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Oversigt over aktuelle (2018) indsatser og aktiviteter i den bolig sociale HP ”En fælles indsats” 2017-2021
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Bilag 1

Indsatser

Aktiviteter under indsatser

Status (2018)
(effekten i prosa)

Forventet påvirkning af ghettokriterier

Udd. og
beskæftigelse

Tværgående brobygningsteam til opsporing og forebyggelse
En aktivitet målrettet børn og unges bekymrende fravær i
skole/uddannelse og med særligt fokus på deres forbrug af
alkohol og øvrige rusmidler.
• Opsøgende indsats
• Brobygning til det øvrige kommunale system
• Inddragelse af familie og netværk
• Fokus på både opsporing og forebyggelse

Første halvdel af 2018 er
aktiviteten blevet
implementeret og justeret, og
har fra sommeren 2018 og frem
vist sig at være et godt og
nødvendigt forbyggende tiltag.
Det er lykkedes at få fat i børn
og unge, der har problemer og
få hjulpet dem ind i en positiv
udvikling.

Aktiviteten har til formål at reducere børn og
unges fravær samt løse de bagvedliggende
problemer, der bidrager til deres fravær.

Tiltaget vurderes at være vigtig
og forventes at fortsatte
perioden ud.
En opnormering af det lokale virksomhedsnære samarbejde
med henblik på at få flere borgere i virksomhedspraktik og
løntilskud
En aktivitet der får udsatte borgere ind på arbejdsmarkedet
ved en håndholdt og målrettet indsats, hvor der er med
løbende støtte og tæt opfølgning på den enkelte.
• Virksomhedspraktik og løntilskud forankretlokalt
• Støtte til virksomhederne ift. at fastholde borgerne
• Mentorforløb for borgerne
• Opkvalificerende forløb for borgerne
Forebyggelse og
forældreansvar

Intensive sundhedsplejerskebesøg i et hyppigere og
længerevarende omfang end sædvanlig

Aktiviteten har bidraget til at
flere ledige er kommet tættere
på arbejdsmarkedet eller ind på
arbejdsmarkdet
Tiltaget vurderes at være
meget vigtig, og forventes
tiltages intensiveres og
udbredes til flere udsatte
ledige, således at endnu flere
bliver selv forsørgende.
Aktiviteten har fungeret til dels
efter hensigten. Den tidlige

Kortsigtet effekt: Reduktion af fravær i
folkeskolen har en
Afgørende betydning for elevernes læring. J
mindre fravær, jo bedre indlæring og jo bedres
karakter. Forbedringer på disse forhold styrker
børn og unges motivation for at tage en
uddannelse.
Langsigtet effekt: Unges øgede motivation for
uddannelse vil bidrage til at reducere andelen
af 30-59 årige, der har grundskolen som højest
fuldførte uddannelse.
Antallet af borger i Job/Selvforsørgelse er
afgørende for områdernes status i ghettolisten
Dette har en direkte positiv betydning:
- andelen af beboere udenfor
arbejdsmarkedet
- højere gennemsnitlig indkomst blandt
beboere

Kortsigtede effekter:
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Udvikling af udvidede besøgspakker til borgere med
anden etnisk baggrund end dansk som skal understøtte
familier i at udvikle en kultur og sociale værdier, der
matcher værdierne i et demokratisk og tillidsbaseret
samfund.
• Andelen af 3 års besøg skal øges.
• Fremskudt indsats på Motalavej og i Ringparken
grundet største andel af børn i 0-3 års alderen.
Etablering af boligsociale mødregrupper
• Relationsdannelse
• Netværksskabende aktiviteter
• Temaer omkring spædbørn og småbørn som skal
understøtte børns trivsel og udvikling.

(extra)indsats som skal sikre
bedre vilkår for børnenes trivsel
og udvikling er
forskningsmæssig godtgjort.
Aktiviteten har dog
udfordringer i motiveringen af
mødrene i deltagelse i fælles
læringsforløb.

Kriminalpræventivt Værested og klub – med og uden tag
Denne aktivitet skal tilbyde de unge et alternativ til den
gadeorienterede livsstil – og dermed skabe tryghed og mindske
risikoen for kriminel adfærd.
• Opsøgende funktion
• Brobygning til eksisterende tilbud
• Tilstedeværelse blandt de unge og på sociale
medier
• 18+ indsats
• Styrket SSP samarbejde

Aktiviteten har været under
påvirkning af omstruktureringer
men har mere og mere vist sig
at være på den rette vej, og
som en væsentlig indsats i det
kriminalitetsforbyggende og
netværksskabende i
områderne.

Små børn og forældres motiveres til dagtilbud
go skoler og social læring og færdigheder
udvkles.

Langsigtede effekter:
Flere børn gennemfører folkeskolen.
Ingen direkte effekt på ghettokriterierne

Tiltaget vil blive revideret
løbende.

Aktiviteten vurderes at være
meget vigtig fremadrettet og
forventes at fortsatte.

Aktiviteten skønnes at have direkte
Indflydelse på reduktion af antallet af
dømte i områderne.
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Fritidsjobindsats
Hver fjerde af de unge i udsatte boligområder har et fritidsjob
mod hver anden unge i resten af Danmark. Denne aktivitet skal
primært kunne øge de unges muligheder for at få et fritidsjob,
og være konkret bindeled mellem den unge og erhvervsliv
 Virksomhedsnetværk
 Skole/UU mfl. netværk
 Fritidsjobsformidling
 Frivillig-involvering
Idrætspartnerskaber
Idrætspartnerskaber er et samarbejde mellem Gerlev
Idrætshøjskole, DGI og helhedsplanen.
Målet er at skabe lokale Communities, fællesskaber, hvor en
række af de større unge fra boligområderne driver lege-,
idræts- og bevægelsesaktiviteter for boligområdernes øvrige
unge.
 Intro til idræts og foreningsliv
 Uddannelse i at skabe aktive unge i områderne
Tryghedsvandringer
Det er en dialogmodel, der sætter fokus på beboeres egen
oplevelse af tryghed i deres boligområde, uafhængigt af diverse
statistikker og undersøgelser osv.
 Fælles vandringer i området med beboerne som værter
 Opfølgninger på anbefalinger og konklusioner fra
vandringerne

Tryghed og trivsel

Bydelsforældre
Denne aktivitet understøtter rammer for og viden om
forældrenes aktive rolle i børnenes trivsel og udvikling. Dette
ved bl.a. at


Understøtte rollemodeller- grupperinger af mødre,
fædre grupper eller blandede forældregrupperinger.

Aktiviteten har været særdeles
velfungerende; mange unge er
kommet i fritidsjob og har fået
praktikpladser.
Aktiviteten vurderes at være
værdifuld i både
kriminalitetsforbyggende
sammenhæng men også på sigt
i forhold til at påvirke normen
om at være en del af
arbejdsmarkedet er værdifuldt
for den enkelte og for
samfundet.

Aktiviteten har indirekte indflydelse på flere af
Ghettokriterierne:
- kan være med til at antallet af domsfældelse
er faldende
- kan være med til at øge motivationen for
at uddanne sig videre
- kan på sigt bidrage til at der er færre beboer
udenfor arbejdsmarkedet
- kan have direkte indflydelse på
gennemsnitsindkomst.
Indkomst i områderne (alder 15-64 år).

Aktiviteten forventes at
fortsatte med øget styrke.

Aktiviteten har fungeret efter
hensigten og er med til at øge
tryghedsfølelsen iblandt
beboerne.

Aktiviteten forventes at
fortsætte i sin nuværende
form.
Aktiviteten har haft
vanskeligheder i at etablere de
ønskede grupperinger, og har
haft svært ved at leve op til
forventningerne.

Har ingen direkte indflydelse på Ghettokriterierne
Aktiviteten har effekt på boligområdets image
og attraktivitet

Har ingen direkte indflydelse på ghettokriterier
Har dog indirekte indflydelse på mindst to:
- færre unge begår noget strafbart
- flere unge følge deres skole og uddanner sig
videre
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Aktivt liv, frivillighed/civilsamfund
For at øge trygheden og den sociale integration i
områdernebidrager denne aktivitet medforskellige tiltag som
styrker sammenhængskræft og gode naboskab. Nogle af de
konkrete tiltag er:
 Større årlige begivenheder i områderne som appellerer
til både beboer inde og udenfor områderne
 Etablering af frivillige grupperinger som igangsætter
diverse aktiviteter til gavn for områdets beboer

Strategisk kommunikation
Denne aktivitet skal være med til at nuancere fortællingen om
områderne og give et mere realt billede områderne.
Dette ved bl.a. at involvere beboerne i historiefortællingen.
 Der oprettes/uddannes en gruppe af
beboerjournalister
 Der udsendes nyhedsbreve
 Der vedligeholdes hjemmeside med relevante
info/nyheder
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Aktiviteten vurderes at være
vigtig, og forventes videreført i
en justeret form.
Aktiviteten har foldet sig ud i
forskellige former, og har
fungeret efter hensigten.
Der dannes flere relationer,
foregår flere aktiviteter og flere
engagerede sig i frivillige
indsatser
Aktiviteten forventes videreført
med samme formål, men med
varierende metoder.
Aktiviteten har haft sine
opstartsvanskeligheder, men
har nu etableret sig.

Aktiviteten påvirker mest tryghedsfølelsen og
og beboertrivselen, og har ingen direkte
målbare direkte effekt på ghettokriterierne

Aktiviteten har ingen direkte indflydelse på
Ghettokriterierne

Aktiviteten forventes
videreført, men i reviderede
formater som passer til aktuelle
behov.

Grøn markering – forventet direkte påvirkning til ghettokriterier ; Gul markering- forventet indirekte påvirkning til ghettokriterier på kort eller mellemlangsigt; Ingen markering- Forventet
positiv effekt på langsigt eller støttefunktion

