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Bestyrelsens og ledelsens beretning 

for arbejdet 2013/2014 

I sidste års beretning kunne vi fortælle, at 
der endelig var blevet en aftale om harmoni-
seringen af klubvirksomheden i kommunen. 
Der var blevet ens forældrebetaling og der 
var blevet aftalt, at klubberne der var orga-
niseret efter dagtilbudsloven – kunne fort-
sætte deres selvstændighed med egen kon-
trakt, egen ledelse og egen bestyrelse. Det 
betød, at lovgrundlaget for driften af junior-
klubben blev ændret fra dagtilbudslov til fol-
keskolelov. Det betød også, at forældrebe-
talingen kunne stige, fordi der ikke er regler 
i folkeskoleloven, der regulerer hvor meget 
det må koste. 
Det har også betydet, at forældrebetalingen 
i GJUK er steget lidt, og vi har været be-
kymrede for konsekvenserne. Heldigvis har 
medlemsgrundlaget været nogenlunde sta-
bilt og forældre og børn bakker godt op om 
klubben. 
Det tilskriver vi bl.a., at GJUK har et kvalita-
tivt godt klubtilbud, der både favner bredt, 
men også formår at lave specielle og mere 
målrettede aktiviteter og indsatser. Vi tilskri-
ver det det også som et resultat af en godt 
renommé, hvor de historier der fortælles om 
GJUK er positive og dermed med til at ska-
be et godt brand for klubben. 
Når vi ser tilbage på klubbens drift det sene-
ste år er det ordene mangfoldighed og in-
klusion der først kommer på læberne. 

Inklusionsdagsordenen er sat for alle kom-
munale institutioner og skoler. Flest mulige 
børn skal integreres i de almene tilbud, her-
under også i klubberne. Det er en positiv 
dagsorden synes vi og der arbejdes seriøst 
med at inkludere alle børnene, herunder 
også de børn der har særlige behov og 
særlige udfordringer. Her samarbejder vi 
tæt med skolen, også eksempelvis special-
skoler, hvor vi også har børn der går. Der er 
udfordringer, men klubbens medarbejdere 
gør et stort stykke arbejde og flere har væ-
ret på efteruddannelse i pædagogisk inklu-
sion. Bestyrelsen mener det er en fælles 
opgave for alle at skabe og være rummelige 
i forhold til alle børn – så længe det giver 
mening og er til udbytte for alle. 
 
GJUK driver som bekendt 3 klubber; mini-
klub(3. klasse) juniorklub(4.-7. klasse) og 
ungdomsklub 7. klasse til 17-18 årige. 
Vi mener netop den sammensætning pas-
ser rigtig godt til børnene og de behov de 
har på disse tidspunkter i deres liv.   Bl.a. 
det faktum, at 3. klasse går i SFO i GJUK er 
rigtig godt for børnene og deres udvikling 
bl.a. ved,  at de oplever et mentalt og fysisk 
skifte i deres liv på dette tidspunkt. De aller 
fleste både børn og forældre er glade for 
det. Det har været sådan her i Galten siden 
1991. Dengang blev det sådan på grund af 
pladsforholdene på skolen.  

GJUK’ bestyrelse april 2013—april 2014 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fra venstre: (Næstformand) Susanne Hvass, Carsten Bach Riis, Heidi Bro Nielsen, (formand) 
Palle Pallesen, Signe Trayner, (medlemsrepræsentant) Sonny Behrendt og 
(personalerepræsentant Dennis Larsen. 
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Og selvom børnetallet i de kommende år vil 
falde her i skoledistriktet, skal dette ikke 
være anledningen til at ændre på det. Vi 
synes det er pædagogisk rigtig fornuftigt og 
vi synes desuden det er livsvigtigt for klub-
ben, at vi hvert år får nye 3 klasser i klub-
ben, der er med til at skabe et mere solidt 
grundlag for klubbens drift, når alle 3 klub-
ber kan ske i sammenhæng. 
Sidste år berettede vi om vores holdninger 
og betænkeligheder vedrørende de tanker, 
der på det tidspunkt var fremme om en sko-
lereform, der ville indebære at børnene 
skulle gå i skole i længere tid end nu. 
I mellemtiden har Folketinget som bekendt 
vedtaget en folkeskolereform, der indebæ-
rer at børnene skal have væsentlig flere ti-
mer og som betyder, at børnene tidligst får 
fri kl. 14,00 og mange først kl. 15,00.  
Siden lovens vedtagelse er der blevet arbej-
det med at forberede den nye skole. Der er 
også her i klubben blevet arbejdet med bå-
de klubbens deltagelse i skolen og med 
”tegning” af en ny klub, der skal være med 
til at sikre, at klubben stadig er attraktiv og 
har en vigtig plads i børn og unges liv og 
mission her i Galten i forhold til at bidrage til 
god trivsel og et godt liv for børnene og de 
unge. Det kan skolen stadig ikke klare ale-
ne, selvom klubben får opgaver i den nye 
skole med understøttende undervisningsop-

gaver, trivselsfremme o.s.v. Klubbens bud-
get vil i den forbindelse blive reduceret i for-
hold til, at klubbens skal åbne senere som 
følge af børnenes længere skoledag.  
Skolen skal så i så stort omfang som muligt 
”købe” medarbejdere i GJUK til udførelse af 
opgaver i skolen. Fra klubbens side ser vi at 
vi at vi har en lang række kompetencer, der 
er stor brug for i den nye skole, der skal læ-
re børnene alt det de kan. Der bliver brug 
for alle de redskaber, der er mulige for at 
lykkes med det. 
Klubben skal gøres endnu mere attraktiv og 
endnu mere mangfoldig end nu. Åbningsti-
derne skal være mere fleksible og også ud-
vides i forhold til nu. Samtidig bliver foræl-
drebetalingen sat ned så det. Børnenes be-
hov for klubben vil være mere varieret end 
nu og derfor skal klubben forsøge at imøde-
komme flest mulige behov, under hensynta-
gen til økonomien og også personalets ar-
bejdsvilkår. Klubbens medarbejdere får op-
gaver både i skolen og i klubben. Det kan 
blive en udfordring at få dette koordineret 
og organiseret. 
Klubben har i 2013 år haft en gennemsnit-
ligt antal indmeldte i MK på 66 børn og i ju-
niorklubben 182 børn. Ungdomsklubben har 
pr. definition alle 7.-9. klasse i skoledistriktet 
som brugere, og de indgår i klubbens med-
lemstal. Det er omkring 247. 
Fremmødet i klubben er højt og det er akti-
vitetsniveauet også. Der organiseres en 
lang række ting i klubben, rettet mod for-
skellige målgrupper og interesser. Der ar-
rangeres årligt flere tema- og aktivitetsuger 
og dagligt er klubbens værksteder omdrej-
ningspunkt for rigtig mange børn.  
Klubben har også afviklet mange ture i klub-
bens bus til svømmehal, skøjtehal og andre 
ture. 
Der afvikles også skitur i vinterferien og 
sommerture til henholdsvis Sverige og Hol-
land for junior- og ungdomsklubben. Disse 
ture er meget populære og giver et vældig 
godt bidrag til sammenhold og venskaber 
blandt børnene og de unge på tværs af år-
gange og interesser. Desuden er det et godt 
bidrag til klubbens inklusionsarbejde. 
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Computeraktiviteter, sport og bevægelse, 
musik og kreative aktiviteter er klubbens 
”kærneydelse”. Det er her klubbens forskel-
lige værksteder og tilbud ”rammer” rigtig 
mange børn i dagligdagen. Klubbens tid i 
Hallen om tirsdagen er også attraktivt og 
spiller fint sammen med klubbens målsæt-
ning om at fremme børn og unges fysiske 
udfoldelser. Klubben vægter også børnenes 
mulighed for udendørsaktiviteter højt.  
Endelig er klubben børnene og de unges 
frie sted, hvor de kan være sammen også 
om det børnene selv bestemmer og organi-
serer, højt prioriteret.  
Og det betyder, at klubmedarbejderne har 
en meget vigtig opgave i at tilrette forløb og 
aktiviteter, der kan tiltrække børn og unge, 
og udfordre dem med nye og for flere børn 
– uvante aktiviteter. At få børn til at bryde 
med deres sædvanlige vaner og sammen-
hænge og på den måde opleve nye og sjo-
ve ting, men også opleve savær med andre 
end dem de plejer at omgås. Det er  med til 
at udvikle nye kompetencer hos børnene. 
Bestyrelsen er også i år tilfreds med det 
faglige og pædagogiske nivea i klubben, det 
er fortsat at væsentligt bidrag til at skabe 
det gode børneliv i Galten. Det er både so-
cialt og kriminalt forebyggende. Derfor er 
klubben af meget stor betydning for hele 
samfundet her i Galten. Det vil den fortsat 
være! 
Klubbens medarbejdere og bestyrelsen 
drøfter også udviklingen af klubben og de 
pædagogiske tiltag. En gang årligt afholder 
vi en fælles temadag. I år var temaet skole-
reformen og klubben. Hele dagen drøftede 
vi, hvilken klub vi skal lave fremover. Den 
skal være klar til at ”gå i luften” den 1. au-
gust. Der arbejdes lige intensivt på at få den 
endelige tegning og plan på plads. 
Klubbens økonomi er stabil og god. Det har 
igennem mange år været målsætningen, at 
uanset om der skulle forekomme budget-
mæssige nedskæringer, eller fald i med-
lemstal, så skal klubben være i stand til at 
håndtere sådanne udfordringer – uden 
umiddelbart skulle skride til afskedigelser.  
Denne målsætning har klubben til fulde kun-

net leve op til og det har medvirket til at 
klubben er en god og også tryg arbejds-
plads at være ansat på.  
Vi må også erkende, at det kommende år vil 
vise, hvor stærkt skolereformen vil udfordre 
dette princip. 
Som selvejende institution er det bestyrel-
sen som er arbejdsgiver og ansættende 
myndighed. Vi kan konstatere, at arbejds-
miljøet i klubben er god og ved sidste besøg 
fra arbejdstilsynet blev vi forsynet med en 
grøn Smiley. Trivselsmålingen i 2013 blandt 
alle ansatte i Skanderborg Kommune viste 
sig  positiv i forhold til, hvordan personalet 
har det med hinanden og med at være an-
sat her i klubben. Vi er klar over, at der kan 
være travlhed og stressede situationer. Så-
dan er det på alle arbejdspladser. Men det 
er vigtigt at håndterede den slags på en må-
de, så det ikke udvikler sig til et problem for 
den enkelte eller for fællesskabet i klubben. 
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Ledelsen af klubben er overladt til klubbens 
daglige leder. På bestyrelsesmøderne, der 
holdes ca. 4 gange årligt, forelægges besty-
relsen for de dispositioner, der er foretaget 
og de prioriteringer der er lavet. Desuden 
følger bestyrelsen hver gang udvikling i 
økonomi, medlemstal, personalemæssige 
og pædagogiske forhold. Bestyrelsen drøf-
ter på baggrund her forskellige udviklingstil-
tag og desuden hele kontraktforholdet med 
Skanderborg Kommune. 
Vi er i den gode situation, at den selvejende 
institution stadig efter mere end 44  år på 
bagen drives stabilt og fornuftigt.  Det giver 
sjældent anledning til problemer. Opstår der 
problemer, er det beslutningen, at der skal 
tages fat med det samme.  
Det håber vi også er det både børn og for-
ældre oplever. 
Afslutningsvis vil bestyrelsen sige tak for et 
godt år i klubben og tak for et godt samar-
bejde med ledelse og personale.  
Men også en tak for samarbejdet med 
GJUK’s Støttefond, der bl.a. er garant for at 
klubben har en bus, der kan bruges i det 
daglige arbejde. Det er således også Støtte-
fonden der finansierer dette, bl.a. gennem 
sponsoraftaler med lokale virksomheder!  
Vi vil opfordre til at forældrene bakker klub-
ben op og sørger for at vi har et tilbud til 
vore børn som dette også i fremtiden.  
 

Miniklubben kort...  

Dette års MiniKlub startede ud med 73 
medlemmer og tæller, i skrivende stund, 68 
medlemmer. Det er en stor flok dejlige og 
aktive børn, som gerne vil deltage i aktivite-
ter, ture og værksteder. De leger meget, 
spiller både bordtennis, bold og brætspil. De 
spiller også computer eller smartphone, li-
gesom de aktivt benytter vores nye PlaySta-
tion Kinect i poolrummet.  
I gården er der opstået en ny skaterkultur 
dette skoleår, som Miniklubbens medlem-
mer også er en stor del af. Ligeledes har de 
flittigt deltaget i klubbens årligt tilbageven-
dende arrangementer, som Klubgames, 
Klubbernes dag i Skanderborg, Julebazar, 
juleafslutning med risengrød og fastelavns-
fest.  
 
I dette års MiniKlub har vi flere børn med 
forskellige udfordringer, der kræver en in-
kluderende indsats. I den anledning er det 
værd at nævne, at to medarbejdere, i dette 
skoleår, har været på efteruddannelse i in-
klusion. 
Som et punkt i opfyldelsen af vores kon-
traktmål om effektivisering, afviklede vi i ef-
teråret en energiuge med forskellige aktivi-
teter omhandlende brug af energi. Blandt 
andet en cykel, hvor man kunne varme 
vand til en kop kakao. 
Sidst i februar afviklede vi en kreativ uge, 
hvor vi blandt andet fabrikeredes hatte til et 
hatteteater, som vi optrådte med for børne-
haven ved siden af os, og bagefter forære-
de til børnehaven. 
I maj inviteres MiniKlub medlemmerne på 
en weekendtur til Stenbjerg mellem Kolding 
og Fredericia fra fredag til søndag. Vi er be-
gyndt at fortælle børnene om turen, og hå-
ber at mange får lyst til at deltage. 
Lige før sommerferien afholder vi den tradi-
tionelle MiniKlub afslutningsfest med grill i 
gården og optræden for forældrene. Vi sat-
ser på at stykke en gøglerforestilling sam-
men til lejligheden. Her håber vi også på 
stor deltagelse af MiniKlub medlemmer, de-
res forældre og søskende. 
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I det forgangne år, har juniorklubben igen 
været brugt af rigtig mange glade og aktive 
medlemmer. Der har været mange i klub-
bens værksteder og der har generelt været 
stor søgning til de ture vi har lavet. 
Det har været utroligt populært, at komme i 
klub om aftenen om torsdagen. Mange har 
deltaget i fællesspisningen, mens andre er 
kommet til senere, efter de f. eks har været 
hjemme og spise eller været til sportsaktivi-
teter. 
Vi har i årets løb afholdt to temauger. Den 
første var en energi uge, som omhandlede 
vores forbrug af el og varme og hvordan vi 
kan spare på det. Der blev arbejdet med 
solceller og opsat Sparometere og i salen 
havde vi en cykel, hvor man kunne varme 
vand op til kakao. Ugen sluttede af, med en 
tur til El museet i Tange, hvor vi fik en 
guidet tur. I februar havde vi kreativuge, 
hvor der blandt andet blev arbejdet med 
foto, sjove hatte til hatteteater og der blev 
fabrikeret rollespilsvåben i værkstedet. 
Til klubbens julebasar, blev der spillet teater 
og forskellige bands spillede og sang. Tea-
terstykket var langt hen af vejen, noget bør-

nene selv havde fået op at stå. 
Vi har stadigvæk haft fokus på børn og be-
vægelse og har haft stor succes med bl.a. 
svømmeture, klatring, live stratego og ikke 
mindst sport i hallen om onsdagen, hvor der 
har mødt ca. 30 op hver gang. Gården har 
også været brugt flittigt, af en stor flok entu-
siastiske skatere, der har lavet et fantastisk 
miljø på tværs af aldersgrupper. 
 Arbejdet med begrebet inklusion, tog for 
alvor sit indtog i klubben og der er blevet 
arbejdet meget med trivsel i forskellige ud-
satte grupper, noget af dette er sket via 
samarbejde og henvendelse fra forældre, 
men også fra skolen. 
Børn der på den ene eller anden måde, har 
haft et særligt behov, har været tilknyttet en 
person i klubben, som har sørget for dialog 
med barnet og med forældre samt skole. 
Vi var på en succesfuld tur til Sverige, i den 
første uge af sommerferien. 63 glade med-
lemmer var med på turen, hvor vi boede i 
fritidsklubben Forum i Husqvarna. Det blev 
også til en overnatning i klubben i henholds-
vis efterår og forår. 
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Ungdomsklubben, har det forgangne år væ-
ret meget velbesøgt. Til vores store glæde, 
har mange 7 årgang 
kommet meget i klubben. Mange er kommet 
forbi for, at spille computere og snakke og 
hygge i cafeen, eller måske spille bordten-
nis, mens andre er kommet mere målrettet 
til aktiviteter og arrangementer det lige har 
tiltaget dem. Af velbesøgte arrangementer, 

kan nævnes besøg af Sexualisterne, der 
unge til unge, talte om sex og prævention 
og besøg af Ditlev Madsen, der talte med 
de unge om faren og konsekvenserne ved 
brugen af anabole steroider, som han selv 
har haft inde på kroppen. 
Vi har arbejdet på, at få mere demokrati og 
medbestemmelse i ungdomsklubben og i 
den forbindelse, har der været valg til et un-
geråd i efteråret.  Ungerådet har jævnligt 
holdt møder og har taget forskellige initiati-
ver. Det blev bl.a., til en super hyggelig 

overnatning i klubben i marts. 
 I sommeren 2013, blev der bygget en del 
nye ramper til gården og de er blevet taget 
godt i mod, af det voksende antal skatere, 
der har frekventeret klubben. En del af dis-
se, har også benyttet sig af muligheden for 
at bruge faciliteterne om eftermiddagen, 
hvor mange juniorklubmedlemmer, har nydt 
godt af deres kunnen.  Da vinteren satte 

ind, var der flere 
ture til Silkeborg 
skatehal. Klub-
ben har i øvrigt 
også støttet op 
omkring projektet 
på Bytoften som 
vi ser, kan bliver 
et stort aktiv for 
børnene og de 
unge i Galten. 
Som et nyt tiltag, 
har der været 
forskellige klub-
ber i klubben. 
Om søndagen, 
har der været 
”tøzeklub”, hvor 
der er blevet bagt 
lækre kager og 
lavet makeup og 
andre hyggelige 
ting og en ons-
dag om måne-
den, har der væ-
ret filmklub. Her 
er der blevet set 
forskellige film og 

snakket om dem 
bagefter. 
Der blev igen lavet musicalprojekt i klubben, 
i samarbejde med Gyvelhøjskolen. Stykket 
trak fulde huse til flere forestillinger på sko-
len 
 Det blev også til forskellige udenlands ture i 
løbet af året. Traditionen tro, var der skitur 
til Rauland i vinterferien og sommerturen gik 
til Heidepark i Tyskland og til Holland, hvor 
Amsterdam blev besøgt, ligeledes blev der 
afholdt en weekendtur til Heidepark i efter-
året. 



Maj & Juni no. 05 & 06 2014  

31 

Medlemstallet i GJUK 2006-2013

Klub: Årstal Budget: 1.1. 1.2. 1.3. 1.4 1.5. 1.6. 1.7. 1.8. 1.9 1.10 1.11. 1.12 I ALT

MK 2006 53 55 56 56 56 55 54 71 49 59 59 60 61 57,58
2007 53 60 60 60 61 60 59 92 55 57 58 59 59 61,67
2008 59 57 57 53 51 53 46 94 58 61 61 58 58 58,92
2009 59 60 60 60 61 61 60 122 62 62 62 62 62 66,17
2010 59 71 67 61 61 57 57 57 75 74 74 74 73 66,75
2011 59 73 72 71 71 70 71 71 56 56 56 57 57 65,08
2012 59 57 55 53 52 52 52 52 64 64 64 64 64 57,75
2013 67 64 64 62 62 62 61 60 69 72 72 72 72 66,00
2014 70 71 71 68 68

JK 2006 119 123 120 116 123 124 125 116 151 155 155 151 148 133,92
2007 119 147 145 139 137 132 128 130 156 152 154 154 154 144,00
2008 137 151 145 132 128 124 120 122 141 144 139 137 133 134,67
2009 137 131 128 124 120 114 111 111 160 160 160 160 160 136,58
2010 135 152 146 145 149 151 153 149 184 182 175 173 170 160,75
2011 137 170 170 170 170 171 170 167 194 189 189 183 176 176,58
2012 195 176 175 170 170 168 167 169 194 192 188 193 189 179,25
2013 181 185 181 172 172 167 164 160 202 203 198 193 188 182,08
2014 193 186 179 169 168

UK 2006 128 118 114 110 108 105 102 98 112 110 107 106 104 107,83
2007 128 98 97 95 93 93 93 95 123 128 137 140 135 110,58
2008 132 131 131 132 132 132 132 132 148 151 151 152 149 139,42
2009 132 149 149 139 139 137 137 159 159 159 159 159 159 150,33
2010 179 161 165 168 168 168 173 174 206 206 215 215 216 186,25
2011 156 217 221 221 221 225 225 225 223 226 246 246 245 228,42
2012 156 243 245 245 234 234 234 234 234 234 239 241 242 238,3
2013 156 245 245 245 244 243 243 243 244 251 254 254 255 247,2
2014 155 255 255 255 257

Det fremgår, at GJUK i perioden 2006-2013 har haft støt stigende medlemstal. Det har bl.a. medvirket til, at 
klubben rent økonomisk er ret robust. Men de kommende år vil GJUK også mærke, at børnetallet i kommunen 
og ikke mindst i Galten-området er kraftigt faldende. 


