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Ramme for tilsyn 10. januar 2013 

Tilsyn i klubberne  
1. Indledning 

I henhold til dagtilbudsloven skal Roskilde Kommune skal føre tilsyn på klubområdet.  

2. Lovgivningen  

Dagtilbudsloven
1
 fastslår i § 5 at kommunalbestyrelsen skal føre tilsyn med klubberne, og offentliggøre en plan for 

tilrettelæggelsen af tilsynet (stk. 2). Mere generelt fastslår retssikkerhedsloven
2
 en kommunal tilsynspligt på det 

sociale område. 

Tilsynet omfatter de kommunale fritidsklubber og Klub Ung tilbud samt de klubber der har driftsoverenskomst med 

kommunen og puljeinstitutioner.  

Formål for klubtilbud og andre socialpædagogiske fritidstilbud til større børn og unge 

§ 65. Klubtilbud og andre socialpædagogiske fritidstilbud til større børn og unge skal i samarbejde med børnene og de unge skabe 
aktiviteter og samværsformer, der fremmer den enkeltes alsidige udvikling, selvstændighed og forståelse for demokrati. Klubtilbud m.v. 
skal som led heri bidrage til at udvikle børns og unges evne til at indgå i forpligtende relationer og fællesskaber. 

Stk. 2. Klubtilbud m.v. indgår i kommunens generelle fritidstilbud til større børn og unge og skal efter kommunalbestyrelsens 
beslutning også kunne rette sit arbejde mod større børn og unge med behov for støtte. Aktiviteterne i tilbuddene skal afspejle 
målgruppens alder og bredde. 

Stk. 3. Klubtilbud m.v. skal give større børn og unge kendskab til øvrige aktivitets-, kultur- og fritidstilbud, så børnene og de unge 
bliver i stand til selv at tilrettelægge deres fritidsliv, når de ikke er i klubtilbud m.v. 

Stk. 4. Klubtilbud m.v. skal støtte de større børn og unge i deres fremtidige muligheder på uddannelsesområdet og på 
arbejdsmarkedet. 

Stk. 5. Kommunalbestyrelsen fastsætter retningslinjer, der sikrer børns og unges indflydelse på indholdet i det enkelte tilbud. 
Kommunalbestyrelsen kan beslutte, at reglerne om forældrebestyrelser, jf. §§ 14-16, skal finde anvendelse på visse tilbud. 
 

3. Pædagogisk tilsyn 

Klublederen fører det daglige tilsyn. 

Det pædagogiske tilsyn omfatter klubtilbuddets pædagogiske indhold og er derfor tæt knyttet til den oplevelse 

brugerne har af tilbuddet. Det pædagogiske tilsyn udføres af en af kommunes konsulenter.  

Det særlige forhold i klubberne er at børnene og de unge kan fravælge tilbuddet, hvis de ikke er tilfredse.  

I Roskilde Kommune er der stor variation i klubtilbuddene, det pædagogiske tilsyn vil tage udgangspunkt i dette. 

Det fælles udgangspunkt for tilsynet er; hvorledes de enkelte klubber lever op til de vedtagne politikker, samt 

brugernes vilkår. 

 

4. Organisering af det pædagogiske tilsyn: 

                                                      
1 Lovbekendtgørelse 501 af 6. juni 2007 
2 Lovbekendtgørelse 1047 af 27. august 2007 (Retssikkerhedsloven) 
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Det er lederen af afdelingen og konsulenten der hver år afgør omfanget af tilsynet og hvilke områder der skal være 

fokus på. 

5. Skærpet tilsyn 

Der kan til en hver tid iværksættes skærpet tilsyn efter beslutning i skole og klub. Skærpet tilsyn sættes altid i 

værk, når der er begrundet mistanke om overtrædelser af Straffeloven herunder mistanke om overgreb på børn i 

institutionen. Konkrete og velbegrundede klager fra brugerne, presseomtale eller lignende kan også være 

grundlag for iværksættelse af skærpet tilsyn.  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


