


STRATEGI 2013-16 
FORORD
I en tid præget af forandringer og en ny struktur i Børne-Ungeforvaltningen, har vi 
i Thomas P. Hejle set muligheder i og et behov for at præcisere, udvikle og drive 
Klubben fremad. Set i konteksten af det frie institutionsvalg og de udfordringer dette 
medfører, har vi i fællesskab arbejdet med at give nogle bud på hvad vi mener, er 
vores fornemste arbejdsopgave i forhold til vores kerneydelse. Nemlig det pædagog-
iske arbejde med børn og unge i alderen 10-18 år. 

Vi har arbejdet fremadrettet og sat Klubben på det strategiske landkort. Det betyder 
at vi har målrettet vores pædagogiske praksis med en helt konkret mission og dertil 
hørende visioner for vores kommende udfordringer. Vi har sat strategiske pædagogiske 
mål for de kommende år. Vi er i Klubben bevidste om at vores børne- og ungekultur 
ikke er statisk men under konstant forandring. Det betyder at de beskrevne pædagog-
iske strategiske mål løbende bliver revurderet og om nødvendigt ændret.

Omdrejningspunktet har været personale medindflydelse i hele processen. Hvor alle 
har været med til at give sine holdninger til kende og på denne måde været med 
til at præge det endelige resultat. Et resultat som kun er lykkedes fordi vi i Klubben 
Thomas P. Hejle har en engageret. motiveret og faglig stærk personalegruppe, som 
brænder for arbejdet med børn og unge.
Vi håber at forældre, samarbejdspartnere, politikere og andre eksterne interessenter 
får stor glæde og inspiration af at læse Klubben Thomas P. Hejles strategi.

God Læselyst

Ledelsen i Thomas P. Hejle.
Juli 2013.



KLUBBEN THOMAS  
P. HEJLES MENNESKESYN
 Alle har værdi uanset afstamning, udseende og væremåde og alle  

er lige vigtige i fællesskabet.
  Vi indeholder alle mere end hvad vores handlinger viser.
  Vi har et ansvar for hinanden. 

DEFINITION AF VORES BØRNE-  
OG UNGEGRUPPE
I Klubben Thomas P. Hejle arbejder vi med unge københavnere i alders-
gruppen 10-18 år. Børne- og ungegruppen kommer fra hele byen, 
hvilket betyder at vi har børn fra alle samfundslag og dermed en forskel-
lighed og mangfoldighed, som afspejler det omliggende samfund.
Ligesom alle andre, navigerer de unge i storbyen mellem utallige tilbud 
og skal derved vælge til og fra mange gange i løbet en dag. De unge er 
oplevelsesorienterede og kan være svære at fastholde. Mange af vores 
børn og unge har deres sociale netværk i Klubben, hvor samværet med 
deres venner betyder alt.

De unge bruger de elektroniske kommunikationsmidler som en integre-
ret del af deres hverdag og er generelt med helt fremme, når det gælder 
udvikling og tendenser. Kommunikationsteknologien udvider rammerne 
for fællesskaberne og skaber nye muligheder for sociale relationer.

PRÆSENTATION AF 
KLUBBEN 
Thomas P Hejles fritids-, junior- og ungdomsklub er 
en selvejende institution med driftsoverenskomst med 
Københavns Kommune. 

KLUBBEN 
Thomas P. Hejle ligger på Nørre Voldgade 23. Huset er 
på ca. 2.850 m2 fordelt over fire etager i to bygninger, 
som er mere end 100 år gamle og indeholder over 20 
lokaler. Bl.a. er der et par store sportssale, køkken, 
fællesrum, diskotek, værksteder og hyggerum.
Til huset hører en lille gård på ca. 250 m2. 

BØRNE-OG UNGE NORMERING
Fritidsklubben er normeret til 235 børn. 
Juniorklubben er normeret til 80 unge.
Ungdomsklubben er normeret til 80 unge.

PERSONALENORMERING 
16 fuldtidsansatte (herunder leder, souschef), Derud-
over har vi en praktikant halvårligt.
Desuden er der ansat to rengøringsassistenter på 
henholdsvis fuldt og delt timetal.

BESTYRELSE
Der er nedsat en bestyrelse bestående af tre valgte 
forældre samt et medlem udpeget af borgerrepræ-
sentationen og et medlem udpeget af Børnesagens 
Fællesråd. Bestyrelsen er valgt for fire år og følger 
kommunevalgets frekvens.
Ved de fire ordinære bestyrelsesmøder er personalet 
og ledelsen repræsenteret. Ledelsen skal varetager 
sekretariatsfunktionen for bestyrelsen.
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VÆRDI  GRUNDLAG



ANERKENDELSE
Anerkendelse er en grundlæggende faktor 
for, at opleve at blive set og hørt. Det afføder 
eksistensberettigelse og erkendelse af at det 
er ok at være som man er. 
I Klubben Thomas P. Hejle lægger vi vægt på, 
at hvert enkelt medlem føler sig anerkendt, 
fordi det at blive anerkendt er at opleve 
omsorg. Det er en værdi for os at medlem-
merne gennem anerkendelse og omsorg, selv 
lærer vigtigheden af anerkendelse og at drage 
omsorg for andre. At blive empatiske. 
Empati gør mennesker i stand til at indgå i 
og opretholde sociale konstruktioner, hvori vi 
lærer at vores handlinger har konsekvenser 
og påvirker andre mennesker. Det udvikler 
både tolerance og ansvar for andre end 
blot sig selv. Empati bliver således også til 
det ansvar hvert enkelt medlem har for sine 
medmennesker i Klubben Thomas P. Hejle. 
Her hænger ansvaret for sine medmennesker 
sammen med friheden til at være sig selv. 

MANGFOLDIGHED
I Klubben Thomas P. Hejle arbejder vi med 
medlemmernes forståelse - og respekt for 
deres omgivelser. Det gælder både praktisk 
i Klubben, i relationerne og i samfunds-
perspektiv. Da klubben til dagligt rummer 
medlemmer i alderen 10 år til 18 år, sætter 
det krav til dem om gensidig rummelig-
hed af hinandens forskelligheder, både 
aldersmæssigt og kulturelt. De kommer fra 
forskellige samfunds-, skole- og venskabs-
kulturer, som alle skal have plads til at 
sameksistere og udvikles, her i Klubben. 
Klubben huser mange forskellige og multi-
facetterede voksne, børn og unge som hver 
især er medbærere af en udvidende kultur-, 
sprog- og verdensforståelse. Det skal 
danne grundlag for fastholdelsen af eksiste-
rende og udviklingen af nye fællesskaber. 
Fællesskaber som netop opstår og eksiste-
rer på baggrund af forståelse og indsigt i 
hinandens ligeværd og forskelligheder.

VÆRDIGRUNDLAG
SOCIALISERING
I Klubben Thomas P. Hejle arbejder vi med med-
lemmernes udvikling og dannelse, set i forhold til 
deres fremtidige færden og ageren i samfundet. Vi 
er meget opmærksomme på en positiv udvikling 
blandt medlemmerne. Udvikling er med til at 
danne medlemmerne i deres voksenliv, derfor er 
det vigtigt for os at klæde medlemmerne godt på 
til fremtiden. Gennem udvikling lærer vi medlem-
merne vigtigheden af at have respekt for andre 
og sig selv, hvordan man agerer i samspillet med 
andre, dygtiggørelse til at sige både til og fra 
overfor andre og vigtigheden af at være del af et 
fællesskab. 
Arbejdet med medlemmerne i fællesskabet er 
med til at skabe deres egen identitet og dermed 
bevidstgøre hvem man er som barn/ung. I Klub-
ben Thomas P. Hejle arbejder vi med medbestem- 
melse, da det er vigtigt at medlemmerne bliver 
hørt og draget med ind i beslutninger der omhand- 
ler ting eller tiltag i deres klub. Medbestemmelse 
giver mulighed for at lære at dygtiggøre sig i 
forhold til at forklare og formidle egne budskaber. 
Redskaber der for medlemmerne kan bruges, 
både i klubben og når de færdes i andre miljøer.



TROVÆRDIGHED
Man siger at ærlighed er en dyd. Det 
mener vi i høj grad også troværdig-
hed er. Det er vores opfattelse, at 
opbygningen af en kultur, dybt for-
ankret i troværdighed, tillid, ærlighed, 
nærvær og autencitet, vil bidrage til 
et sundt klubmiljø. Det vil med tiden 
give tryghed som er en forudsætning 
for lysten til at lære og hermed udvikle 
sig. I den trygge relation har vi også 
evnen til være nærværende. Vi kan 
opleve både givende og modtagende 
nærvær, gennem fysisk omsorg, som 
f.eks. et kram, eller vi kan mærke den 
når vi oplever en intens tilstedevæ-
relse i f.eks. en samtale.
Trygheden skaber en naturlig ramme, 
til at turde være sig selv, turde bidrage 
med sig selv og turde samarbejde 
uden frygt for, ikke at føle sig respek-
teret eller set som den man er. Det 
gør det lettere at give andre indblik 
i sine facetter, både de sider der er 
nemme at vise andre og de sider der 
er mindre nemme.

ÆSTETIK
I Klubben Thomas P. Hejle arbejder vi også med det kreative, skabende udtryk. 
Børn og unge skal have muligheder for at indgå i æstetiske læreprocesser og 
derigennem kunne udvikle trivsel, livsglæde og blive en del af et større fællesskab. 
At arbejde med det kreative og kropslige er kulturvirksomhed, der som endnu et 
redskab kan understøtte helhed og identitet i børnenes og de unges liv. 

Der skal være en alsidighed i de aktiviteter børnene og de unge bliver tilbudt i klub-
ben. På den måde er der en større chance for, at alle kan finde deres personlige 
interesse- og styrkeområder. Det er vigtigt at børn og unge får righoldige sanse-
mæssige erfaringer til gavn for deres fysiske såvel psykiske udvikling. Persona-
legruppen er sammensat således at vi favner bredt med hensyn til interesser og 
kompetencer, derved er vi i stand til at målrette aktiviteterne efter børnenes og de 
unges alder, interesser og behov. I Klubben kan det æstetiske kreative udtryk kom-
me til udtryk på mange måder og gennem en vifte af aktiviteter. Vi har musikrum, 
kreative rum, bevægelsesrum der alle understøtter og udvikler netop denne form.

I de forskellige værksteder er vi imødekommende over for børnene og de unges 
ønsker men samtidig sørger vi også for at præsentere dem for nye måder at sanse 
på. Det er frivilligt hvorvidt de deltager i de forskellige aktiviteter i huset men en 
gang imellem presser vi lidt på for at få dem til at åbne øjnene for noget nyt. I nogle 
af de aktiviteter vi tilbyder er der en stor grad af gruppearbejde hvilket er med til 
at styrke ”holdfølelsen” og de sociale kompetencer. I andre aktiviteter er det den 
enkeltes fordybelse der er i højsædet. Vi prøver at appellere til de skæve synsvink-
ler og alternative løsninger. Nogle gange er det processen der er det vigtige andre 
gange produktet. Dette gør sig gældende på tværs af afdelinger og aldersgrupper.

De unge i Klubben er i rivende identitetsudvikling og nogle måske endda i krise. De 
kan have brug for at kunne udtrykke sig æstetisk. De kan have brug for at udtrykke 
det usigelige. Vores opgave er også at skabe ”henrykte nu’er” og derved nære 
livsglæden og livsmodet. Vi kan være med til at give børnene og de unge mulighed 
for at udtrykke sig på hidtil utænkelige måder og derigennem udvikle kreativiteten. 
Vores mantra kunne være ”små kunstnere bliver store livskunstnere.”

VÆRDIGRUNDLAG



KLUBBEN THOMAS  
P. HEJLES VISION 
Klubben Thomas P. Hejle vil som institution og bannerfører for børne-  
ungdomspædagogik i Københavns Kommune understøtte og være tone-
angivende for det gode børne- ungeliv med fokus på høj kvalitet og faglig 
udvikling. Det viser sig ved at: 

 Børn og unge anerkendes og udfordres i deres daglige pædagogiske 
tilbud.

 Børn, unge og forældre oplever høj kvalitet i det pædagogiske tilbud.

 Børn, unge og forældre oplever ansatte med høj faglighed og specifikke 
kompetenceområder.

 Børn, unge og forældre føler sig trygge og velkomne i de forskellige 
rammer de nu befinder sig i.

 Klubben Thomas P. Hejle skal være på forkant med tendenser, udvikling 
og strømninger i børne-ungekulturen i København.

 Klubben Thomas P. Hejle skal have ansatte som afspejler mangfoldig-
hed, som er omstillingsparate og handlingsorienterede i forhold til udviklin-
gen af børne-ungekulturen generelt samt de tendenser vi ser specifikt.

 Ledelsen i Klubben Thomas P. Hejle vil prioritere og understøtte de 
ansattes faglige kompetenceudvikling. Dette kan ske gennem videreud-
dannelse, kurser og opgaver i interne samt eksterne fora.

 Klubben Thomas P. Hejle er et attraktivt sted at arbejde, hvor faglig 
sparring, udvikling og muligheder er nøgleord.

 Klubben Thomas P. Hejle skal være en aktiv medspiller i eksterne relatio-
ner, hvor vi har muligheder for at præge den pædagogiske diskurs, være 
synlige i forhold til den politiske debat samt kunne give vores meninger til 
kende i fagpolitiske kontekster.

KLUBBEN THOMAS  
P. HEJLES MISSION 
Klubben Thomas P. Hejle bidrager til at skabe hele, sunde og 
glade børn og unge, der udvikler sig til aktive og involverede 
samfundsborgere. Hvor grobunden for fremdrift er sociale ver-
dener, hvori børn og unge har muligheder og medbestemmelse 
for, at udvikle sig i eget tempo til at kunne klare at navigere i 
et samfund i stadig omvæltning, hvor valg og fravalg, krav og 
muligheder er en stadig større faktor til at mestre eget liv.

Klubben Thomas P. Hejle fokuserer på mangfoldighed og 
brede rammer der understøtter børn og unge i selv at træffe 
valg, som giver mening for det enkelte individ og gennem disse 
processer opnå erfaringer som giver en ballast til at skabe sin 
egen identitet.



KLUBBEN THOMAS  
P. HEJLES STRATEGI 

 Klubben Thomas P. Hejle har fokus på og praktiserer relationspæ-
dagogik. Hvor medbestemmelse af egen hverdag og indflydelse på 
samme er en vigtig pædagogisk grundsten i arbejdet med børn og 
unge. Hvor anerkendende pædagogiske tilgange vil være et vigtigt 
værktøj i processen mod at opnå vores mål. Dette sker på tværs af 
aldersgrupper og afdelinger.

 Klubben Thomas P. Hejle arbejder med det kreative udtryk i mange 
former, til gavn for børnenes og de unges personlige udvikling og hvor 
muligheden for at udtrykke sig på flere niveauer og i flere arenaer er til 
stede. Vi vil understøtte de kreative processer med en prioritering af for-
skellige aktiviteter målrettet mod hele vores børne- ungegruppe. Dette 
kan ske både i individuelle og gruppemæssige kontekster.

 Klubben Thomas P. Hejle dyrker og udvikler mangfoldigheden i vores 
personalegruppe. Vi opnår gennem dette fokus at favne bredt og kunne 
give vores børn og unge udfordringer, oplevelser og udvikling gennem 
vores kompetencer.

 Klubben Thomas P. Hejle fokuserer på og prioriterer pædagogisk 
metodefrihed inden for de udstukne rammer. Det medfører optimering 
af personlige evner og kompetencer samt høj medbestemmelse på og 
involvering af egen praksis, til gavn for hele vores børne- ungegruppe.

 Klubben Thomas P. Hejle vil arbejde langsigtet og fokuseret på fast-
holdelse af børne- ungegruppen. Gennem pædagogiske aktiviteter hvor 
kvaliteten er høj og bevidst målrettet, og på denne måde udvikle og 
understøtte i en positiv retning mod mestring af eget liv.



RELATIONSDANNELSE
Klubben Thomas P. Hejle arbejder med relationen, fordi relationer er 
omdrejningspunktet i forhold til udviklingen af det enkelte menneske. 
I aktiviteterne og gennem samtale med de enkelte medlemmer er der 
mulighed for at opbygge en relation til børnene og de unge. 
Igennem det fællesskab, der kan opstå i de forskellige aktiviteter, kom-
mer vi tættere på hinanden, vi lærer noget om hinanden og en gensidig 
udvikling kan finde sted. Målet er at medvirke til at udvikle hele men-
nesker, som bidrager og tager ansvar.

Vi har som voksne ansvar og forpligtelse for at give relationen værdi. At 
se det enkelte barn på dets præmisser og afstemme egen adfærd og 
stadig være den voksne. Være autentisk og anerkendende. Vi støtter 
barnet i dets udvikling af kompetencer ved at fortolke ønsker, proble-
mer, konflikter, samspillet med andre mennesker.
Klubben arbejder med relationen i respekt for egen og andres person. 
Klubben skaber rammer, der fremmer relationen børn og unge imellem 
og skaber rum for dialog og tillid der er afgørende faktorer for almene 
sociale medmenneskelige værdier, så personlig identitet, kammerat-
skaber/venskaber kan udvikles.

At evne den gode og blivende relation er en forudsætning for børn og 
unges selvværd og for, at de senere i livet kan relatere sig til og forstå 
deres omgivelser i flere forskellige sammenhænge. Relationsarbejde 
med børn og unge er at støtte, vejlede, lytte og udfordre. Uden at 
overtage relationen og overskride modpartens integritet.

ANERKENDELSE 
Relationspædagogikken bygger på den anerkendende 
systemiske tankegang, hvor fokus er rettet mod rela-
tionen og ikke individet. Det betyder at vi fokuserer på 
det vi skaber sammen, sproget omkring relationen og 
at vi den vej rundt lærer og skaber mening i de ting vi 
konstruerer og udvikler sammen. 

I den systemiske tankegang er autopoiese eller selv-
refererende et vigtigt begreb som går ud på at vi som 
mennesker altid forstår vores omgivelser via de indre 
billeder, vi selv danner af den verden, vi er en del af og 
de mennesker, vi omgås. Det betyder samtidig at vi som 
mennesker. pr. definition altid handler ud fra et syns-
punkt som giver mening for den enkelte og de handlin-
ger der følger. 

Gennem anerkendende kontakt, omsorg og forløb med 
fælles aktiviteter “et fælles tredje” opbygges relationer. 
Den voksnes udspil, at ville barnet noget, er en anerken-
delse af barnets verden som værende vigtig.

Dette kan give barnet/den unge selvværd – tillid til egne 
evner. Gør barnet/den unge opmærksom på, hvad det 
kan præstere – en oplevelse af accept og af at være 
kompetent. Vi sætter det derfor højt at være en nærvæ-
rende og autentisk voksen som er troværdig og pålidelig 
og fremstår med en markeret personlighed, hvilket 
kræver indlevelsesevne, selvindsigt, personlig integritet, 
engagement og socialt overblik. 

Gennem øget indflydelse og ansvar gøres børn og unge 
fortrolige med de demokratiske værdier. De skal gennem 
deltagelse opleve, at de kan præge deres egen hverdag 
og yde deres bidrag til fællesskabet
Erfaringsberigelse og formidling støtter barnet i relation 
til sin omverden – gør barnet nysgerrig og motiverer til at 
se nye sammenhænge – til at lære.



KULTUR
Kendetegnende for Klubben Thomas P. Hejle, er at det har været 
børnenes og de unges hus. De tilbud, som kunne fastholde børn og 
unge, blev det grundlæggende i huset – og der har været mange for-
skellige ting og aktiviteter gennem tiderne. Når en ting, i ungegrup-
pen, var blevet umoderne, blev den skiftet ud med det, som var “in” i 
øjeblikket. I takt med at verden udenfor ændrer sig hurtigere og hur-
tigere, har det også været nødvendigt at tilpasse aktivitetstilbuddene. 
På trods af omvæltninger og nye udfordringer har klubben formået 
at fastholde et fundament og en platform hvor vi med udgangspunkt 
i kerneydelsen har kunnet tilpasse os og finde nye veje, uden at 
glemme det som virker og de erfaringer vi har gjort os tidligere. Med 
dette rygstød har vi kunne favne og udvikle. 

Derudover er husets daglige aktiviteter baseret på samvær, uanset 
om det er sport, værkstedsarbejde eller hyggelig sludren over en kop 
the. Dette giver på den ene side mulighed for tætte relationer mellem 
børnene indbyrdes og mellem barn og voksen, og på den anden 
side mulighed for, at børnene kan udfolde sig, uden at der er en 
voksen tilstede hele tiden. Vi er altså ikke kun voldsomt fysisk aktive, 
men kan også se og benytte værdierne i det stille samvær.

Det er klart, at Klubben må følge med tiden og tilpasse sig virke-
ligheden ude på den anden side af indgangsdørene. Huset har 
været gennem et utal af omstillinger og vil også i fremtiden være det 
kraftcenter for børn og unge i København, som Klubben gennem alle 
tider har arbejdet på at være og ønsker at bevare.

SELVDANNELSE
Når relationen opbygges mellem barn/barn eller barn/voksen 
kan der herigennem ske en dannelse. Dette er en proces 
hvorigennem barnet kan lære sig et kulturelt bestemt indhold 
af viden, færdigheder og holdninger, som resultatet af denne 
proces formodes at have ført til en dannelse af personlighed.

Børn og unges identitetsdannelse forgår med inspiration fra 
forskellige værdisæt, kulturelle og adfærdsmæssige arenaer. 
Mange børn og unge danner subkulturer, hvor de eksperi-
mentere med tøjstil, sprogbrug, musik osv. som led i deres 
identitetsdannelse. Disse næres af de gruppetilhørsforhold 
de befinder sig i, som i dette tilfælde klubben. Gennem 
aktiviteter og kultur skaber vi rum og frihed for børn og unge 
til at udforske de forskellige arenaer. Det er vigtigt for børn og 
unge at de bliver mødt hvor de er, men at den voksne også 
støtter og guider dem i deres til- og fravalg. Vi har derfor valgt 
at sætte nogle rammer igennem aktiviteter (det fælles tredje), 
for at give børn og de unge de værdier vi mener er vigtige og 
som giver den bedste platform for, på sigt at mestre eget liv.



KLUBBEN THOMAS P HEJLE
Nørre Voldgade 23
1358 København K

3315 6930
mail@klubbentphu.kk.dk
www.klubtphu.dk

Åbningstider:
Fritidsklubben
man-fre 12-18
Juniorklubben
man-fre 13-19
Ungdomsklubben
man-tors 18-22:30
søn 15-18:30

Ønsker du mere dybdegående 
information omkring vores  
forskellige afdelinger eller værk-
steder/aktiviteter samt en mere 
detaljeret gennemgang af vores 
pædagogiske overbevisninger 
og metoder så klik ind på vores 
hjemmeside og gå på opdagelse.


