår en del unge fra DSI, som bruger klubben regelmæssigt.  

Medarbejdergruppen på Lundø indgår i vagter på de andre klubber, ligesom medarbejdere fra de andre 
klubber indgår i vagterne på Lundø. Dette bevirker at de unge mere naturligt kommer i de forskellige klubber, 
da de kender de voksne. I overgangsarbejdet fra fritidsklubberne indgår medarbejdere derfra, hvilket igen 
gør at det er nemmere for 6. klasserne at komme på Lundø.  

De unge udviser meget ofte stort tillid til de voksne på Lundø og bruger dem som fortrolige, som de tør 
henvende sig til om alt muligt. De voksnes relations arbejde har således medført at mange unge ønsker 
hjælp til store og små problemer. Der findes en lang række eksempler på unge, der støttet af Lundøs 
medarbejdere, har vendt negative udviklinger i en mere positiv retning. 

Medarbejderne har i perioder haft gavn af ekstern supervision til løsning af de udfordringer de mere udsatte 
unge konfronterer dem med individuelt og i grupperinger. Med hensyn til funktioner og aktiviteter er køkkenet 
og cafeen det centrale omdrejningspunkt i huset. De unge er næsten dagligt involveret i madlavning, hvilket 
de ofte kommer med ønsker og forslag til, som næsten altid imødekommes. Det samme gælder de unge 
voksne i 18+ tilbuddet. Mange brugere er hjælpsomme med at holde huset i stand og ordne små og større 
ting i hverdagen. Dette øger igen ejerskabet og understøtter kulturen om at passe på vores (brugernes) klub. 
I nogle tilfælde har de unge selv været med til at udbedre skaden efter hærværk og lign. 

 

Arbejdspunkter: 

Ingen  

 

Udviklingspunkter: 

1.Kommunikationen til og med de unge drøftes jævnligt med og i blandt medarbejderne. Der køres i et vist 
omfang med på de unges sprogbrug, dog sådan at faglige standarter og skik overholdes. Eksempelvis kan 
der på den ene side bruges bandeord, mens der insisteres på at bruge de unges rigtige navne, frem for de 
unges ”kaldenavne”. Alt samvær og kommunikation med de unge tager afsæt i en anerkende tilgang og aktiv 
lytning. I konfliktsituationer søges denne løst under hensyn til at den unge ikke føler sig udstillet foran andre 
og derved risikerer at miste status.  

2. Alle unge har adgang til alle aktiviteter i alle klubber. I praksis begrænses dette i nogle situationer 
udelukkende af det mulige antal deltagere. Nogle aktiviteter afvikles på baggrund af brugernes ønsker – og 
som derfor også i nogle tilfælde kun tilbydes til bestemte brugere. Eksempelvis ville en gruppe piger til 
fredagsrock i Tivoli, hvilket deres forældre ikke vil give lov til. Medarbejdere fra Lundø tilbød at deltage, 
hvorefter pigerne fik lov af forældrene, så de fik set deres ønskekoncert. Der er etableret e-sport hold for 
unge på Lundø, samt et dansehold som faste tilbud. 

 

 

Andre emner som kræver en forvaltningsopmærksomhed: nej  
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FORVALTNINGSKOMMENTAR 
 

På opfølgningsmødet er det blevet vurderet, at der ikke er grobund for at iværksætte et skærpet tilsyn. 

Ledelsen og medarbejdere har gjort sig umage med, at faciliterer de mange facetter af opgaver der er i en 
klub. Bl.a. med fokus på de gode relationer, understøtte den gode udvikling hos de unge, og arbejdet på, at 
Lundø bliver en god klub for alle i Tårnby.  

Klub Tårnby har pt. fokus på digital dannelse for alle medarbejdere i klubben. Det bliver spændende at følge 
den proces, og se hvordan klubben vil håndtere denne udfordring 
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