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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: Miniklubben  

 

 

Leders navn:  Trine Villadsen 

 

 
 
 
 
 
 
 

Statusbeskrivelse og personalesituationen: 
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Miniklubben er fortsat en velfungerende og velbesøgt fritidsklub. Vi oplever at børn, forældre og personale 
generelt er glade for institutionen. Vi har en stabil, faglig engageret og velfungerende personalegruppe der 
hver dag gør en stor indsats i forhold til at understøtte børnenes skolegang, deltagelse i fællesskabet og 
generelle udvikling. 

Vi har en struktur hvor vi samarbejder med fortrinsvis fritidsklubben på Randkløve Alle (kløveren) og 
ungecenter Lundø. Dette gør, at vi giver børnene mulighed for, i trygge rammer, at udvide deres muligheder 
for at deltage i forskellige fællesskaber. Dette giver ligeledes flere forskellige aktiviteter og 
deltagelsesmuligheder for det enkelte barn. Vi har eksempelvis haft et teaterprojekt sammen med Kløveren 
hvor børn og personale fra begge institutioner deltog, som resulterede i to forestillinger for forældrene i 
efteråret.  

Vi har sidste år været så heldige at få lavet et E-Sports rum beliggende på Kløveren, så vi nu også kan 
tilbyde vores børn at gå til Esport. Vi benytter os fortsat af de forskellige ressourcer personalet har i de tre 
huse, så vi tilbyder musik, dans og teater og E-Sport - også fremadrettet. 

 

Arbejdspunkter: 

Der var ingen arbejdspunkter for Miniklubben ved tilbagemeldingen fra det pædagogiske tilsyn 

 

Udviklingspunkter: 

Et udviklingspunkt vi har haft fokus på det sidste år er, hvordan vi kan bruge Miniklubbens rum og aktiviteter 
bedst muligt. Vi har i den forbindelse forsøgt at gøre rummene dynamiske i forhold til hvad de bruges til. 
Dette har vi gjort b.la. ved at lave et kombineret VR (virtual reality) og yoga rum/ træningslokale med 
boksebold osv. så det kan bruges til forskellige aktiviteter alt efter hvad der optager børnene.  

Derudover har vi med succes flyttet enkelte værksteds aktiviteter ned i cafeen i et ”krea hjørne” for at 
tiltrække andre børn til værkstedet end dem der normalt kommer der. Et andet udviklingspunkt, der er fokus 
på er kommunikationen til forældrene.  

Vi har det sidste år sendt nyhedsbrev ud til forældrene med en beskrivelse af hvad der kommer af aktiviteter, 
ture osv. i den nærmeste fremtid. Nyhedsbrevet sendes ud 4 gange årligt. Dette er blevet modtaget rigtig 
godt af forældre der er glade for den mere direkte information om klubbens aktiviteter og tilbud.  

I forhold til skolesamarbejdet opleves det som værende forbedret. Der er en god dialog pædagoger og 
lærere imellem om hvad der er meningsfyldt at samarbejde omkring i forhold til at give børnene de bedst 
mulige forudsætninger for trivsel. 

 

 

Andre emner som kræver en forvaltningsopmærksomhed: nej  
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FORVALTNINGSKOMMENTAR 
 

Der har været opfølgende tilsyn på Miniklubben i januar 2020. Opfølgningen er en samtale med ledelsen, 
hvor de skal give svar på, hvordan de er gået til opgaven med de opmærksomheder, der havde været ved 
tilsynet året før.  

Det opfølgende tilsyn peger stadig på en meget veldrevet klub, hvor der både ledelsesmæssigt og fagligt er 
styr på tingene. Der blev ved sidste tilsyn peget på nogle mindre udviklingsområder, og klubben har gået til 
opgaven på en rigtig fin måde. 

  



4 


