
Best.møde 14.november 2017 

TK 

 

1. Velkommen 

2. Ref: Sabine. Ordstyrer: Peter 

3. Godkendelse af ret fra sidste møde; ingen kommentar 

4. Opfølgning på referat;  

5. Vi skal som bestyrelse registreres som “virksomhed” og dermed noteres med cpr 

numre. 

1. Artikel i lokal-avisen “Unge vokser med opgaven i Ryparken” 

2. Én af vores unge mennesker er blevet valgt ind i Københavns ungeråd. 

3. Opfølgning på Rådvadsvej; Forældremøde. KIDS-undersøgelsen blev fremlagt. 

Undersøgelsen gav positivt udslag vedr. Personalets kontakt med børn og ift. at 

understøtte legene. Ingen kritik fra forældrene - en stor kontrast til tidligere 

forældreklager. Mange konkrete eksempler i fremlæggelsen. Opmærksomhed på én 

observation, hvor der var en lang overlevering af et barn. Der laves handleplaner på 

KIDS undersøgelsen. Arne kommer senere på aftenen og fortæller om de 

handleplaner, der allerede er udarbejdet i klyngen.  

4. Nyt fra formand og leder; bygning på Skrammel er ved at falde sammen af råd. 

Klubbørnene er rykket på Søgård. Planen er at flyttet på Lunden(på skolens matrikel) 

i fine og egnede lokaliteter. Det er kun i de lokaler på Skrammel, hvor klubben 

opholder sig, at der er registreret råd. Fritidshjemmet går fri. Der er noget uenighed 

om, hvem der har ansvaret for bygningen (AAB, kommunen, eller?). Der er ikke den 

nødvendige dokumentation.  

5. Ung mand tilknyttet Lundehusskolen og klyngen skudt i efterårsferien; klubben holdt 

ekstraordinært åbent, tilbud om krisehjælp. Forespørgsel ift. opfølgende indsatser. 

Der har været begrænset kontakt med SSP. Handleplanen blev ikke udsendt. 

Gadeplansindsatsen er intensiveret. Klubben er tilkendt mere ressource (800.000,-) - 

i en begrænset periode til kortsigtede ekstraindsatser (flere medarbejdere, længere 

åbningstider). Ønsket er naturligvis, at der havde været tale om varige midler. Der 

har været et godt samarbejde mellem Lundehusskolen og Klyngen. Lundehusskolen 

samarbejder med Holbergskolen og andre skoler i området. Der er løbende dialog 

med politiet. Skolerne arbejder nu med at komme tilbage til en slags 

“normalitetsbegreb”; der er atter ture ud af huset. Klubberne har haft åbent, så de 

unge kunne komme i klub direkte fra skole - og flere unge er gået hjem, inden det er 

blevet mørkt. Det løsner stille og roligt op.  

6. Økonomi i Klyngen;  gennemgang af årets budget: vi går ud med et overskud på 

over 1,9 millioner. Man må max overføre 4% svarende til 1,8 millioner. Hele Klyngen 

har et fælles budget. Børnehaverne genererer ikke noget overskud. Drøftelse af, om 

økonomien er fordelt hensigtsmæssigt eller om der kunne ansættes ekstra 

medarbejdere med særlige kompetencer eller opgaver.  

7. Arbejdspladsen i fokus: 2 personaleudviklingsprojekter (FC United og Den ny 

Fremtid), deltagelse  ledelsesforskninsprojekt (Next practice), konkret 

kompetenceudvikling personale (klatrekursus, PKU, Underretning, osv). Det har 

været nogle gode udviklingsprojekter. Der sættes fremadrettet fokus på 

systematikken i at udvikle institutionerne. En stille forespørgsel fra ledelsen til 

bestyrelsen ift.at tænke videre i et projekt med at bruge TK som ramme for et 10.kl-

tilbud (undervisning og praktik i kombination som forberedelse og overgang til 



ungdomsuddannelse). Forestillingen er, at Ungdomsskolen varetager driften af 10.kl-

tilbud. Mulighed for at samarbejde med NEXT (naboen). Ungerådet er oprettet på 

tværs af klubberne. De unge er engageret. Nu repræsenteret i Kbh’s Ungeråd. 

Indmeldte børn og unge: Fritidsklub 522 børn. Normeringen er på 540. UK 

indmeldte er ukendt grundet holdning til registreringsbegrebet; alle unge 14-18 årige 

kan komme som de vil, gratis.  

8. APV; nedslag i den store elektroniske undersøgelse. MED-udvalget har gennemgået 

målingen; både centralt og lokalt i de enkelte afdelinger. Der indkredses og 

prioriteres i, hvad der skal laves handleplan på i første omgang, og hvad der 

arbejdes med senere. En hurtig drøftelse af, om APV kunne behandles på 

bestyrelsen mere afgrænset - at dykke ned i udvalgte områder, der har udfordret, 

skabt røre eller givet anledning til yderlig undersøgelse (både de røde og de grønne) 

og senere blive præsenteret for handleplanerne. 

9. KIDS-undersøgelsen/handleplaner v. Arne: (fokus på en tidlig indsats. Det du 

bidrager med i børnenes liv, kan ses som have en effekt i børnenes liv, når de er 13-

17 år.) Præsentation af undersøgelsens enkelte punkter. Et indsatsområde i 

Kantorparken er fx.at få et værksted, hvor man kan understøtte det, som børnene 

gerne vil; leg og aktivitet, give tid til fordybelse i leg. Forskning siger, at børn skal 

lege i 45 min, for at komme i flow og få det vigtige ud af legen. Andet fokuspunkt er 

konflikthåndtering - gør sig gældenden i alle institutioner; at skabe tid til at 

understøtte børnene i at håndtere deres konflikter. Generelt en øjenåbner på, at 

egen praksis kan være god nok, men kendskab til andres måder at organisere sig på 

og praktisere pædogik kan være inspirerende. RYAC har ligeledes har fået lavet en 

KIDS-vurdering; næste skridt er coaching.   

10. Lukkedage; skal placeres, hvor der er max 45% fremmøde. Fritidscentre: 10 dage. 

Børnehave 7 dage. Ved behov for ekstraordinær pasning (i børnehave), kan forældre 

søge om pasning i kommunen. Evt. Pædagogiske dage skal placeres på én af 

lukkedagene. De foreslåede lukkedage er godkendt. 

11. Gennemgang af organisationsstrukturen; koblet på APV-målingen og budget-

overskud.  

12. Næste møde tirsdag den 20.februar 2018 kl.17.30-20.30 


