
1 Selvregistrering

År 2018

Er de forsikringsmæssige 
forhold vedrørende dagtilbuddet 
afklaret?

Overholder institutionen 
reglerne for befordring af børn?

Overholder institutionen 
kravene i bekendtgørelsen om 
legetøjsstandard?

Overholder institutionen 
reglerne om røgfri miljøer?

Overholder institutionen 
Sundhedsstyrelsens vejledning 
om hygiejne i daginstitutioner?

Overholder institutionen 
anvisningerne i 
Fødevarestyrelsens vejledning 
om godkendelse af køkkener?

Hvor mange pædagogiske dage 
(dage hvor hele 
personalegruppen er samlet i 
udviklingsøjemed) har I afholdt 
i det forløbne år?

Er der gennemført en APV i 
institutionen indenfor de sidste 
2 år?

Er der særlige 
sundhedsmæssige 
problemstillinger i jeres 
institution?

Lever I op til kravene i 
"Målsætninger for klubber"?

Overholdes reglerne for 
medicinhåndtering?

BEMÆRK
Alle felter ovenfor skal 

være udfyldt, før du 

afslutter 
selvregistreringen.

Afsluttet

Selvregistreringstidspunkt: 07-09-2018

Selvregistrering gennemført af: Birgit Larsen

2 Faglig dialog

Sociale relationer - 

barn/voksenkontakten

Indsats Vedligeholdelse af indsats
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Begrundelse
Din tekst bør maksimalt fylde 
5-10 linjer.

I min observation er tonen rar og imødekommende , og der tales stille og 
roligt med børnene. Huset summer af aktivitet og god energi. Jeg kan dog 
komme ind uden at blive hilst på i cafeen. Interaktionen barn- voksen 
kontakten er præget af et lærende og vejledende tilgang i aktiviteterne, 
hvor børnene mødes af nærværende voksne. En af de nye 
trivselspædagoger ses hjælpe, guide og i samtale med børn i hele huset. 

I UK er det første aften for den nye struktur med bestemte roller, flere 
faste aktiviteter og med et kort koordinerende møde personalet imellem. 
Efter kl. 19 ses det i praksis. I overgange fra 18-19 er 
voksentilstedeværelsen mindre, og der kommer en del UK unge i 
tidsrummet.

Der er arbejdet strategisk med barn- voksen kontakten, hvor der er en 
struktur omkring kontaktvoksne. Der er overvejelser om en justering af 
strukturen. Der benyttes relationsskemaer to gange årligt på alle børn, og 
der udarbejdes handleplaner med forældreinddragelse ved bekymringer 
omkring børn i udsatte positioner, også kaldet "fokusbørn." Der deltages i 
netværksmøder på skole, hvor fælles indsatser aftales. 

Siden sidste år er der lavet et trivsel- og inklusionsteam på 3 personer, 
hvis funktion er at guide og hjælpe alle børn efter behov og samtidig 
forberede et nyt tilbud om et samtalerum til børn i udsatte positioner, bla. 
udfra konceptet " Cool Kids, hvor det er aftalt, at der ydes supervision af 
en områdets støttepædagoger.

Systematiske samtaler med børn og unge er planlagt med månedlige 
fælles emner, der tages op i læringsfællesskaberne fra september til juni 
med udgangspunkt i en evaluering af forårets forsøgsperiode, inspireret 
af forskningen af Søren Østergaard, ungdomsforsker.

Anbefaling
Din tekst bør maksimalt fylde 
5-10 linjer.

Jeg anbefaler følgende:
1. at I genbesøger cafe- området, som er hovedindgangen til jeres store 
hus med fokus på at hilse på alle, så man føler sig velkommen med det 
samme, og lægger linien for samværsformen.
2. at I er opmærksomme på at have en balance mellem en udviklingstone 
og en undervisningstone af forsker Charlotte Paludan især i de planlagte 
aktiviteter.
3. Fortsæt jeres gode arbejde med større fokus på de planlagte 
samtalerum i alle aktiviteter og med jeres nye trivselsteam.

Inklusion og fællesskab

Indsats Vedligeholdelse af indsats

Begrundelse
Din tekst bør maksimalt fylde 
5-10 linjer.

I observationen ses mange uformelle deltagelsesmuligheder for samvær 
børnene imellem fx i miniklubben i "læserummet" og spillerummet, ved 
bordtennis, cafeen og i køkkenet, hvor jeg altid ser voksne i nærheden 
eller være aktiv deltagende.

Der er stor alsidighed i aktiviteterne med et klart læringsfokus, og 
basisfunktioner er i gang som rollespil, idræt med springgymnastik, krea 
med design og opfinderiet, e-sport i hele "primetime", og der ses 
engagerede personale og børn. Jeg oplever, at der er en tydelig 
rammesætning og regler for samværet, som italesættes af de voksne, og 
ses udøvet i fx køen til mad, hvor det foregår stille og roligt, i dans, ved 
e-sportsholdet. 
Jeg hører personale, der bruger ung- til ungmetoden, hvor de større børn 
hjælper de mindre børn. I tilsynsdialogen omtales fællesskabskulturen 
med stor ejerskab og identitet blandt børnene omkring lærings-
fællesskaberne, da der er fokus på involvering og deltagelse.

I UK er der opstart af den nye struktur med en base, Cafe Crew og 
holdaktiviteter, og flere fælles aftener med event. Personalets 
kompetencer udfoldes i større grad i deres nye team. Et UK barn 
fortæller, at han oplever flere aktiviteter i UK end tidligere.

De fysiske rammer opdateres og renoveres løbende, og siden sidste tilsyn 
med fx en glasvæg til salen, der skaber gennemsigtighed, et af 
musiklokalerne er blevet istandsat, klub Eskild er blevet klargjort til 
åbningen d. 3/9, og 6.-7 klasses afdelingen er toptunet.
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Der er udarbejdet et fint og overskueligt katalog/ hæfte over de faste 
hold og aktiviteter samt event til både børn og forældre, som starter fra 
september-måned. Tilmeldingen til hold er eksploderet, og der er 
ventelister til flere hold. Børnene finder tilbuddene meget attraktive.

Der er foretaget en stor trivselsundersøgelse hos børnene, som giver 
udtryk for stor tilfredshed. Børn kommer for at være sammen med 
vennerne, ha` det sjovt og lære noget. Mange børn og unge er glade for 
de voksne, der sætter aktiviteter i gang, er sjove at være sammen med, 
hjælper ved konflikter, samt lytter til dem efter behov. I arbejder 
systematisk med undersøgelsens budskaber, så praksis justeres efter 
børnenes behov, viden og de synlige effekter i børnehøjde.

Der forefindes sorg- kriseplan, antimobbepolitik og plan for 
konflikthåndtering.

Anbefaling

Din tekst bør maksimalt fylde 
5-10 linjer.

Jeg anbefaler følgende:
1. at I fastholder jeres spændende læringsmiljøer og høje 
aktivitetsniveau.
2. at I får indarbejdet de nye faste rutiner endnu mere, og implementeret 
jeres nye tiltag i klub Eskild, for 6.-7 klasserne, og i UK.

Sprogindsatsen

Indsats Vedligeholdelse af indsats

Begrundelse

Din tekst bør maksimalt fylde 
5-10 linjer.

I observationen er kommunikationen generelt meget anerkendende 
mellem børn og voksne, og fx ved computerne høres børnenes 
begejstring eller skuffelse, men stadig med et ordentlig sprogbrug. 
Lydniveauet er dog ret højt. De voksnes ses guidende, husker børnene på 
aftaler, og er tæt på. 

Der orienteres synligt med ophæng, på skærm og over facebook med 
mulige event og aktiviteter.

Der er faste og klare rammer for sprogbruget, og hvordan man taler i de 
mere formelle og uformelle areaner både i FK og UK. I alle aktiviteter 
understøtter sproget ved involvering, sprogbrug, de planlagte dialoger og 
udvidelse med fagbegreber. 

Desuden får børn og unge stor mulighed for at udtrykke sig kreativt via 
de mange forskellige aktiviteter som musik, sang, dans, idræt, og design 
m.m.

I UK er der fortsat fælles demokratidage for alle de større børn på 
Vesterbro Ungdomsgård i samarbejde med skolerne. Medbestemmelse og 
indflydelse er hovedemnerne. Der var deltagelse ved Folkemødet på 
Bornholm i år med en mindre gruppe, der er politisk interesseret.

Der er 3 uger med demokrati i fokus i FK. Der udbydes oplæg på en time 
til alle 4 klasses trin til Vesterbros skoler om digital dannelse, som er i 
gang, og som følges op til et fælles forældremøde med samme emne.

Personalet har fået kompetenceudvikling i sprog, læring og demokrati 
sidste år, og vil til efteråret omsætte denne læring systematisk med 
endnu mere styrke på demokratiske processer, medindflydelse og 
involvering i den pædagogiske praksis med brug af metoden, 
aktionslæring.

Anbefaling

Din tekst bør maksimalt fylde 
5-10 linjer.

Jeg anbefaler følgende:
1. At I arbejder bla. med "Gamerummet", som der udtrykkes ønske om 
ved tilsynsdialogen ift. projektet Sprog, Læring og Demokrati. Og 
hvordan I også kan bruge dette rum i større grad til systematisk at få 
dialoger om brug af de sociale medier og digital dannelse?
2. At I er opmærksomme på at få skabt en fælles linie til de nye 
afdelinger omkring sproget.
3. At I fortsætter jeres fine udvikling af sprogarbejdet med fokus på 
demokratisk dannelse.

Forældresamarbejde

Page 3 of 6Institution: Vesterbro Ungdomsgård | Orgnr: 35702 | Afsluttet: 13-09-2018 20:10

13-09-2018http://institutionsweb.buf.kk.dk/Formular.aspx?formid=48a2f606-87ca-425f-b9bb-e1...



Indsats Vedligeholdelse af indsats

Begrundelse
Din tekst bør maksimalt fylde 
5-10 linjer.

Der er en åben og imødekommende kultur, hvor forældrene altid er 
velkommen til at kigge forbi eller bruge cafeområdet. 

Informationsniveauet er højt, og der kommunikeres gennem I- portalen 
med nyhedsbreve, kataloger over tilbud og forældremøder.

Der inviteres til åbent hus og tilbydes mange relevante arrangementer og 
oplæg med stor tilslutning. Der er en åben tilgang til forældrehenvendelse 
og hurtig opfølgning og justering af praksis. 

Forældresamtaler afholdes til børn i udsatte positioner med brug af den 
interne handleplan, og der deltages i netværksmøder på skolen, hvor 
forældrene er inddraget med fokus på barnets trivsel. Der ringes til 
forældrene efter behov, og telefonen benyttes også en del til opfølgning.

Der er lavet en stor tilfredshedsundersøgelse i forbindelse med den 
toårige forsøgsordning, hvor forældrene udtrykker stor tilfredshed med 
tilbuddet. Forældrene prioriterer aktiviteter, hvor børn har det sjov, og 
har et frirum til at bestemme selv, og at der er voksne at tale med. Det 
er besluttet, at man fremover vil lave en tilfredshedsundersøgelse hver 2- 
3 år.

Anbefaling

Din tekst bør maksimalt fylde 
5-10 linjer.

Jeg anbefaler følgende: 
1. At der arbejdes på at styrke den interne procedure med større 
systematik omkring børn i udsatte positioner, så medarbejderne er klædt 
bedre på til at varetage forældresamarbejdet, især omkring "fokus børn".
2. At forældrepartnerskabet defineres med så konkrete mål som muligt 
ved næste bestyrelsesmøde, hvor emnet er sat på.

Sammenhæng og overgange

Indsats Vedligeholdelse af indsats

Begrundelse
Din tekst bør maksimalt fylde 
5-10 linjer.

Stærkt Samarbejdet til skoleledelserne på Vesterbro er udviklet med start 
i "Det grænsekrydsende samarbejde", hvor ledelserne nu mødes 
kontinuerligt, og de fælles aftaler udbygges fortsat.
Der er samarbejde om udsatte børn med deltagelse i netværksmøder, ift. 
ressourcecentrene. Der er tydelige indsatser fra klub Vesterbro i 
samarbejdsplanen, som skolerne kan trække på.

Et åbent skoletilbudskatalog er udbudt for anden år i træk, hvor af nogle 
aktiviteter kan fås gratis. 
Vesterbro Ungdomsgård udbyder en times oplæg i digital dannelse til alle 
4. klasser, en planlagt demokratidag for alle 8. klasser, og tager til 
Folkemødet på Bornholm med en mindre gruppe af unge.

Personalet har fået fælles viden om uddannelsesvejledning/ krav til de 
unge om uddannelsesparathed, hvor der er valgt en 
uddannelsesambassadør blandt personalet. Klub Vesterbro er ved at 
implementere dette, og vil i samarbejde med skolerne hjælpe de unge til 
at opnå større social, personlig og faglig uddannelsesparathed. I praksis 
afholdes der en gratis temaaften for forældrene med blik for deres børns 
kommende uddannelsesvalg. Desuden er der emneuge for de unge om 
uddannelsesparathed, og der laves forældretur til uddannelsesmessen 
"Skills".

Andre samarbejdspartnere kan nævnes Fisken, som står for 
fritidsjobformidling med fremmøde i klubben på bestemte dage og 
tidspunker for at hjælpe unge efter behov.

Der er en god struktur for arbejdet med overgange. Der er især arbejdet 
med de interne overgange, især med 6.- 7. klasses tilbuddet, som er 
etableret på en anden matrikel. Alle børn gennemgås ved interne skift.
Der er en grundig introduktion og overgang i børnehøjde for de nye 4. 
klasser, hvor der blev modtaget 180 nye børn. Der er brugt ressourcer på 
at få skriftlig vidensoverdragelser på udsatte børn fra fritidsinstitutionerne 
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til klubben, hvor det er lykkedes i år af få ca. 30 tilbagemeldinger. De nye 
4 klasses introforløb overvejes justeret med udgangspunkt i Søren 
Østergaaards forskning til et længerevarende forpligtende introforløb. 
Desuden samles nye indmeldte børn månedsvis for at styrke 
introduktionen og fastholdelsen.

Samarbejdet omkring klubbydelsplanen med opsøgende og udegående 
medarbejdere sker især i sommerperioden. Klub Vesterbro har fælles 
åbning i flere af ugerne med et fastlagt program. Der er store tanker om 
det fremtidige opsøgende arbejde. 

Samarbejdet med foreningslivet handler mest om lån af lokaler, da 
mange foreninger på Vesterbro er fyldt op og har ventelister. Der 
overvejes fortsat, hvordan klubben og foreningslivet kan spille mere 
sammen. 

Anbefaling
Din tekst bør maksimalt fylde 
5-10 linjer.

Jeg anbefaler følgende:
1. At samarbejdet til fritidsinstitutionslederne udbygges tilsvarende, som 
det er sket ift. til skoleledelsen. 
2. At I bidrager til den kommende klubbydelsplan med fælles indsatser og 
i det udegående arbejde.

Krav om refleksion og 
metodisk systematik i den 

pædagogiske praksis

Indsats Vedligeholdelse af indsats

Begrundelse
Din tekst bør maksimalt fylde 
5-10 linjer.

Organisatorisk er der mødevirksomhed til refleksion over praksis, 
planlægning af aktiviteter/ event, evaluering af de forskellige tiltag som 
foretages systematisk med udgangspunkt i pejlemærkerne.

Det er fortsat Eva- modellen, som er den fælles metode til planlægning 
og evaluering af alle større aktiviteter. Der bruges handleplansskemaer 
på udsatte børn, og diamantmodellen, som er med til at fastholde et 
ressourcesyn. Relationsskemaer gennemgås på alle børn.
Der er lavet trivselsundersøgelse for børn og unge, og 
tilfredshedsundersøgelser til forældrene, som fremadrettet vil blive 
foretaget hver 2-3- år. 

Der gøres brug af forskningsmæssigt viden i den pædagogiske praksis.

Der er sat mål for de 5 pejlemærker, og mål for forældrepartnerskabet er 
planlagt. Der foretages evaluering på pejlemærkerne med en 
læringsopsamling ifht. indsatsernes effekt med efterfølgende justering og 
udvikling af den nuværende praksis.

Der er bred enighed ved tilsynsdialogmødet, at den systematiske 
struktur, organisering og metodebrug klart øger kvaliteten og 
professionalisme, så der bliver en højere faglighed i mødet med børn og 
unge samt forældrene.

Personalet har fået forskellige fælles kompetenceudviklingsforløb som 
Sprog, Læring og Demokrati af Titte Randvig konsulent fra 
Ungdomsringen, et forløb med Søren Østergaard, ungdomsforsker, og et 
praksisnære kompetenceudviklingsforløb om uddannelsesvalg. 
Ledelsen har valgt at lave tus- samtaler med medarbejderne i grupper, 
hvilke italesættes positivt.
Lederen har deltaget i områdets udbudte ledelsesudvikling af Christian 
Lima om forandring- og procesledelse. Desuden har hele ledelsen i klub 
Vesterbro deltaget i et stort ledelsesudviklingsprojekt ift. 
forsøgsordningen.

Anbefaling
Din tekst bør maksimalt fylde 
5-10 linjer.

Jeg anbefaler følgende:
1. At I fortsætter jeres systematisk metodebrug og evalueringer med 
refleksion på metaplan over, hvad børn og unge har brug for at lære, når 
de er hos jer, og hvordan I bedst skaber trivsel, læring og udvikling for 
alle.
2. At alle de nye medarbejdere kommer ind i rutinerne og får oplæring i 
jeres arbejdsmetoder.
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Opfølgning

Her noteres særlige forhold, 
aftaler eller lignende der er 
indgået med 
institutionen/enheden.

Alle 6 pejlemærker er i vedligehold.

Tilstede er leder, afdelingsleder for fritidsklubben, teamkoordinator for 
UK, en medarbejderrepræsentant samt pædagogisk konsulent.

Selvregistreringen vil blive udfyldt efterfølgende, da der er problemer 
med at få adgang for lederen.

Der er 780 indmeldte i FK., og 260 i UK. med besøg op til 300 børn. 

Der er fulgt op på de anbefalinger, der var i "tilpas" fra sidste års tilsyn, 
og der er kontinuerlig udvikling i gang på alle pejlemærkerne. 
Den toårige forsøgsordning af klub Vesterbro er evaluereret med både 
børn, personale, forældre og ledelsen med stor tilfredshed, og politisk 
gjort permanent. VUG er "udvidet" med to matrikler, da klub Eskild 
tidligere var tilknyttet Settlementet, og Gasværksvejens skoles ekstra 
lokaler oven på Vesterbro Børnegård er efter aftale indrettet til 6.-7. 
klasses børn.

Vesterbro Ungdomsgård har fortsat udviklet den pædagogiske praksis 
med stor inspiration fra ungdomsforsker Søren Østergaard og Jesper 
Larsen fra Ungdomsringen. Der er mange spændende 
læringsfællesskaber, hvor en større teamorganiseringen med 3 personaler 
omkring fx idræt, rollespil, musik, krea, digitale medie m.m., er med til at 
understøtte kvaliteten og fagligheden. Desuden er der dannet et team af 
trivselspædagoger, hvis opgave er inklusion af alle børn i fællesskaberne 
med en opsøgende og relationel kontakt. 
I har en meget høj faglighed, som både ledelse og medarbejdere kan 
være meget stolt af!!! Det er fornemt arbejde, hvor kvaliteten er synlig i 
praksis. Det må være så spændende at være barn/ung hos jer med alle 
de muligheder, som I giver dem.

Det næste års fokus vil være på at få fastholdt og funderet det høje 
faglige niveau med de mange spændende aktiviteter, hvor børns læring, 
trivsel og udvikling går hånd i hånd. Der er ansat 9 nye medarbejdere, og 
p.t. består personalegruppen af 21 pædagoger og 9 specialister. 

Jeg sender Gasværkstedets meget konkrete samtalekoncept til 
inspiration.

Tilsynet er godkendt d. 4/9 2018 af Birgit Larsen, pædagogisk konsulent i 
VVK

Afsluttet

Afslutningstidspunkt: 13-09-2018

Afsluttet af: Birgit Larsen
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