
Fritidsklubben Gavlen 
 

Gavlen er Helsingør Kommunes fritidstilbud for børn og unge vidtgående eller generelle 
indlæringsvanskeligheder. 

Lovgrundlag 

Jf. Dagtilbudsloven § 65, stk. 2, skal Byrådet sikre, at der er et varieret fritidstilbud til større børn og unge, 
herunder unge med særlige behov og behov for støtte. 

Målgruppe  

Gavlen er et klubtilbud til børn i alderen 10-18 år med vidtgående eller generelle indlæringsvanskeligheder. 
Børnene går eller har gået i et specialtilbud eller har behov for et socialpædagogisk klubtilbud.  

Nogle af børnene har diagnoser som ADHD, Cerebral Parese, infantil autisme, Tourette syndrom eller er 
lettere mentalt retarderet. 

Personalesammensætning 

Fritidsklubben Gavlen indgår som en del af det øvrige klubtilbud på Abildtræet. Antal årsværk opgøres 
derfor ikke særskilt.  

Der er en overordnet leder af Helsingør Skoledistrikts klub og 1 afdelingsleder i Abildtræet. 

Antal årsværk: 

0,14 leder 

0,34 administrativ medarbejder 

4,0 pædagoger hvoraf én er afdelingsleder i ca. 0,1 årsværk 

Elevtal, kapacitet og normering 

Gavlen er normeret til 20 pladser. 

I september 2016 var der 18 børn indmeldt. 

Normeringen er én pædagog pr. 5 indmeldte børn. 

Økonomi 

Gavlen og Abildtræet tildeles et samlet budget. Heraf tildeles Gavlen et aktivitetsbudget på 1,6 mio. kr. 
Gennemsnitsprisen på et barn i Gavlen er beregnet til 79.500 kr. 

Salg af ydelser 

Gavlen har ingen salg af ydelser. 

Fysiske rammer 



Gavlen er et specialklubtilbud som er integreret i klubben Abildtræet. Tidligere var Gavlen en selvstændig 
afdeling, men for ca. tre år siden blev de fysiske rammer ændret, således at Gavlen i dag er en fuldt 
integreret del af Abildtræet. Abildtræet er indrettet som handicapvenlig institution. 

Beskrivelse og læringsmiljø 

For at lykkes med inklusion af børnene indskrevet i Gavlen i det almen klubtilbud, har specialpædagogerne 
handleplaner for arbejdet med børnene og de unge fra Gavlen. Det tætte samspil og relation mellem barn 
og voksen er med til at udvikle barnets kompetencer, fx ved at støtte barnet i valg af interesser, venner og 
aktiviteter. Barnets selvværd og interagerende med andre mennesker styrkes herigennem.   

Forudsætningen for at det lykkes er en anerkendende tilgang, som fremme oplevelsen af tryghed i de 
relationer barnet færdes i. Det er med til at øge barnets evne til at klare udfordringer. 

I Abildtræet arbejder man ud fra, at fællesskaber skal være varierende nok til at rumme alle børn og unge. 

Endvidere arbejder pædagogerne i klubben og specialteamet tæt sammen og lægger vægt på at ord og 
handlinger peger i samme retning. 

Nå barnet har gået ca. tre måneder i Gavlen, udarbejder den primære kontaktpædagog en handleplan.  

I handleplanen beskriver:  

      

• Alment indtryk af barnet 
• Struktur 
• Leg, motorik 
• Sproglig udvikling 
• Sociale kompetencer i samspil med børn/voksne 
• Barnets selvværd 
• Handleplaner fremadrette 

 

Forældrene inviteres til en samtale om handleplanen.   

Hverdagen i Gavlen 

Når børnene starter i Gavlen er der samlinger hver dag i en periode for at introducere børnene til 
hverdagen og bygge videre på de foregående dages pædagogiske tiltag. 

I arbejdet med de større børn tager det pædagogiske personale udgangspunkt i, hvor barnet er den 
pågældende dag fx deres trivsel, skolen, kærester m.v.  

Der praktiseres individuelle samtaler og gruppesamtaler, hvor rum, rammer og indhold som er tilrettelagt 
efter det enkelte barns specifikke behov præciseres og fastholdes. 

Specialtilbuddet har sammenhæng med Helsingør Kommunes målsætninger om livslang læring og tidlig 
indsats. Kommunen tilbyder lærings- og udviklingsfællesskaber for alle børn, som øger børn og unges 
trivsel.  

Visitation 



Den sags førende psykolog indstiller barnet til Gavlen. Visitationen foretages af pædagogisk konsulent i 
Børne- Ungerådgivningen samt afdelingslederen i Gavlen/Abildtræet. Når barnet har fået tildelt en plads, 
bliver barnet indmeldt via pladsanvisningen.  

Om generelle indlærings- og funktionsvanskeligheder 

Børn og unge med generelle indlærings- og funktionsvanskeligheder har i højere grad end andre børn brug 
for guidning i forhold til at danne og fastholde sociale relationer. 

Hvis børnene ikke får den nødvendige støtte, er der risiko for social isolation, ensomhed eller følelsen af at 
være forkert og blive mobbet.  

Faglige samarbejdsflader 

• Familierådgivningen  
• Pædagogisk konsulent der er med til at visitere børnene til Gavlen 
• Psykologerne, der visiterer børnene til Gavlen 
• Supervision til medarbejderne af en psykolog 
• Almenområdet – Gavlen samarbejder med lærere og SFO personaler blandt andet ved 

overleveringsmøder med forældrene 
 

Forældresamarbejde 

Inden et barn starter i Gavlen, afholdes der et overleveringsmøde med forældre, psykolog og skole. På 
mødet bliver informationer om barnets styrker og kompetencer videregivet. 

Efter ca. 3 måneder afholdes et opfølgningsmøde med forældrene, hvor udgangspunktet er status på 
barnets trivsel evt. nye tiltag m.m. 

Klubben vægter et tæt og tillidsfuldt forældresamarbejde højt og kontakter ofte de forældre, som ikke 
kommer i klubben i hverdagen via telefon. Udgangspunkt er, at forældrene er yderste vigtige 
samarbejdspartnere og de har en særlige viden om deres barn. 

Forældre, søskende samt bedsteforældre bliver inviteret til særarrangementer og fællesspisninger nogle 
gange i løbet af året samt ved højtider.  

Afledte konsekvenser 

Børn til Gavlen visiteres fra hele kommunen, og er ofte ikke i stand til at færdes i trafikken. En stor del af 
dem har derfor brug for befordring.  

Åbningstider 

På skoledage: 

Mandag og torsdag kl. 13.30 -20.30 

Tirsdag og onsdag kl. 13.30 -17.00. 

Fredag kl. 13,30 til 16.00 

I ferier har klubben åben fra 9.00 til 16.00. Hvis forældrene har et pasningsbehov åbner klubben kl. 7.00. 



Beliggenhed og kontakt 

Gavlen 

Abildgårdsvej 45 

3000 Helsingør 

Tlf.: 25 51 23 70 

 


