
   
  
  
 

 

 

TÅRNBY 
KOMMUNE 

Opfølgende tilsynsrapport  2019  
Klubben Munkebjergvej   

Daginstitutionsafdelingen 



 

1 

 

OPFØLGENDE TILSYN 2019 

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: 

FK Munken, Munkebjergvej 125 

Leders navn: 

 Jens Hastrup/Helle Hvid 
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Statusbeskrivelse og personalesituationen: 

Ny ledelse pr. 1. jan. 2020, ændring af daglig ledelse pt., etablering og forhandling af rutiner og relationer. 
Det høje aktivitetsniveau og involveringen af børnene i dagligdagen er stadig i fokus. Specielle tiltag (e-sport, 
6. klasserum), der skaber forpligtende fællesskaber, vil fortsat blive prioriteret. Der er højt fremmøde og stor 
tilfredshed fra forældre og børn, så opgaven er primært at fastholde det gode.  

En medarbejder, der skal afslutte sin uddannelse, stopper pr. 30. nov. I maj måned 2019 blev ansat to 
dygtige medarbejdere. Der forsøges at tilpasse arbejdstider og skemaer i forhold til de enkelte 
medarbejderes kapacitet. 

 

Arbejdspunkter: 

1. Medbestemmelse: Munken bruger børnemøder og forslagssedler. Som andre steder i Klub Tårnby (KT) 
kan medindflydelsesdelen gøres bedre. Det handler om pædagogernes forståelse for medindflydelse som 
både et mål og en metode. Tea & Talk, altså rum for samtaler er en rigtig god metode, der sagtens kan 
udvikles på. At involvere børnene i alle faser af et projekt, er en oplagt metode, eks. e-sport. Desværre 
bruges projektformen for lidt i KT. Der bliver også arbejdet med emnet i bredere regi gennem det kommunale 
kompetenceforløb om medborgerskab. 

2. Prof. Arbejdskultur: Det er Helle, der sammen med personalet skal opbygge/omlægge dagligdagens 
arbejdsgange og delmål for indsatserne, naturligvis i respekt for de mere overordnede tanker fra KT, 
forvaltning og politikerne. Det er allerede godt i gang. 

3. Fælles sigte: I KT arbejder vi hen imod intentionel praksis og med 21st Century skills. En af pointerne er at 
danne tydelige, fælles mål for den pædagogiske indsats og dermed skabe mere refleksive handlinger og 
bedre planlægning. Vi skal fælles til at spejle vores praksis ind i børnepolitikken på næste fællesmøde i KT 
og der er arbejdsgrupper omkring både revidering af visionen og 21st. 

4. Skæld ud? Vi har meget svært ved at genkende et problem, men vil holde opmærksomhed på at det ikke 
er en form vi anvender i dialogen med børnene. 

 

Udviklingspunkter:  

1. Fysisk udtryk  

2. Venskaber  

3. Skolesamarbejde 

 

 Andre emner som kræver en forvaltningsopmærksomhed:  

1. Ny ledelse  

2. Ekstra ydelser 
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FORVALTNINGSKOMMENTAR 
 

Der har været opfølgende tilsyn i Klub Munken i efteråret 2019. 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. 

Tilsynet i 2018 pegede generelt på en klub i udvikling i den rigtige retning. Det har haft en stor betydning for 
klubben med ansættelse af den matrikelleder der var på Munken. Det peger personalerne i hvert fald på. Der 
er stadig områder der skal arbejdes med, og det er nu med en ny leder ved roret. 

Forvaltningen er blevet betrygget i, at Munken stadig er en klub der er i god udvikling. Der er en ledelse, der 
tager deres ansvar alvorligt og er i stand til forholde sig til de udfordringer der er, og sætte retning.  
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