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ALLE BØRN UANSET ALDER 
HAR BRUG FOR AT VÆRE EN 
DEL AF ET SOCIALT 
FÆLLESSKAB!

Klub Nords vision er at vi skal 
inkluderer børn I vores 
klubfællesskaber ud fra hvem 
de er og de kompetencer man 
har med sig!



Når man som 
barn ikke føler 
inklusionen 
lykkes!



Mange af vores medlemmer trives og fungerer godt i deres 
relationer med andre! 

Dog vil der med tiden opstå perioder i ens barn liv hvor 
tingene kan ændre sig – hvor man pludselig ikke bliver 
tilvalgt som man plejer – man oplever familiemæssige 
ændringer der påvirker en – at puberteten slår ind – man 
bliver mobbet – man får en diagnose som man har svært 
ved selv at forstå - eller man bare synes at verden er lidt 
for svær at være i som den man nu er.

Mange børn oplever at miste tiltroen til dem selv og føler at 
de ikke slår til og dermed ikke føler sig  som en del af et 
fællesskab. Det fylder meget i barnets – den unges  liv. 

Som forældre kan det være svært at se eller forstå hvad 
der sker. Barnet –den unge  mistrives og mange oplever at 
frygte nogle ting som er svære at bearbejde selv, og har 
brug for de voksnes hjælp, men har svært ved at række ud 
efter hjælpen. 

At miste troen på sig selv og den omverden man færdes I 
er noget som mange børn oplever uanset hvem man er! 
Det er ikke kun børn og unge med særlige behov der har 
denne følelse – alle børn kan befinde sig i den kategori –
og netop denne filosofi arbejder Klub Nord ud fra i deres 
daglige pædagogiske arbejde. Ingen børn er mere speciel 
end andre – der er bare forskellige behov ud fra hvem man 
er!!!!



Klubpædagogerne 
gør en betydning!

• Klub Nords pædagoger gør en 
betydning!



Klubpædagogerne!

Klubpædagogerne er uddannet til at varetage relations 
arbejdet med børn og unge.

Deres reflekterende overblik skaber bund for at kunne 
agerer og handle I tide. 

Klub Nords pædagoger arbejder anerkendende og 
sætter fokus på at skabe en relation til barnet- den unge 
som er tryg og tillidsbaseret. Via denne relation får vi 
åbnet op hos det enkelte barn-ung så vi kan danne et 
overblik over hvilke udfordringer som barnet føler det har 
og som det har brug for hjælp til. Det er vigtigt at blive 
hørt og forstået af voksne som har tiden og viljen til at 
hjælpe.

Pædagogerne er observerende og handlekraftige og 
tager del i at løse problemet ved at inddrage barnet- den 
unge i hvad der skal ske. 

https://www.google.dk/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fheledanmarksfamilieklub.dk%2Fgemmelege-og-fangelege-oever-faellesskab-og-forholden-sig-til-andre%2F&psig=AOvVaw2swZfcamVlUR40twa9qiTx&ust=1585668834945000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCLCF_-7CwugCFQAAAAAdAAAAABAR


Forældresamarbejde!



Forældreinddragelse

• Forældrene er dem som kender sit barn bedst 
– derfor er samarbejdet med forældre et must 
for at vi kan arbejde med de udfordringer 
vores medlemmer har. 

• Vi har sammen et fælles tredje som skal have 
de bedste vilkår I et fællesskab. 

• Vi er de sekundære mennesker I barnets liv 
derfor anerkender vi, at vi kun lykkes hvis 
dialog, åbenhed, samarbejde I forhold til 
forældrene er I orden. 

• Klub Nord arbejder i det daglige med at opnå 
et stærkt samarbejde  med forældrene, ved at 
inkluderer dem som meget som muligt I den 
pædagogiske praksis vi har I klubben. 

• Vi lægger vægt på at etablerer et samarbejde 
hvor gensidig tillid er i fokus  så forældrene har 
tiltro til at vi som institution er med til at 
hjælpe og ikke modarbejder.



Medlemmets –
fællesskabets rolle I 

Inklusion. !

For at inklusion skal lykkes skal der 
arbejdes med barnet og dem som 
omgiver barnet i det daglige!



MEDLEMMETS OG 
FÆLLESSKABET 
ROLLE!

Når vi som klub skal gøre 
en betydning i 

inklusionen er der flere 
indsatser som der skal 

kigges på.

En indsats står ikke alene 
og derfor er det vigtigt at vi 
får belyst problemstillingen 

fra flere vinkler.

Medlemmets 
udfordringer – egen rolle 

i udfordringerne.

Børnegrupper som 
omgiver barnet i det 

daglige – hvilke rolle har 
de i barnets udfordringer. 

Hvordan får vi ændret 
mønstrene omkring barnet 
– så barnet på ny kommer i 
trivsel og finder sin plads i 
fællesskabet for den som 

barnet er. 

Hvilken rolle spiller 
forældre – øvrige 

samarbejdspartner og 
Klubs Nord personale i 

inklusionen. 



BARNETS OG PÆDAGOGENS 
ROLLE I INKLUSIONEN!

For os er det vigtigt at vi får 
etableret et trygt og tillidsbaseret 
forhold til barnet og dens familie.  

Relationen skal skabe grund for at 
barnets og den voksne kan indgå 

et samarbejde om at få løst 
udfordringerne sammen, så 

barnet ikke står alene . Vi skal 
arbejde sammen med medlemmet 

samt  rundt om barnet.   



Aktiviteterne er 
vores 
inklusions 
middel!



Aktiviteter!

Klubbens personale bruger i det daglige aktiviteterne til 
at danne et socialt fællesskab i klubben. Via vores 
aktiviteter har vi fokus på pædagogisk at skabe rum for 
at alle har nogen at være sammen med. 

Aktiviteternes fokus er planlagt ud fra de behov vi ser 
medlemmerne har.  Via aktiviteterne får vi indblik  i de 
enkelte børn samt gruppers børnesyn på hvad der sker 
og rører sig imellem dem . 

Efterfølgende kan man konkretiserer indsatser så de 
bliver mere målbare i forhold til at hjælpe det enkelte 
barn- gruppe. 

Aktiviteterne skal  samle vores medlemmer så nye 
venskaber skabes – sammenhold etableres så alle kan 
være med. Det er de voksne som er styrende i disse 
processer hvilke gør at indsatserne lykkes. 



Eksterne 
samarbejdspartner
Klub Nord samarbejder bredt I Hvidovre 
Kommune!



Inklusion lykkes hvis alle omkring barnet –
børnegrupperne samarbejder omkring 
løsningen af udfordringerne.

En rød tråd igennem barnets hverdag giver de 
bedste ods for at tingene lykkes – en indsats 
kan ikke stå alene, derfor er det vigtigt at alle 
byder ind, så barnet kan se der sker en 
handling og der er voksne som tager deres 
professionelle ansvar på sig. 

Klub Nord opsøger – deltager der hvor det 
giver mening for barnet – vi bidrager med den 
pædagogiske vinkel på barnet. 



Model til 
analysering af 
indklusionsproces. 

• Når vi arbejder med at  analyserer vores 
tiltag omkring det enkelte barn – grupper 
bruger vi et systemværktøj som hedder SPU.

• Værktøjet bringer os systematisk igennem 
vores observationer så vinklen bliver så 
professionelt som muligt – via denne model 
opnår vi handling og måling på at de tiltag 
som vi tager, giver mening for barnet –
grupperne vi arbejder med. 

• Det handler om at indsatsen skal lykkes. 


