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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 Løjtegården 

 

 

Leders navn: Jens Hastrup 

 

 
 
 
 
 
 
 

Statusbeskrivelse og personalesituationen: 
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Klubben har det godt. Efter forårets covid-19 krise, hvor vi måtte finde nye arbejdsformer, er vi kommet 
tættere på kerneopgaven. Det ses bl.a. i de udendørs aktiviteter, vi har; rundbold, stikbold, sjipning, 
kridttegning osv., der er gamle og mere oprindelige lege end vanligt. Vi har generelt været meget udendørs, 
også med andre aktiviteter, f.eks. airtrack, vandkamp, basket, bordtennis, stikbold m.m. Nu, hvor vi igen er 
indendørs, er der naturligvis glæde over at igen kunne benytte værksteder, musik, billard, computere osv. 
Det lykkes os at gøre computerspil til en aktivitet, lige så mange piger som drenge deltager i. Eksempelvis er 
et af vores rum malet og indrettet af pigerne til bevægelsesspil, Just Dance, tik-tok m.m. Alle vores aktiviteter 
er naturligvis under begrænsninger af hygiejne og afstandsregler, men vi forsøger at gøre rutinerne 
nærværende og danne gode vaner. 

Vores børnemiljø er grundlæggende sundt med fokus på adfærdsnormer og tolerance. Naturligvis skal vi 
stramme op ind i mellem, men generelt er børnene gode til at passe på klubben, hinanden og sig selv. De 
enkelte børn og unge, der mistrives, samarbejder vi tæt med skole, Ssp, forældre osv. om at få ind i 
fællesskabet.  

Værkstederne og andre voksenstyrede aktiviteter er velbesøgte, ligesom selvstyrede aktiviteter er det. Det er 
specielt de nye 4. klasser, men også en del 5. og 6. klasser, der bruger klubbens muligheder. Gamle 
medlemmer vender oven i købet ind i mellem tilbage. Det generelle medlemstal er ikke faldet væsentligt i 
forbindelse med forårets nedlukning, men vi kender endnu ikke konsekvenserne af anden bølge af 
stramninger. 

 

Personalet er stabilt mødende og vi har meget lavt sygefravær. Alle udviser stor fleksibilitet og dedikation i 
arbejdet. De ændrede forhold omkring covid-19 stiller store krav til kreativ tænkning og forandring, hvilket 
alle er indstillet på og har en positiv tilgang til. 

 

Skolesamarbejdet er styrket efter vores massive tilstedeværelse på skolen i foråret. Der er høj grad af 
indbyrdes respekt og personalet indgår selv samarbejdsaftaler efter behov, naturligvis i samtænkning med 
ledelserne på de to instanser. Samarbejdsform og indhold er løbende under udvikling og forhandles årligt i 
forbindelse med tilrettelæggelsen af skoleåret. 

 

Forældresamarbejdet er besværet af forsamlingsbegrænsningerne, men vi har gennemført møder udendørs 
og rundvisninger i små hold, så alle nye forældre har haft muligheden for at lære klubben at kende. Vi 
opretholder en høj grad af skriftelig kommunikation via Aula og udsender månedlige nyhedsbreve, 
aktivitetskalender osv. 

 

 

 

Arbejdspunkter: 

Sidste års tilfredshedsundersøgelse afstedkom en række handleplaner til implementering. Det drejer sig om 
mobbepolitik, medindflydelse og forældreindflydelse. Tidsplanen blev afbrudt af hjemsendelse og nye 
arbejdsformer, men intentionerne har vi forsøgt implementeret gennem den nye dagligdag. Vi samarbejder 
med skolen og Ung Tårnby om demokratiudvikling, har månedlige børnemøder, laver interviewrunder om 
børnenes behov og tilrettelægger aktiviteter mere åbent, så deltagernes indflydelse kan gøre sig direkte 
gældende. Det gælder eks. vis vores Lalandia tur, hvor medlemmerne laver madplaner, selv står for indkøb 
m.m. og fællesaktiviteter til ”Festlig fredag” ol. Vores ambitioner omkring yderligere forældreindflydelse er 
dog pt. stærkt begrænset af de nuværende vilkår for forsamling, ligesom tværgående projekter eks. vis om 
demokratiudvikling er det det. 
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Udviklingspunkter: 

Efter oktobers MUS samtaler, vil vi afholde et internt seminar i personalegruppen omkring hvilke værdier, vi 
vil give videre igennem vores arbejde med børn og unge, hvilke kompetencer, vi skal støtte dem i og 
lignende. Det kan forstås som en opfølgning på de debatter, vi har haft i Klub Tårnby omkring 21st Century 
skills og 4F, vores organisationsværdier Fællesskab, Faglighed, Forskellighed og Forebyggelse, men 
afspejler også vores behov for at redefinere os selv og stadfæste nogle principper for vores virke efter 
ledelses- og organisationsændringer, nytilkomne personaler, ændrede grundvilkår for arbejdet (herunder 
covid-19) osv. 

Der er også en række konkrete udviklingsprojekter, vi er en del af i den næste periode: Når tid er, bliver der 
fulgt op på vores fælles Klub Tårnby uddannelse, så vi endnu mere kvalificeret kan arbejde med børn og 
unges digitale dannelse. Demokrati og medborgerskab skal udfoldes når vi kan mødes med andre. En 
samarbejdsdag med SFOerne er planlagt i november. Visionsarbejde i Klub Tårnby regi starter op primo 
2021 m.m. 

Som vi ofte bliver påmindet, er der intet der er statisk, heller ikke i vores verden. Evnen til og kravet om 
omstilling og udvikling er konstant og uforudsigeligt. Det betyder at vi aldrig helt kan planlægge en konkret 
fremtid, men kun forberede os på en fleksibilitet i form og metode, båret af en stabilitet i værdier og normer. 

 

 

 

Andre emner som kræver en forvaltningsopmærksomhed: 

Som det er nu, er fokus tydeligt mere lokalt og de små fællesskaber dyrkes mere end det store. Heldigvis har 
vi vores fælles sommer på stranden, som vi stadig håber kan realiseres i 2021! 

 

  

Det brede fællesskab, der var Klub Tårnbys grundforudsætning, er svært at opretholde i den nuværende 
organisering og med de nuværende krav til adskillelse. Vi skal undgå sammenblandinger af 
personalegrupper og det sætter gevaldige begrænsninger i forhold til samskabelse og benyttelse af fælles 
kompetencer, samt tværgående samarbejder med andre instanser om f.eks. forebyggelse, kultur, 
begivenheder osv. 
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FORVALTNINGSKOMMENTAR 

Klub Løjtegården 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. Det betyder, at der efter en 
årerække med den samme leder, nu skal etableres et nyt arbejdsfællesskab mellem leder og medarbejdere. 
Det er der ingen tvivl om, at der bliver arbejdet seriøst med. Der er stadig et tæt samarbejde mellem klub 
matriklerne, og der bliver langt hen ad vejen arbejdet efter et fælles grundlag.  

Nogle af de væsentlige ting der står frem er arbejde med mobbepolitik, medindflydelse. Dannelse, demokrati 
og medborgerskab. Det er nogle af de overordnede begreber der skal være med til at danne 
værdigrundlaget i klubben.  

Klub Løjtegården er nu kendetegnet ved et lavt sygefravær, hvilket typisk er med baggrund i en god trivsel 
og lyst til at arbejde med ovenstående. 

Det har været en lang periode, hvor corona har sat begrænsninger for meget arbejde, men det har også 
åbnet op for nye tænkninger, eksemplificeret i en langt højere grad af brug af de udendørsmuligheder der er 
for klubben. Den læring vil de tage med sig ind i den fremtidige planlægning. Forvaltningen er på alle 
mådebetrygget i, at ledelsen omkring klub Løjtegården formår at løfte den opgave de står med. Rigtig godt 
arbejde. 
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