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Medarbejderne på klubområdet ønsker med Klubbernes Ud-
viklingsplan sammen med lederne og de unge at sætte fokus og 
retning på klubområdet i Viborg.

Klubbernes Udviklingsplan (KLUP) er opstået efter en med- 
arbejder-stop-op-dag i 2020, som følge af et ønske om en overord-
net fælles retning. Medarbejderne arbejdede med idégenerering 
og udvalgte derefter en kollega fra hver klub, som skulle arbejde 
videre med idéerne i et udvalg. I august 2020 blev medarbejdernes 
indsatsområder godkendt i MED-udvalget og sendt til orientering 
i lederteamet. 

Klubbernes Udviklingsplan er udarbejdet som overordnede ind- 
satsområder, og dermed er der rig mulighed for gode lokale løs-
ninger. Udvalget har lavet en inspirationsliste til hvert udvik- 
lingspunkt, som kan hjælpe de lokale processer på vej. For sel-
vom Klubber kan opleves som en ensartet størrelse udefra, så 

er det vores oplevelse, at vi lykkes bedst, når vi som klubber til-
passer vores arbejde til lokale forhold og løser vores opgaver i tæt,  
ligeværdigt samarbejde med de unge og andre lokale aktører.

Det er ligeledes vores ønske at trække en rød tråd fra de kommu-
nale politikker og den nye Sammenhængsmodel helt ud til front-
personalet og de unge i vores klubber. Netop derfor er mål og 
indsatser i Klubbernes Udviklingsplan også lokalt forpligtende, og 
hver enkelt af klubberne skal efterfølgende arbejde med de fem 
mål og indsatser ud fra et lokalt og ungeperspektiv i klubbernes 
Lokale Udviklingsplan (LUP).

Indsatsområdet omkring Sammenhængsmodellen er meget 
åbent, da vi afventer ledelsessporet og medarbejdersporet i Viborg 
Kommune, men vi er indstillet på, at den naturligvis kan påvirke 
vores intentioner i denne udviklingsplan meget.

FORORD
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Klubområdet består i skrivende stund af otte fritidsklubber og ni 
ungdomsklubber. Vi har hen over året imellem 1.100 og 1.500 børn 
indskrevet i vores fritidsklubber og ca. lige så mange unge i vores 
ungdomsklubber. Klubberne har i øjeblikket 50 dygtige og enga-
gerede pædagoger fuldtidsansat. Klubområdet samarbejder bredt 

og sælger også vores kompetencer og ydelser til eksterne samar-
bejdspartnere – i særdeleshed til Ungdomsskolen og folkeskolerne 
i Viborg Kommune igennem vores Åbne Skole-koncept. Vi afprøver 
også gerne nye samarbejdsarenaer som fx tættere samarbejde 
omkring 3. klasser, specialklasser og hele det boligsociale arbejde.    

HVAD ER KLUBOMRÅDET?

Vi står som klubområde stærkt på følgende fundamenter:

1. Viborg Kommunes Sammenhængsmodel (2018), herunder
    - Forskellig i fællesskab
    - De fire syn: Børnesyn, Forældresyn, Læringssyn, Syn på Samarbejde 

2. Viborg Kommunes ledelsesgrundlag (2015)
 
3. Den Tværfaglige Model
 
4. MED-aftalen og Personalepolitikken 
 
5. Ungdomsskolens og klubbernes arbejdsmiljøhåndbog 
 
6. Klubområdets Udviklingsplan 2018-2020 og 2021-2023

7. Lokale udviklingsplaner fra de enkelte klubber

Christian Vestergaard, afdelingsleder Klub Valhalla
Flemming Hedegaard, afdelingsleder Klubben Hald Ege
Gitte Scharf Gaml, afdelingsleder Klub Toften
Jessie Borregaard Madsen, afdelingsleder Klub Takken
Lisbeth Vejlby, afdelingsleder Perronen

Lise Fagerlund Lund, afdelingsleder Klub Vest
Morten Kjærsgaard, afdelingsleder Klub Hybenvej
Sif Hvass, afdelingsleder Klub Gaarden
Søren Mønsted Krog, afdelingsleder Klub Sted1
Jakob Vendelbo Kristensen, Områdeleder

LEDERTEAMET PÅ KLUBOMRÅDET I VIBORG

FUNDAMENTET

      Vi vil gøre klubområdet stærkt, 
attraktivt og uundværligt for unge, 
forældre og alle vores samarbejds- 
partnere. Vi vil have et klubområde i 
udvikling, hvor vi hele tiden bliver dyg-
tigere. Vi vil være et klubområde, man 
ikke har lyst til at vælge fra. 

VISIONEN

“

“
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Vi ønsker som medarbejdere og lederteam på 
klubområdet at sætte et særligt fokus på følgende 
mål og indsatsområder de kommende år:

• Branding
• Livsmestring
• Fællesskaber
• Bæredygtighed
• Sammenhængsmodellen

MÅL OG INDSATSOMRÅDER

I medarbejdernes arbejde med indsatsområderne er følgende 
fremkommet som overordnet retning og inspiration til de kom-
mende lokale udviklingsplaner ude i klubberne. Vi har i MED 
besluttet, at følgende fem indsatsområder er gensidigt forplig-
tende, og det betyder i praksis, at vi i alle klubber vil arbejde med 
nedenstående indsatsområder. Hver enkelt klub har meget stor 
indflydelse på, hvordan, hvornår, i hvilken rækkefølge og hvor 
længe der skal arbejdes med de forskellige indsatsområder. Det 
beskriver de enkelte afdelingsledere sammen med deres ansatte 
og unge i de lokale udviklingsplaner. 

Branding
Vi vil sætte fokus på klubarbejdet og fritidspædagogikken som 
en særlig pædagogisk arbejdsform. Vi vil dele viden og erfaringer 
blandt ledere og medarbejdere til fælles udvikling og formidling til 
relevante samarbejdspartnere eksternt klubområdet, fx forældre, 
skole, forvaltning mm. 

Inspiration til det videre arbejde med branding i klubberne:  
1.  Etablering af en selvstændig kommunikationsplatform for 
klubberne på sociale medier.  

VEJEN TIL SUCCES
HVORDAN ARBEJDER VI SOM OMRÅDE MED VORES INDSATSOMRÅDER?
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2. Fælles nyhedsbrev for alle klubber med fokus på den gode his-
torie - succeshistorier med medlemmer, projekter og vidensdeling 
etc. (Den Dybe Tallerken) 

3. Etablering af en redaktion/arbejdsgruppe, der arbejder med vi-
densdeling. Gøre brug af allerede eksisterende ressourcer og sa-
marbejdspartnere. (Eksempelvis PR-Maiken/VUSK)  

4. Inspirere til nye projektidéer. Skrive “10 gode grunde til at gå i 
klub”, som formidles gennem foldere, plakater og visitkort alt efter 
modtageren. (Forvaltning, skole, forældre og børn) 

5. Brugerundersøgelser i den enkelte klub og på tværs af klubberne.  

6. Produktion af video i klubberne. Præsentation og PR for arrangementer.  

7. Forskningsprojekter. Resultater og vidensdeling.

8. Fortælle om, hvordan vi arbejder med Sammenhængsmodellen 
i det daglige.

9. I de lokale snakke kunne man med fordel dele snakken i medar-
bejderniveau, ledelsesniveau og områdelederniveau.

10. Merchandise, trøjer, jakker osv. 

“

“
Vi vil sætte fokus på klubarbejdet 
og fritidspædagogikken som en 
særlig pædagogisk arbejdsform. Vi 
vil dele viden og erfaringer blandt 
ledere og medarbejdere til fælles 
udvikling og formidling. 
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Livsmestring
Vi skal i klubberne skabe rum for, at alle følelser er berettigede, 
skabe miljøer, hvor vi som personale tør tage alle samtaler og 
sætte os selv i spil. Disse miljøer skal skabes i trygge rammer, hvor 
børn og unges trivsel, robusthed og livsduelighed opbygges, hvor 
de tør stå ved de følelser, de nu engang har.

Inspiration til det videre arbejde med Livsmestring i klubberne:  
1. Fysisk at de får et udbud af aktiviteter, der gør, at de mærker 
sig selv. Det være sig i form af fx vinterbadning, cykling, byggeri, 
klatring, brydning mm. 

2. Der er aktiviteter/tiltag hvor vi favner så bredt som muligt, så vi 
ser både de ”larmende” og de ”stille” børn. 

3. Skabe sammenhæng mellem skole/uddannelse og fritid, da de 
følelser børene/de unge kommer med, kan stamme fra andre are-
naer/kontekster.

4. Vi giver børnene/de unge en forståelse for, at følelser ikke altid 
er lig med fakta. 

5. Turde at sætte sin relation på spil for barnets/den unges tarv. 

6. I de enkelte huse skaber vi mulighed for, at en af medarbejderne 
har en flyder-funktion for herigennem at tage de snakke, der op-
står i nuet. 

7. Vi skal som personale også have fokus på, at det er helt okay at 
have det godt – og få succeshistorierne til at fylde endnu mere. 

8. TOPI, Overgange til og fra klub, mellem FK og UK osv.

9. Vild leg, mærke sig selv, mindfulness for børn og unge.

Fællesskaber
Fællesskaber i klubberne er tænkt bredt for alle børn, unge og per-
sonaler. Det er vigtigt for ethvert individ at være en del af et fæl-
lesskab for at kunne udvikle sig. I klubbernes fællesskaber møder 
man alverdens forskellige folk, man kan sparre med, spejle sig i og 
blive inspireret af. Konflikter er også en del af fællesskaber, og heri 
ligger også en mulighed for at kunne udvikle sig, da man her opd-
ager nye måder at håndtere en udfordring på. Derfor er det vigtigt, 
at vi som klubber udfordrer børn/unge i hverdagen, fx gennem 
samtaler, leg, læring og oplevelser.

Inspiration til det videre arbejde med Fællesskaber i klubberne:
1. Besøge andre klubber. Der findes klubber, som har noget ud over 
det sædvanlige, som alle børn bør få mulighed for at inspireres af. 
Fx kaniner, vikingelandsby, musikstudie, sportshal, mm.

2. Udflugter, overnatninger, større aktiviteter, mm. Forpligtende 
fællesskaber, at være på tur med andre børn/unge og være sam-
men om aktiviteter, spisning, leg, mm.

Traditionelle aktiviteter, som julegaveværksted, rollespil, Børn på 
Flugt, Børn Skaber Tøj, Volume & Dance osv. 

3. Lokale fællesskaber. Voksenstyrede aktiviteter på tværs af køn 
og alder.

4. Tværfaglige samarbejdspartnere samt foreningsliv. Inspiration 
til læring, som klubben ikke kan tilbyde. Opbygning af og bidrag 
til det lokale netværk.

5. Børnemøder, hvor børnene inddrages med deres ønsker og hold-
ninger til klubben. Medbestemmelse i forhold til fx aktiviteter, mad, 
ture, nye spil, osv. Info til klubbens medlemmer kan gives i plenum.  
Møder kan også afholdes i diverse interessefællesskaber, hvor børn 
med fx rollespil på hjernen mødes med andre ligesindede.
 
6. Forældreinddragelse i forbindelse med TOPI og lignende med 
relevans til den enkelte klub. Forældrespisning, kaffe, underhold-
ning, osv. 

7. For personalet i klubberne kunne man lave sociale aktiviteter. 
Mulighed for at samles uden for arbejdstid, fx forår/efterår, på i 
forvejen fastlagte datoer, som dermed kan skrives på klubbernes 
årshjul. Det kunne fx være, at én afholder fodboldgolf imens en 
anden afholder saunagus, en tredje afholder zumba etc. Evt. med 
en smule støtte fra fælleskassen til betaling af instruktør, let 
frokost, mm. 

Efter endt aktivitet mødes de, der vil, til en kop et-eller-andet og 
maler byen rød. Vi ønsker at fortsætte det store engagement, som 
klubberne bidrager med til vores fælles pædagogiske weekend i 
Bjerringbro.

8. Lidt inspiration til arbejdet med to forskellige dele af fællesskaber:
inklusionsakademiet.dk -> Inklusion -> Hvad kendetegner et fællesskab
inklusionsakademiet.dk -> Inklusion -> Hvad er et læringsfællesskab
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Bæredygtighed
Klubberne skal være på forkant! Vi skaber små tiltag i hverdagen, 
hvor alle kan være med. Som personale kan vi være med til at 
”plante frø” hos børnene, som de har mulighed for at videregive.
Bæredygtighed handler om de ting, vi gør i vores hverdag. Vi er 
sammen med børnene og de unge til daglig, nogle gange i mange 
timer og ofte i dagligdagssituationer. Børnene og de unge skal 
gøres bevidste om og nysgerrige på, hvad der foregår omkring 
dem. Vi som voksne er rollemodeller for børnene og de unge, og 
det er vores opgave at få skabt rammerne, så de får en større viden 
om genbrug og bæredygtighed med videre i livet.

Inspiration til det videre arbejde med Bæredygtighed i klubberne:
1. Det kunne handle om både affaldssortering, genanvendelse, 
el og vand, forbrug på forskellige niveauer, brugen af mad osv. 

2. Inddrag børnene i daglig affaldssortering, og gør dem det nemt 
for dem at finde ud af det.

3. Genanvend det, der kan genanvendes. Fx kan syltetøjsglas brug-
es til MANGE ting. Det samme gælder aviser, stofrester, plastikbøt-
ter, kaffe- og teposer osv. 

4. Ombetrække eller sætte møbler i stand, som trænger til en 
kærlig hånd.

5. Giv børnene mulighed for at bruge genbrug i vores aktiviteter, fx 
Børn Skaber Tøj, rollespil, drømmeværelse, byggeri.

6. Undersøge lokalområdet (firmaer) i forhold til at aftage forskel-
lige ting til genbrug. 

7. At modtage aflagte sager fra forældre og bedsteforældre.

8. Giv børnene mulighed for at købe glemte/ikke afhentede krea-
ting til småpenge, for at kunne ændre udtrykket til sit eget.

9. Jord til bord. Hvor kommer tingene fra? – Måske krydret med et 
bondegårdsbesøg.

10. Erstatte engangsprodukter.

11. Mindske madspild. Hvordan bruger vi resterne?

12. Datomærke åbne madvarer i køleskabet.

13. System af indhold i fryser.

14. Barnets fornemmelse af sult/portionsstørrelse.

15. Viden om sidste salgsdato – noget kan faktisk bruges efter sid-
ste salgsdatomarkering.

Sammenhængsmodellen
Vi skal som klubområde de kommende år arbejde på implementer-
ing af Viborg Kommunes Sammenhængsmodel, de fem temaer og 
modellens 21 mål. 
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Vi ønsker som klubområde, at processen omkring Klubområdets 
Udviklingsplan er mest mulig medarbejderstyret, bredt inddragen-
de og gennemsigtig for alle. Det er vores mål, at det bliver en fælles 
plan for hele klubområdet, som rummer alle de lokale nuancer, og 
den enkelte medarbejder føler ejerskab for retningen.  

STRATEGI OG VIDERE 
IMPLEMENTERING

Klubområdets Ud-
viklingsplan vedtages 
i MED og præsen-
teres i lederteamet.

Alle ansatte orien-
teres på et fælles 
P-møde i 2020.

De lokale udviklings-
planer laves i hver 
enkelt klub med 
særligt fokus på 
medarbejder- og 
ungeperspektiv.

Ungdomsskolens 
bestyrelse orienteres.

Medarbejderne på 
klubområdet gen-
besøger udviklings-
planen med fast 
kadence lokalt.

Vi følger kommunens processer omkring både ledelsessporet og 
medarbejdersporet og er opmærksomme på, at det arbejde skal 
prioriteres i den kommende periode, ligesom der vil være naturlige 
overlap med vores fire andre formulerede indsatsområder. 
Vi vil som klubområde bidrage til at skabe den størst mulige sam-
menhæng for vores unge og deres familier.

https://intranet.viborg.dk/Ledelse/Sammenhaengsmodel







KLUBBER
Områdekontor
Reberbanen 13
8800 Viborg
Tlf. 8787 1900

Kontakt og info
Områdeleder Jakob Kristensen,
 jvk@viborg.dk 

www.viborgungdomsskole.dk/klubber
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