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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: Klub Tårnby Vest 

 

 

 

Leders navn: Lore Petersen 
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Statusbeskrivelse og personalesituationen: 

Vi har pt. 7 ansatte, derudover har vi en studerende og en vikar, som er ansat i en tidsbegrænset stilling der 
gælder til d. 31-12-20. 

En af medarbejderne har været ansat i ca. 15 år siden. Resten af personalet er ansat fra august 19 og 
senere.  

 

 

Arbejdspunkter: 

1. Børneinterview: Fastholdelse af medlemmer. Vi har i den forløbne tid ikke været heldige med at 
fastholde vores medlemmer. Både corona og personalesituationen har gjort, at det har været lidt 
svært. Allerede nu er der fokus på medlemsfastholdelsen. 

2. Voksentilgang til børn og unge. Vi arbejder meget med vores måde at kommunikere på, både med 
børnene men også med hinanden. Så vi har fokus på hvordan vi taler med børn, men ikke mindst 
også om børn, for det kan have afsmittende virkning på kommunikationen med børnene. Så hvad 
enten det handler om kommunikation med børn eller om børn, skal den være respektfuld og 
anerkendende. Det er den absolut med det personale der er her nu. 

3. Forældreinterview: Kommunikation og information til forældre. Det har ikke været helt optimalt 
omkring forældreinformationer. Vi har efterfølgende lavet et månedligt nyhedsbrev, så forældrene 
kan føle at de bliver informeret. 

 

 

Udviklingspunkter: 

1. Observationer. Hvad skal der ske med Tv stuen? TV stuen er nu blevet omdannet til et spillerum, 
hvor man kan spille PlayStation (formel 1). Man kan også spille forskellige andre ting, såsom Fifa20 
m.m. Der er blevet indkøbt sofa, som er i moduler, så der kan indrettes efter hvem der er der. Altså 
kan der indrettes, så 13+ kan ”hænge ud”. Der kan omorganiseres på meget kort tid, mellem 5 og 15 
min. Vi flytter vores TV-stue til et andet lokale, som kan fungere både som personalerum og som 
hyggerum for vores børn. 

2. Hvad skal uderummet kunne pædagogisk? Uderummet er den del af de værktøjer vi har, så vi kan 
gøre vores børn til de sociale individer, som vi gerne vil gøre dem til. Det betyder at vi aktivt kan 
bruge udearealet som et værksted med de tiltag og begrænsninger, som pladsen giver. P.t. har vi 
planer om at få et skur, så vi får lidt tiltrængt plads til vores 6. årgang og vi har planer om at spare op 
til en railbane, hvor det er muligt både at løbe på løbehjul, rulleskøjter, løbehjul og andet. Der bliver 
løbende arbejdet på udeområdet og vi forsøger at optimere den plads vi har til rådighed, som ikke er 
stor. 

3. Personaleinterview: Gå på opdagelse i jeres arbejdspladskultur. Hvis den er så solid som i mener, 
så brug den rigtig godt i jeres fremtidige arbejde. Det vil være helt fantastisk, hvis der på næste tilsyn 
kan være eksempler på, hvordan det har set ud i praksis! 

4. Vi synes i dag at vi har en god arbejdspladskultur, hvor det er muligt at arbejde sammen og være 
gode til at kommunikere med hinanden og også være i et rum, hvor det er muligt at spørge 
nysgerrigt ind til hinanden. 

5. Hvordan skal jeres ungdomsklub fungere sammen med de øvrige ungdomsklubber? Samarbejdet 
med de øvrige UK institutioner vil især være på fælles p-møder og når de faglige koordinatorer 
mødes for at snakke UK på tværs. Det er især i det regi jeg tænker at samarbejdet foregår og ikke 
så meget i Vest. Derudover er medarbejderne meget på tværs, særligt op til og igennem 
sommerferien. Desuden bruger vi hinandens medarbejdere til at hjælpe hinanden i 
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spidsbelastninger. Disse forhold understøtter udviklingen af en fælles tilgang til ungdomspædagogik 
og ungdomskultur, men med plads til lokale forskelle og særegenheder.  

6. Hvad er smtte for jer, og hvordan kommer I til at se effekten af det i jeres arbejde? Smtte er en måde 
at arbejde på og at have fokus på forskellige emner, som bl.a. er noget af det der efterspørges i 
tilsyn. Bl.a. kan man benytte en smtte model til at undersøge egen praksis. 

7. Hvor meget skal skærmtid fylde i klublivet? Og hvilke alternativer er der, hvis der skal mere fokus på 
offline tiden? Skal der mere fokus på offline tiden og hvorfor? Jeg tror at vi, som voksne, skal til at 
overveje, om vores ideer om det vigtige ved at være offline overskygger det faktum, at alting bliver 
mere digitalt. Vi arbejder i klubben med vigtigheden af, at det digitale er kommet for at blive og når 
det er det, hvordan kan vi så lære vores børn at gebærde sig i den, så de ikke kommer til skade på 
så mange forskellige måder. Så jeg vil godt stille spørgsmålstegn ved præmissen om at der er for 
meget skærmtid. Spørgsmålet kunne i stedet være, hvordan bliver der kvalitet i den skærmtid der er 
i klubben. Her tænkes på Counter Strike, pokemon, just dance m.m. Samtidig synes jeg at der skal 
være et bredt udbud af aktiviteter, som ikke kræver skærmtid og at vores fokus bliver om de børn, 
som er meget digitale, er det på en god eller mindre hensigtsmæssig måde. 

8. Hvordan kan der komme mere fokus på udeliv? Udeliv kræver at der er nogen der synes at det er 
fedt at være udenfor. Det handler om motivation fra den voksne, for det er meget smitsomt. Vi har 
heldigvis nu en del voksne, som synes at udeliv er fantastisk og laver bål mad, OCR løb og 
pokemon fangst. Vi arbejder stadig med at få lidt flere redskaber i vores have, så det animerer 
ungerne til at gå ud. 

9. Forældreinterview: Hvad nu hvis der var flere forældre, der faktisk godt gider noget en gang i 
mellem, var der så mulighed for at gøre noget ved det? Det ville være helt fantastisk, hvis der kom 
flere forældre i klubben, men hver gang vi udbyder noget, der ikke er en fest, men f.eks. en 
bestyrelse, så er forældre blevet mættet da deres børn var yngre. Vi vil dog bestræbe os på at 
forældre får en større stemme og altid skal føle sig velkommen i klubben, både med råd og ideer og i 
gerning med hjælp til praktiske ting, deltagelse i aktiviteter, med videre.   

 

 

 

Andre emner som kræver en forvaltningsopmærksomhed: 

En af de problematikker vi oplever er, at den indendørs og udendørs plads vi har til rådighed ikke er stor og 
at vi mangler plads til alle. Når vi får nye børn (3. årgang) så fylder de hele huset, hvilket gør at vores 6. 
årgang ikke føler sig velkomne. Det er i hvert fald en problematik, som vi har en del fokus på og som måske 
kan kræve lidt opmærksomhed.  

Vi har ikke et entydigt svar på denne udfordring, men vil forsøge at inddrage de unge i hvordan vi skal takle 
det.  
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FORVALTNINGSKOMMENTAR 
 

Klub Vest har som de øvrige klubmatrikler været igennem en organisationsændring. Det betyder, at det i 
klubben nu, er den tidligere koordinerende leder, der er daglig leder. Derudover har der været en meget 
markant personaleudskiftning i klubben. De er glade for den personalegruppe der er ansat nu og synes de 
har gode betingelser for det fremtidige arbejde. 

Klubben har helt sikkert taget det tidligere tilsyn meget seriøst og har gjort sig mange overvejelser om, 
hvordan de skal arbejde fremadrettet. Der er fokus på kommunikation og arbejdspladspladskultur sammen 
med et stadigt fokus på den pædagogiske praksis. 

Forvaltningen er betrygget i, at ledelsen har god retning og sikrer den gode udvikling af klubben i den 
kommende tid. 
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