
VIL DU GIVE OS ET PRAJ?
Tag gerne kontakt til en opsøgende medarbejder fra den 
lokale klub, hvis du fx oplever

 » steder i lokalområdet, hvor unge ofte samler sig 
i større grupper om aftenen eller i weekenden.

 » steder hvor der er tegn på efterladenskaber fra 
forsamlinger

 » bekymring for unges trivsel gennem tegn på 
isolation eller ensomhed

DET GRUNDLÆGGENDE
En vigtig del af vores pædagogiske arbejde i 
Klubberne i Roskilde er det forebyggende arbejde 
baseret på tillid, tiltro, nærvær og gode relationer til 
børn og unge. Vi har derfor et specialiseret korps af 
opsøgende pædagogisk personale fra alle afdelinger, 
der løbende opkvalificerer deres faglighed.

Den opsøgende og forebyggende indsats foregår 
lokalt over hele Roskilde Kommune året rundt både i 
fritidsklub- og i KLUB UNG-regi. 

I sommermånederne er der desuden ekstra fokus 
på steder, hvor unge fra hele kommunen samles og 
fester i det offentlige rum. Her samarbejder alle fem 
klubområder om den fælles opgaveløsning.

TVÆRFAGLIGT SAMARBEJDE
Klubbernes opsøgende medarbejdere samarbejder 
internt med kolleger fra andre klubafdelinger og 
-områder. Desuden samarbejder vi med eksterne 
aktører så som skoler, institutioner, SSP, Politi, lokale 
forretningsdrivende, Spottet, Headspace og borgere i 
lokalsamfundene rundt om i kommunen.
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Venlig hilsen
Christian Bille Brødum, netværkskoordinator
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Søren Gravgaard, klubleder
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HVORNÅR ARBEJDER VI?
Vi laver opsøgende arbejde om aftenen, i weekenden, 
i skoleferierne og i frikvartererne.

HVOR ARBEJDER VI?
Lokale hotspots. Vi holder øje med steder i vores 
område af kommunen, hvor vi ved - og modtager 
information - om, at de unge samles.

Præventivt opsyn. Vi kommer forebyggende på 
steder, som har lokal bevågenhed i Trekroner, 
Himmelev, Veddelev og Vigen Strandpark. Derudover 
deltager vi sammen med opsøgende medarbejdere fra 
de resterende fire klubområder i større begivenheder, 
hvor unge fra hele kommunen samles, fx i Folkeparken. 

Digitalt. Vi følger med på sidelinjen online på 
diverse sociale medier, så vi har føling med, hvilke 
trends der rører sig blandt de unge og andre borgere 
i lokalområdet. Et led i dette er samarbejdet med 
områdets social medieambassadører og samarbejdet 
med Cyberhus om at drive en anonym chatrågivning.

HVAD GØR VI?
En del af vores arbejdsopgave består i at være opsøgende 
på børn og unge i lokalområdet for at understøtte deres 
deltagelse i konstruktive fællesskaber. Det kan dreje sig 
om børn og unge, der i mellemrummene mellem tilbud 
kan have brug for lidt ekstra opmærksomhed, men om 
også børn og unge, der ikke er tilknyttet et fritids- eller 
ungdomstilbud.

OS - HVEM ER VI?
Alle medarbejdere i Klub Øst deltager i det opsøgende 
arbejde, men vi er et team af tre, der har særligt fokus 
på opgaven.

Gadegården
 » Christian Bille Brøndum 

Pædagog og netværskoordinator 
Tilkyttet SSP-netværk for Himmelev/Trekroner 
christianbb@roskilde.dk
TLF. 4631 6260

 » Anamika Kaur 
Pædagog 
Samarbejder tæt med Himmelev Skole 
anamikak@roskilde.dk
TLF. 4631 6260

Nymarksgård
 » Camilla Poulsen 

Pædagog 
Samarbejder tæt med Trekroner Skole
camillap@roskilde.dk
TLF. 4631 7733

HVORDAN GØR VI?
 » Vi indgår i dialog med børn, unge og deres forældre 
om fx digital dannelse. 

 » Vi udformer særligt tilrettelagte indsatser for børn 
og unge i udsatte positioner.


