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Pædagogisk tilsyn i Fritids- og ungdomsklubber 

Slagelse Kommune 
 

 

Skema 2: Konklusion på anmeldt tilsynsbesøg 

 
KUK Junior- og Ungdomsklub 

Jens Baggesensgade 10, 4220 Korsør 
 

TUK Junior- og Ungdomsklub 
Tjærebyvej 7, 4220 Korsør 
 

A. Tilsynsførende myndighed B. Stilling, navn og kontaktoplysninger 

på tilsynsførende  

Slagelse Kommune 

Center for Skole 

Torvegade 24, 2. sal 

4200 Slagelse 

Pædagogisk administrativ konsulent 

Anne-Gitte Frøslev 

anfro@slagelse.dk 

Tlf. 21467684 

 

C. Dato for tilsynet 

Torsdag den 2. november 2017 kl. 12.30-16.30 

 

D. Helhedsindtryk af tilsynet  

Center for Skole 

 

mailto:anfro@slagelse.dk
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Tilsynets formål er, at kommunen holder sig informeret om indhold og fremgangsmåde i 

fritids- og ungdomsklubberne og forholder sig til denne information i forhold til opgaver, 

formål og gældende lovgivning. 

 

Vurdering: 

Det er Center for Skoles vurdering, at KUK og TUK Junior- og Ungdomsklubber lever op til 

opgaver og formål jf. Lov om dag-, fritids- og klubtilbud for børn og unge, samt øvrige 

bestemmelser. 

Tilsynet har givet et positivt indtryk af de to klubbers organisering, planlægning og 

pædagogiske aktiviteter, og giver ikke anledning til anmærkninger. Særligt bemærkes det, at 

klubberne har et godt tag i målgruppen, da de har et højt medlemstal og fremmøde. 

Ungdomsklubben tiltrækker unge fra hele kommunen.  

 

Ved tilsynet deltog lederen af de to klubber, den daglige leder at TUK, souschef samt en 

pædagog (tidligere TR). 

 

Ved tilsynet blev bl.a. drøftet/observeret/orienteret om: 

 Opfølgning fra de sidste tilsynsbesøg (KUK december 2014/TUK februar 2014): 

Udfordringen med støjgener i TUK er løst ved, at der er opsat nogle støjdæmpende 

plader på væggen. Pladerne fungerer samtidig som vægdekoration, hvor der er 

påtrykt verdenskort mv.  

 

 Dialog med udgangspunkt i tilsynsskema, som klubben har udfyldt og fremsendt før 

tilsynsbesøget: 

 Personales uddannelsesbaggrund og kompetencer: Personalet er uddannede 

pædagoger, med undtagelse af én der er anderledes kvalificeret. Af de 

fastansatte er flest kvinder, og der er meget lav personaleomsætning. KUK 

modtager som regel en lønnet og TUK en ulønnet pædagogstuderende. Vikarer 

tilknyttet klubben er oftest pædagogstuderende, som tidligere har været i 

praktik i klubberne. Desuden har TUK haft folk i løntilskud, hvilket både har 

givet ekstra hænder, men også har været et ønske om at være social ansvarlig 

og hjælpe folk videre. I Klubberne opleves det, at antallet af medarbejdere 

ikke helt matcher antallet af børn og unge i klubben. Det belaster også, at der 

er en langtidssyg medarbejder(TR), som nu er opsagt med virkning den 

31.juni 2018. Det er en fordel at TUK og KUK er under samme leder, da det 

kan give højere timetal til medarbejderne og mere fleksibilitet, f.eks. indgår 

medarbejdere i TUK også i aftenklubben i KUK, og de dækker hinanden ved 

sygdom. Personalet i KUK har delt tjeneste, da morgenordning for 4. klasser er 

flyttet fra skolens SFO til KUK.  

Der er personalemøde for alle medarbejdere (KUK og TUK) hver 14. dag og 

ugentligt i afdelingerne. 

Kompetencemæssigt oplever klubben sig ret godt dækket ind. Holdningen er, 

at medarbejderne skal kunne lidt af det hele og ikke nødvendigvis være 

specialister inden for ét særligt aktivitetsområde.  

Der er p.t. ikke økonomi til kompetenceudvikling. Men i øjeblikket er alle 

kommunens klubber i gang med at planlægge en fælles temadag, som CFS 

finansierer. 

For et par år siden fik KUK et påbud fra arbejdstilsynet på grund af hårdt miljø. 

Der blev sat en proces i gang med bl.a. involvering af SSP. Processen gav 

bonus. 

 Klubbens fysiske miljø: KUK oplever, at deres fysiske faciliteter er luksus. Her 

råder man over et stort hus med tre etager og store rum til mange forskellige 

aktiviteter. Udearealet deles med dagtilbuddet, Smørblomsten. Her er bl.a. en 

asfaltbane til boldspil, klatrevæg, bålsted og plads til Mooncars mv.  

TUK råder over et mindre hus i tilknytning til Tårnborg Skole. Lokalerne er 

forholdsvis små, der er lidt mere trængt, men meget hyggeligt. Udearealet 

deles med skolen.  I begge klubber er lokalerne indrettet, så der er plads til 
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mange forskellige aktiviteter. TUK besøger jævnligt KUK og får dermed glæde 

af faciliteterne her.  

 Sikkerhed og hygiejne: Der er fokus på den generelle hygiejne. I KUK foregår 

legepladseftersynet sammen med dagtilbuddet, Smørblomsten. I TUK er det 

skolen der står for det. Brandtilsynet kommer på uanmeldte tilsyn. KUK holder 

af og til brandøvelser med medlemmerne. Alle medarbejdere har haft 

førstehjælpskursus, og det er snart tid til en opfølgning. Ved aktiviteter som 

badning og paddel surfing har klubben har taget deres forholdsregler i forhold 

til sikkerhed. 

 Politikker og retningslinjer: Klubberne har udarbejdet egen mediepolitik og 

rusmiddelpolitik. Slagelse Kommunes kostpolitik følges på et overordnet 

niveau. Børnene får tilbudt en sund snack hver dag uden brugerbetaling, bl.a. 

for at sikre, at alle kan få noget, uanset om de har penge eller ej. I 

fritidsklubben må medlemmerne ikke medbringes slik mv. Det er tilladt i 

ungdomsklubben. 

Klubberne har udarbejdet retningslinjer, som de kalder ”God stil”. De er 

udformet, så det ikke er forbud og krav, men opfordringer til at udvise god 

opførsel.  

 Forældresamarbejde: Der afholdes intromøde hvert år for nye børn og 

forældre (3. kl.). Til jule-og sommerarrangement er der åbent hus for 

forældre. Ellers er døren altid åben for forældre. Ved bekymring, mobning el. 

lign. tages kontakt til forældrene. 

Ved besøget i klubben henvendte en af drengene sig til lederen, for at fortælle, 

at hans mor ville lave mad til klubbens medlemmer en af dagene. Det sker 

indimellem, at forældre bidrager på denne måde. 

 Samarbejde med skoler og andre partnere: Både KUK og TUK oplever et fint 

samarbejde med Baggesenskolen, Tårnborg Skole og Helms skole, men der er 

ikke en formel beskrivelse af samarbejdet. Der tages kontakt efter behov. KUK 

kunne godt ønske sig et bedre samarbejde med Baggesenskolen og omkring 

dele-pædagoger.  

Der er et systematisk tværfagligt samarbejde med møde hver 14. dag, med 

deltagelse af KUK, SSP, Baggesenskolens sagsbehandler og sagsbehandleren i 

distriktet.   

TUK mødes med Tårnborg Skoles skoleleder, SFO leder, samt distriktets 

socialrådgiver og skole-kontakt-person 1. gang om måneden. 

Klubberne har et godt samarbejde med kommunens andre klubber, dog 

tættere samarbejde med ungdomscaféen Basen og Junior- og 

Ungdomsklubben Grotten. 

Der har igennem tiden været et tæt samarbejde med KUK og SSP. I sær i en 

periode, hvor der var massive udfordringer med en gruppe unge. 

Der har været et samarbejde med UU, der i en periode har siddet i klubben. 

Der har været et samarbejde med Korsør Produktionsskole. 

Der er god kontakt til omkringliggende foreninger, bl.a. i forbindelse med 

Fritidspas. 

KUK’s leder er uddannet til at indgå i Cool Kids for unge (12-15 år) sammen 

med PPR. Første forløb er gennemført og det er gået over forventning.  

KUK’s leder er Slagelse-tovholder på et animationsprojekt, som 8 kommuner 

er gået sammen om. Animationsprojektet bliver også gennemført som et 

skoleprojekt med Baggesenskolen. Det planlægges at udvide projektet til et 

hold i Slagelse by.  

 Demokrati og medbestemmelse: I KUK holdes årgangsopdelte medlemsmøder 

hver måned. Der er en forventning om, at de tilstedeværende medlemmer 

deltager. Her får medlemmerne bl.a. mulighed for at komme med ønsker.  

 Inklusion: På personalemøder gennemgås løbende alle medlemmer. Dette er 

for at sikre, at alle bliver set og ingen glemt. Hver dag møder personalet lidt 

før klubben åbner, hvis der er noget eller nogen personalet skal være særlig 

opmærksom på.  
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Klubbens retningslinjer ”God stil” og holdningen om, at det er medlemmernes 

klub/alle har et ansvar, bidrager til, at klubben bliver et godt sted at være.  

I Ungdomsklubben skriver medlemmerne under på ”God stil” og så der er en 

højere grad af forpligtelse.  

 Aktiviteter: Personalet udarbejder et årshjul med den overordnede 

planlægning af aktiviteter. De løbende aktiviteter planlægges på 

personalemøderne, hvor den enkelte medarbejderne byder ind. Medarbejderne 

har en turnusordning, så de skiftes til at være forskellige steder i huset.  

Derfor skal alle kunne lidt af det hele. 

Medlemmer og forældre kan se aktiviteterne i Tabulex (skærm ved indgang), i 

nyhedsbreve og på opslag i huset. Større arrangementer evalueres på 

personalemøder og bliver ført til referat. 

En af de meget populære aktiviteter i klubberne er rollespil.  

Ungdomsklubben er blevet skåret ned fra 3 til 2 aftener om ugen. 

I ferier er TUK lukket og medlemmerne kan komme i KUK. 

 

 Besigtigelse af klubbernes fysiske faciliteter:  

KUK ligger midt i Korsør by i et stort hus i 3 etager. Der er højt til loftet i mere end én 

forstand. Der er mange store lokaler, som har hver sin funktion. Der er både plads til 

de stille og de mere fysiske aktiviteter. Klubben råder over egen sal til boldspil o. lign. 

Ved siden af ligger dagtilbuddet, Smørblomsten, hvis loftslokale klubben råder over. 

Det anvendes til kreative aktiviteter og rollespilsudstyr. Udearealerne deles med 

Smørblomsten, og det fungerer rigtig fint. Klubbørn og dagtilbudsbørn har samtidig 

glæde af hinanden.  

TUK ligger i et mindre hus lige ud til Tårnborg Skoles skolegård.  Lokalerne er små og 

hyggelige og er indrettet til forskellige formål. På øverste etage er indrettet et 

danserum/diskotek. TUK deler legeplads og have med skolen. Lige uden for klubhuset 

er en overdækket terrasse, som også kan fungere som grov-værksted. 

   

 Observation af aktiviteter i klubbernes åbningstid og uformelle samtaler med 

tilstedeværende medarbejdere og børn/unge:  

Under besøget i KUK myldrede det ind med børn og unge. De voksne var fordelt, så 

de havde ansvar for aktiviteter/opsyn forskellige steder i det store hus. Der var livlig 

aktivitet alle steder i huset med bl.a. boldspil i salen, computerspil, pool og 

smykkeværksted. En dreng fra 6. kl. valgte at følge med rundt i klubben og fortalte 

løs.  

Under besøget i TUK var der er hyggelig og rolig stemning. Et barn havde ansvaret for 

at servere nachos til de andre børn, og huset duftede af, at der også lige var blevet 

kogt bolcher. En kat var på besøg på terrassen, hvilket fik flere børn til at afbryde 

deres brætspil for at gå ud og kæle med den. I danserummet/diskoteket på anden sal 

satte en pige musik på og gav en lille opvisning på sin dans. Flere forældre kom ind i 

huset for at hente deres børn, som dog lige skulle afslutte det de var i gang med.  

 

E. Evt. stillede krav  

Ingen bemærkninger 

 

F. Evt. rådgivning/vejledning 

Center for Skole anbefaler, at der udarbejdes mere formelle og forpligtende aftaler mellem 

klub og skole, f.eks. i forhold til brobygning mellem SFO og klub.  

 

G. Evt. aftaler mellem tilsynsførende og institution 

Ingen bemærkninger 

 

 

Dato: 13. november 2017 
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Tilsynsførendes underskrift: ______________________________________________________ 
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