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Indledning 
Denne helhedsplan er udarbejdet af en fælles arbejdsgruppe på tværs af KAB, VIBO og 
Fredensborg Kommune. Helhedsplanen dækker VIBO’s afdeling 101, Islandshøjparken, 
afdeling 102 Nivåhøj II og afdeling 103, Nivåhøj III og Fredensborg Boligselskabs afdelin-
ger Niverød III og IV.  

Initiativet til helhedsplanen er taget på baggrund af de problemer området oplever. Mest 
synlig er den uhensigtsmæssige adfærd blandt mange børn og unge, hvilket derfor er me-
get i fokus blandt beboerne. Både hen over sommeren 2007 og i vinteren 2008 har bebo-
erne oplevet området som meget utrygt pga. flere episoder med ildspåsættelser, omfat-
tende hærværk, salg af stoffer mv.  

Fredensborg Kommune har været særdeles aktiv i forhold til formuleringen af hvad der 
skal ske i området og kommer til at spille en helt central rolle. De har et stort ønske om, at 
der gøres en indsats i området nu og har derfor også været med til at sætte de overordne-
de rammer for indsatsområderne i helhedsplanerne. Også økonomisk bidrager kommunen 
i stort omfang. 

Mål, milepæle og succeskriterier 

Mål, milepæle og succeskriterier er ligesom en kinesisk æske. Der er hele tiden en ny 
æske at åbne – eller et nyt projektniveau at folde ud.  

I denne helhedsplan er der formuleret dels et sæt overordnede mål, milepæle og succes-
kriterier og dels mål, milepæle og succeskriterier for hovedindsatsområderne. For de en-
kelte delprojekter lægges der imidlertid op til, at mål, milepæle og succeskriterier formule-
res på en medarbejderworkshop der afholdes, når alle medarbejdere er ansat.  Work-
shoppen afholdes for at skabe en fælles forståelse af, hvordan mål, milepæle og succes-
kriterier formuleres, og hvordan der skal arbejdes efter dem. Denne bliver beskrevet nær-
mere under overskriften ”opstartsfase”  

For det overordnede mål gælder det, at alle helhedsplanens indsatser forventes at have 
deres effekt i forhold til realiseringen, men også at det ikke vil være muligt at pege på at én 
indsats mere end nogle andre har medvirket til realiseringen.  

Overordnet mål 
Det overordnede mål for helhedsplanen er, at beboerne i højere grad føler ejerskab til bo-
ligområderne, at de er glade for at bo der, og at de kan se en værdi i at bo alment. Dette 
skal på sigt føre til, at boligområderne også udadtil får et bedre image og bliver mere kon-
kurrencedygtige i forhold til den øvrige boligsektor i kommunen. 
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Overordnede milepæle 
De overordnede milepæle foreligger som bilag i form af en tidsplan for den samlede ind-
sats. Tidsplanen giver et overblik over, hvilke delprojekter der sættes i gang hvornår samt 
hvornår der evalueres. Tidsplanen er tænkt som et værktøj, der kan arbejdes videre med 
igennem projektet, så der hele tiden er overblik over om milepælene nås, og hvordan de 
enkelte delprojekter hænger sammen tidsmæssigt. 

Overordnede succeskriterier  
For at skabe et bedre grundlag for at evaluere helhedsplanindsatsen, er det besluttet at 
gennemføre NaboSKabsundersøgelser i de to boligområder. Undersøgelsen i Islandshøj-
parken og Nivåhøj forventes gennemført i løbet af efteråret 2008, og i Niverød III og IV er 
den fuldført. NaboSKabsundersøgelsen skal gennemføres igen to år efter indsatsen start 
og igen efter 5 år, og vil fungere som et af evalueringsredskaberne for den overordnede 
målsætning. 

Med baggrund i den overordnede målsætning samt den allerede gennemførte Nabo-
SKabsanalyse i Niverød III og IV er der opstillet følgende overordnede succeskriterier for 
helhedsplanen. 

Efter to år: 

 andelen af utilfredse eller meget utilfredse beboere i de enkelte afdelinger er halve-
ret  

 andelen af beboere der oplever, at der er meget kriminalitet i boligområderne er 
halveret 

 60 % af alle beboere trives og føler sig godt tilpas 

Efter 5 år: 

 andelen af utilfredse eller meget utilfredse beboere er reduceret med 3/4  

 andelen af beboere der oplever, at der er meget kriminalitet i boligområderne er re-
duceret med 3/4 

 80 % af alle beboere trives, og føler sig godt tilpas 

 60 % af beboerne føler et tilhørsforhold til boligområdet 

 80 % af folk adspurgt uden for boligområdet har ingen eller en positiv opfattelse af 
boligområdet 

 30 % af folk adspurgt uden for boligområdet kunne se sig selv bo i boligområdet 
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 50 % af beboerne ville vælge at bo alment, hvis de havde frit valg 

Beskrivelse af området og afdelingerne  

Området  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Som kortet viser, er afdelingerne under helhedsplanen delt af dels en vej og dels et større 
villakvarter og afstanden kan umiddelbart synes stor. Dog er der i lige linje kun knap 1 km 
fra det centrale Mariehøj til Basen for helhedsplanen. 

Som sydøstlig nabo til de fem afdelinger ligger Nivå Centret og Nivå Centralskole samt 
stationen. Det er hovedsageligt her, beboerne orienterer sig imod og også her, at de unge 
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primært holder til. Mod øst er der grønne områder, der strækker sig helt ned til Strandve-
jen og vandet. Der er imidlertid planer om ny bebyggelse på en del af dette areal. Nordligst 
umiddelbart op af afdeling 103 er der bygget helt nye rækkehusbebyggelser.  

På den anden side af dem og kvartererne ligger Niverødgårdskolen, som de fleste af Nive-
rød III og IV’s børn går på. Længst mod vest afgrænses området af Niverød Kongevej og 
på den anden side af den et større erhvervsområde.  

Afdelingerne under Fredensborg Boligselskab 

 

NIVERØD III 
Niverød III er en bebyggelse bestående af i alt 282 familieboliger. Boligerne fordeler sig 
med 61: 2-rums boliger, 28: 3-rums boliger og 193: 5-rumsboliger. Huslejen i Niverød III er 
575 kr. pr. m², ekskl. udgifter til varme. 

Bebyggelsen er opført i 1974 som toplans kædehuse. Bebyggelsen gennemgik i 1999 en 
omfattende renovering og fremstår i dag med attraktive boliger til familier med børn. Til alle 
boliger knytter sig et mindre haveanlæg. Yderligere har alle boliger eget udhus og p-plads. 
Boligafdelingen har aktuelt besluttet at tilbyde beboerne muligheden for at anvende ”indi-
viduel modernisering” med henblik på en tiltrængt modernisering af boligafdelingens køk-
kener. Beboerne har vist stor interesse for denne mulighed. 
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NIVERØD IV 
Afdelingen er en bebyggelse bestående af i alt 254 gårdhavehuse. Boligerne i Niverød IV 
fordeler sig med 26: 2-rums boliger, 146: 3-rums boliger og 82: 4-rums boliger. Bebyggel-
sen er opført i 1978.  

Bebyggelsen fremstår i dag nedslidt med rødlig algevækst på facaderne - et forhold der 
permanent, men forgæves har været søgt løst. Boligerne har meget lav isoleringsstandard 
med meget høje varmeudgifter til følge. Huslejen er 834 kr. pr. m², ekskl. udgifter til varme.  

Afdelingen har på et afdelingsmøde i 2006 besluttet at gennemføre en gennemgribende 
renovering af facader, dræn og sokler. Landsbyggefonden har bevilget penge til dræn og 
sokler og der forventes snarest svar omkring renovering af facader. I projektet indgår en 
kraftig forøgelse af isoleringsstandarden, og der er gennemført en forsøgsrenovering af 
fire boliger. Bebyggelsen vil – efter gennemførelse af den påbegyndte renovering – frem-
stå særdeles attraktiv. Der forventes et kommende huslejeniveau på ca. 880 kr. pr. m². 
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NABOSKABSANALYSE 
I november og december 2007 gennemførte KAB en generel naboskabsundersøgelse i de 
to afdelinger og det rådgivende sociologfirma Nørregård, Nielsen og Rosenmeier gennem-
førte én med fokus på børn, unge og beboere med anden sproglig og kulturel baggrund 
end dansk. Sidstnævnte med spørgeskemaer, som er under udvikling.  

Den samlede svarprocent på undersøgelserne er på godt 25 % (137 ud af 542 husstande) 
og selvom den med fordel kunne have været højere, giver den alligevel et fingerpeg om 
holdningerne i området. Over halvdelen af de adspurgte er i arbejde, og ca. 40 % er på 
pension, efterløn eller er ledige.  

Resultaterne viser, at beboerne generelt er tilfredse med at bo i området. Naboskabet fun-
gerer godt, og tilfredsheden med mulighederne for fællesskab i de fysiske rammer er også 
relativt stor. Mindre positive er svarene omkring trygheden og forbindelserne udadtil. Be-
boere med anden etnisk baggrund end dansk føler sig generelt lidt mere trygge i bebyg-
gelserne end beboere med dansk baggrund. Der er gennemgående tilfredshed med de 
fysiske rammer, og relativt mange beboere deltager aktivt i områdets liv (flest i alderen 46-
55 år), men mange vil gerne deltage endnu mere – for eksempel ved at stå for arrange-
menter. 

Det lader til, at der er et godt grundlag for en positiv udvikling af boligområderne, idet der 
både er vilje, rammer og ressourcer, som kan være med til at forbedre tryghedsfølelsen og 
den overordnede tilfredshed med området. For at imødegå isolation og ghettodannelse, vil 
det være godt at styrke de interne netværk og brobygningen udadtil. Desuden viser under-
søgelsen, at der er behov for en udvikling af aktiviteter for de yngre generationer. 

Afdelingerne under VIBO 
De tre afdelinger ligger på en nord-sydgående akse, der afgrænses af Islandshøjvej mod 
vest og grønne områder mod øst. Sydligst ligger afdeling 101, der mod syd afgrænses af 
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Nivåvej og mod nord støder op til afdeling 102. Nordligst ligger afdeling 103, der afgræn-
ses mod nord af en helt ny rækkehusbebyggelse.  

Alle tre afdelinger har tidligere heddet Islandshøjparken, men i dag er det kun afdeling 
101, der lyder under det navn, mens afdeling 102 og 103 har skiftet navn til Nivåhøj II og 
III. Navneskiftet hang sammen med det dårlige ry, der efterhånden var knyttet til navnet 
Islandshøjparken, der havde givet anledning til øgenavne som Islandsvoldparken og Is-
lamshøjparken. 

Samlet bor der 1.570 beboere i de tre afdelinger.  

 

AFDELING 101 
Afdeling 101 er bygget i 1974 og adskiller sig væsentligt fra de øvrige rent arkitektonisk. 
Den er udformet som en klassisk stokbebyggelse i beton, der i dag fremstår beklædt med 
pastelfarvede facadeplader. Afdelingen er med sine 384 lejemål den største af de tre og 
består hovedsageligt af 3-værelseslejligheder. Afdeling 101 har fået bevilliget midler i 
Landsbyggefonden til en omfattende renovering blandt andet af facader, tag, altaner og 
badeværelser. 

 

AFDELING 102 OG 103 
Afdeling 102 og -3, der ligger nord for afdeling 101, er opført i hhv. 1980 og 1982 og består 
af hver 184 lejemål. I begge afdelinger er der en overvægt af 4 værelses lejligheder men 
har i øvrigt en meget alsidig boligsammensætning. Bebyggelserne udgøres af 11 punkthu-
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se opført i beton med tre forskudte terrasser og små private haver til stuelejlighederne. 
Afdeling 102 er netop renoveret for 70 mio. kr. og fremstår nu med hvide facadeplader 
med terrasseindhegning og tagbeklædning i galvaniseret stål. Forude venter en lignende 
renovering af afdeling 103. 

  

NABOSKABSANALYSE 
Der er endnu ikke gennemført en naboskabsanalyse for Islandshøjparken og Nivåhøj. 
Denne forventes igangsat hen over efteråret 2008. Analysen gennemføres af VIBO’s bo-
ligsociale medarbejder i tæt samarbejde med afdelingsbestyrelserne. 
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Afdelingernes udfordringer og potentialer  

Analyse af de boligsociale nøgletal  

Beboersammensætningen i de fem afdelinger på tværs af de to boligselskaber VIBO og 
Fredensborg Boligselskab har stor sammenlignelighed hvad angår nøgleindikatorer som 
aldersfordeling, andelen af arbejdsstyrken og beskæftigelse. Afdelingerne på andre områ-
der, som andelen af indvandrere/efterkommere, husstandstyper, antal forsørgere og ind-
komstfordeling adskiller sig væsentligt fra hinanden – både inden for og på tværs af de to 
boligselskaber. Fælles for alle afdelingerne er, at de på en lang række parametre adskiller 
sig signifikant fra gennemsnittet i Fredensborg Kommune 

Aldersfordeling i afdelingerne 
Følgende tabel giver en oversigt over fordelingen af aldersgrupper i de fem afdelinger: 

 

Afdeling Selskab 
Afd. 
nr. 

Husstande 
Personer i 
alt 

Personer 
under 18 i % 

Personer 
18-24 i % 

Personer 
over 65 i % 

Islandshøj-
parken 

VIBO 101 191 433 29 8 8 

Nivåhøj II VIBO 102 177 394 27 13 10 

Nivåhøj III VIBO 103 179 353 24 9 13 

Niverød III 
Fredensborg 
Boligselskab 

5.401 223 562 29 8 7 

Niverød IV 
Fredensborg 
Boligselskab 

5.402 244 507 24 5 17 

Fredensborg Kommune 16.767 39.240 25 6 15 

 

Som tabellen viser, har helhedsplanens afdelinger, i modsætning til mange andre almene 
boligområder, ikke en stor overvægt af børn og unge under 18. Tværtimod er aldersforde-
lingen her meget lig det kommunale gennemsnit.  
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Husstandstyper 
Ser man på fordelingen af husstandstyper, er det væsentligt at bemærke, at der er stor 
variation af husstandstyper blandt de fem afdelinger, ligesom der blandt afdelingerne fore-
kommer stor variation i forhold til det kommunale gennemsnit for Fredensborg Kommune. 

Følgende tabel giver en oversigt over fordelingen af husstandstyper i de fem afdelinger: 

Afdeling 
Husstande  

i alt 

Enlige uden 
børn i % 

Enlige med 
børn i % 

Par uden 
børn i % 

Par med 
børn i % 

Øvrige hus-
stande i % 

Islandshøj-parken 191 47 9 10 25 9 

Nivåhøj II 177 43 14 16 20 6 

Nivåhøj III 179 49 11 17 15 8 

Niverød III 223 28 13 22 28 9 

Niverød IV 244 39 13 24 18 6 

Fredensborg 
Kommune 

16.767 33 7 27 27 6 

 

Ved at kigge på husstandstyperne tegner der sig et billede af nogle afdelinger med en ret 
forskellig beboersammensætning. Tallene viser, at især Islandshøjparken skiller sig ud, 
ved en stor andel af børnene har to forsørgere i forhold til de øvrige afdelinger og ved at 
halvdelen af husstandene bebos af mennesker med anden etnisk baggrund end dansk. I 
modsætning hertil har de øvrige afdelinger en stor andel af børn, der er børn af enlige for-
sørgere og en langt mindre andel af familier med anden etnisk herkomst.  

Værd at bemærke er desuden, at der i Islandshøjparken er langt flere børn pr. husstand 
med familier med to forsørgere, end der er i de øvrige afdelinger. Således er der 2,2 barn 
pr. familie med to forsørgere, mens der i de øvrige i snit kun er 1,8 barn pr. husstand.  

Det tyder på, at afdelingen er præget af store børnefamilier af anden etnisk herkomst, hvil-
ket også understreges af, at 74 % af afdelingens børn har anden etnisk herkomst end 
dansk, mens det kun gør sig gældende for 66 % af de voksne mellem 18 og 49 år i afde-
lingen. Til sammenligning har kun 15 % af børnene i Niverød III anden etnisk herkomst 
end dansk, mens andelen af voksne mellem 18 og 49 år med anden etnisk herkomst ud-
gør 20 %.  

For kategorien ”enlige uden børn” skiller især VIBO’s afdelinger sig ud fra det kommunale 
gennemsnit på 33 %, med hhv. 47 % (Islandshøjparken), 43 % (Nivåhøj II) og 49 % (Nivå-
høj III). Til sammenligning hører 39 % af Niverød IV’s beboere til i denne kategori, mens 
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Niverød III ligger under det kommunale gennemsnit med 28 %.  Dette skal naturligvis ses i 
sammenhæng med lejlighedstyperne. Eksempelvis udgøres 40 % af afdeling 101’s boliger 
af 1- og 2-værelses lejligheder, mens disse kun udgør godt 20 % af Niverød III´s samlede 
boligmasse.  

Også i kategorien ”Par uden børn” skiller VIBO’s afdelinger sig ud. Afdelingerne har gen-
nemsnitlig 14 % beboere i denne kategori, hvilket er 13 % færre end det kommunale gen-
nemsnit på 27, og mellem 5 og 12 % færre end beboergruppen i afdelingerne under Fre-
densborg Boligselskab.  

Andelen af ”Par med børn” er for tre af de fem afdelinger mellem 7 og 12 % under det 
kommunale gennemsnit på 27 %, og dermed signifikant under. De tre afdelinger har re-
spektive 20 % (Nivåhøj II), 15 % (Nivåhøj III) samt 18 % (Niverød IV) beboere i kategorien 
”Par med børn”.  

Indvandrere og efterkommere 
Der er ligeledes stor variation både internt mellem afdelingerne og i forhold til det kommu-
nale gennemsnit i andelen af husstande med indvandrere og efterkommere. VIBO’s afde-
linger er karakteriseret ved at have en signifikant større andel af indvandre-
re/efterkommere end både Fredensborg Boligselskabs afdelinger og i forhold til det kom-
munale gennemsnit på 12,5 %. VIBO’s afdelinger har gennemsnitlig 51 % indvandre-
re/efterkommere fordelt henholdsvis på 64 % (Islandshøjparken), 45 % (Nivåhøj II) og 41 
% (Nivåhøj III), mens kun 18 % af beboerne i hhv. Niverød III og IV har anden etnisk bag-
grund end dansk. 

Ser man på antallet af husstande beboet af folk med anden etnisk baggrund i både Is-
landshøjparken og til dels også i Nivåhøj II, er procentdelen af det samlede noget lavere. 
Dette er et udtryk for, at indvandrere og efterkommere her generelt bor flere i lejlighederne 
end beboere med dansk baggrund. Dette peger på en beboersammensætning med man-
ge børnefamilier med anden etnisk baggrund. Dette gør sig ikke i samme udstrækning 
gældende for Niverød III og IV, hvor antallet af indvandrere og efterkommere i højere grad 
tilsvarer den andel af husstande der er beboet af indvandrere og efterkommere. 

Følgende figur viser andelen af husstande i procent, der er beboet af indvandre-
re/efterkommere.  
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Denne forskel har med stor sandsynlighed noget at gøre med hvor indvandrerne oprinde-
ligt kommer fra, hvilket der er stor forskel på afdelingerne imellem. Her er det interessant 
at bemærke, at andelen af indvandrere fra EU er væsentlig større i Niverød III  og IV end i 
de øvrige afdelinger. 

 

Herudover er det kendetegnet, at VIBO’s afdelinger Islandshøjparken (66 %), Nivåhøj II 
(54 %) samt Nivåhøj III (41 %.) har en signifikant overrepræsentation af indvandre-
re/efterkommere fra det øvrige Europa i forhold til Fredensborg Kommune (23 %), mens 
Fredensborg Boligselskabs afdelinger Niverød III (21 %) og Niverød IV (19 %) har en sig-
nifikant underrepræsentation. Omvendt har disse afdelinger en signifikant overrepræsenta-
tion af indvandrere/efterkommere fra gruppen ”Asien, statsløse samt uoplyst” i forhold til 

Afdeling 
Indvandrere/ efter-
kommere fra Øvrige 
Europa 

EU 
lande  

Afrika Nord-, syd-, og Mel-
lemamerika og Ocea-
nien 

Indvandrere/ efterkomme-
re fra Asien, Statsløse samt 
uoplyst i % 

Islandshøj-
parken 

66 
5 2,5 0 

27 

Nivåhøj II 54 8 8 0 30 

Nivåhøj III 41 6 10 0,7 43 

Niverød III 21 16 7 3 53 

Niverød IV 19 23 3 3 51 

Fredensborg 
Kommune 

38 
21 7 4 

31 
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Fredensborg Kommune. Ligeledes har VIBO’s afdeling Nivåhøj III også en overrepræsen-
tation af denne gruppe, mens VIBO’s to andre afdelinger ligger omkring det kommunale 
niveau.   

Den beskæftigelsesmæssige profil 
Følgende tabel viser den procentvise beskæftigelse i afdelingerne i udvalgte kategorier. 

Afdeling 
Arbejdsstyrken i 
% 

Arbejdsløse i 
% 

Øvrige uden for 
erhverv i % 

Førtids-
pensionister i % 

Lønm. høj/mel. 
niveau i % 

Islandshøj-parken 56 3 21 50 5 

Nivåhøj II 54 2 21 49 7 

Nivåhøj III 53 1 18 48 6 

Niverød III 67 2 12 51 20 

Niverød IV 53 2 12 36 13 

Fredensborg 
Kommune 

68 1 9 19 27 

 

Den beskæftigelsesmæssige profil i de fem afdelinger giver et samlet billede af, at beboer-
sammensætningen i afdelingerne afviger fra det kommunale gennemsnit – Niverød III und-
taget. Andelen af beboere over 15 år, der figurerer som en del af arbejdsstyrken varierer 
kraftigt blandt afdelingerne på henholdsvis 56 % (Islandshøjparken), 54 % (Nivåhøj II), 53 
% (Nivåhøj III), 67 % (Niverød III) og 53 % (Niverød IV), hvilket ligger mellem 1 og 15 % 
under det kommunale gennemsnit på 68 %. Andelen af arbejdsløse beboere i de fem af-
delinger ligger på henholdsvis 1 % (Nivåhøj III), 2 % (Niverød III), 2 % (Niverød IV), 2 % 
(Nivåhøj II) og 3 % (Islandshøjparken), hvilket ikke er en signifikant afvigelse sammenlig-
net med det kommunale gennemsnit på 1 %. Heller ikke andelen af beboere i kategorien 
”øvrige uden erhverv” i de to afdelinger Niverød III (12 %) og Niverød IV (12 %) er signifi-
kant højere end det kommunale gennemsnit på 9 %, men for VIBO’s tre afdelinger hersker 
der en derimod en signifikant overrepræsentation af beboere i denne kategori, med hen-
holdsvis 21 % (Islandshøjparken og Nivåhøj II) og 18 % for (Nivåhøj III).  

 Hvad angår andelen af førtidspensionister hersker der i afdelingerne en signifikant over-
repræsentation af beboere i denne kategori. Det kommunale gennemsnit er på 19 %, men 
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i afdelingerne varierer gennemsnittet fra 36 % (Niverød IV) over 48 % (Nivåhøj III), 49 %. 
(Nivåhøj II) og 50 % (Islandshøjparken) til 51 % (Niverød III).  

Herudover er der i de fem afdelinger en betydeligt lavere andel af beboere i indkomstkate-
gorien ”lønmodtagere høj/ mellem niveau”. Især skiller VIBO’s tre afdelinger sig ud med en 
beboergruppe hvor der kun er henholdsvis 5 % (Islandshøjparken), 6 % (Nivåhøj II) og 7 
% (Nivåhøj III) af beboerne, der tilhører kategorien ”lønmodtagere høj/mellem niveau”, 
hvilket er mellem 20 og 22 % færre end det kommunale gennemsnit på 27 %. Lidt bedre 
ser det ud for beboergruppen i afdelingerne tilhørende Fredensborg Boligselskab med 
henholdsvis 13 % (Niverød IV) og 20 % (Niverød III) af beboerne, men det er stadig signi-
fikant lavere end det kommunale gennemsnit.  

Beskrivelse af afdelingernes udfordringer  

Udfordringerne er lidt forskellige fra afdeling til afdeling. Vurderingen blandt VIBO’s afde-
lingsbestyrelser og ejendomsmestre er, at Islandshøjparken møder de fleste udfordringer, 
mens afdeling Nivåhøj III generelt er bedst fungerende. Dette har til dels noget at gøre 
med, at beboerne med anden etnisk baggrund i Islandshøjparken generelt er dårligere 
integreret, og dels noget at gøre med at afdeling 101 huser nogle beboere med meget 
tunge psykiske problemer. I Niverød III har knap 1/3 af børnene kun én forsørger, og i Ni-
verød IV gælder det 41 %. Sammenholdt med de mange børn og unge, der ofte ”hænger 
ud” i området uden god voksenkontakt, er det et forhold, der bør have opmærksomhed. 
Begge afdelinger har relativt mange førtidspensionister, som også mangler gode steder, 
hvor de kan mødes og opleve et fællesskab. 

Beboerudskiftning og udlejningsbesvær 
Alle VIBO’s afdelinger har relativt korte ventelister på 2-4 år. Det er de absolut korteste 
ventelister blandt alle VIBO’s afdelinger. Afdeling 102 og 103 oplever imidlertid ikke umid-
delbart at have problemer med at leje boligerne ud, mens afdeling 101 har begyndende 
problemer med udlejningen. Dette kan have noget at gøre med den forestående renove-
ring, men også sommerens uroligheder har betydet, at potentielle lejere har sagt nej tak til 
en lejlighed fordi de ikke ønskede at bo i området. 

Afdelingerne under Fredensborg Boligselskab har henholdsvis 9-12 års ventetid (Niverød 
III) og 4-12 års ventetid (Niverød IV), og oplever ikke problemer med at leje boligerne ud. 

 

Dalende interesse for fællesskabet  
Fælles for afdelingerne er, at det oprindelige beboerfællesskab sygner hen, og at der ikke 
er den samme opbakning til fællesaktiviteter, som der har været tidligere. Blandt andet har 
der været tilbud om at spille badminton i hallen med instruktion for et årligt symbolsk be-
løb. Der mødte kun 2 beboere op til introduktionsdagen. Endvidere er det blevet vanskeli-
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gere at rekruttere frivillige til arrangementer og andet, og fornemmelsen i afdelingerne er, 
at det generelt er sværere at engagere beboere med anden etnisk baggrund i frivilligt ar-
bejde.  

Manglende kontakt med de omgivende bebyggelser 
Der er kun en meget begrænset social interaktion mellem private grundejere og beboerne i 
de almene boligområder. Børnene fra villakvartererne færdes kun sjældent i områderne og 
forældrene fravælger Niverødgårdskolen, hvor mange af områdets børn går, til fordel for 
kommunens øvrige folkeskoler eller privatskoler. 

Utilpassede unge 
Beboerne oplever en utryghed ved at færdes i området som følge af den ballade, der har 
været med utilpassede unge. Afdelingsbestyrelsesformændene og ejendomsfunktionæ-
rerne har generelt en god kontakt til børn og unge op til 16-årsalderen, men de ældre unge 
oplever de som meget vanskelige at håndtere. Det har i kommunalt regi været forsøgt at 
etablere et værested/klubtilbud for de unge i området, men det blev smadret af to omgan-
ge og til sidst lukket. 

Overordnet er der derfor behov for en indsats overfor de meget problemfyldte unge over 
16, som afdelingsbestyrelserne ikke magter, men det er også vigtigt at støtte op om det 
arbejde afdelingsbestyrelserne og de frivillige gør for de yngre børn og unge, så problemer 
som de nuværende forebygges. 

Hærværk, nedslidning og uhensigtsmæssig indretning 
Alle afdelinger, men måske særligt Niverød III og IV giver udtryk for at området opleves 
som utrygt at færdes i på grund af megen knallertkørsel på stisystemerne, utilstrækkelig 
belysning og manglende sigtbarhed pga. tætte buskadser omkring stierne. Der forekom-
mer i begge boligområder en del hærværk på inventar og planter, hvilket er med til at give 
boligområderne et trist og nedslidt udseende. Derudover præges særligt Niverød III og IV 
af et afsidesliggende og tillukket idrætsanlæg, et nedslidt ejendomskontor samt mangel på 
opholdssteder for både børn og voksne. 

Den fysiske indretning og vedligeholdelsesstandard bevirker, at arealerne ikke udnyttes 
optimalt, men derimod virker utrygge for mange beboere og skolebørn, samtidig med at 
byinventaret næsten ”indbyder” til hærværk og stisystemerne til knallertkørsel. 

Afdelingernes potentialer  

Stærkt beboerdemokrati  
Alle fem afdelinger har et særdeles velfungerende beboerdemokrati, med aktive og enga-
gerede afdelingsbestyrelser. Der er særligt i Niverød III og IV generelt en høj deltagelse af 
beboere til aktiviteterne, der blandt andet indbefatter aktiviteter, som f.eks. udflugter, cir-
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kusprojekter, lektiecafé etc. Det er i udpræget grad afdelingsbestyrelserne, der tager initia-
tiv til de sociale aktiviteter, der blandt andet indbefatter udflugter, klubvirksomhed, lektieca-
fe, Skt. Hans-fest, cirkusuge, idrætsaktiviteter og meget andet. 

Der er stadig også en del frivillige kræfter i afdelingerne, på trods af, at det er sværere at 
rekruttere nu end tidligere. Dette er et vigtigt aktiv i helhedsplanarbejdet, i forhold til at for-
ankre indsatserne efter projektperiodens udløb. 

Attraktive omgivelser og gode faciliteter 
De fem afdelinger ligger særdeles naturskønt. For Nivåhøj 2 og 3’s vedkommende på en 
bakke med udsigt over Øresund og kun 10 minutters gang til Strandvejen og havnen. 
Samtidig er området godt forsynet med institutioner, og der er gode indkøbsmuligheder i 
kraft af Nivå Centret, der ligger umiddelbart syd for afdeling 101, hvor også stationen lig-
ger. 

Internt har afdelingerne relativt fine fællesfaciliteter og velholdte friarealer. Vaskerierne i 
VIBO afdelingerne er lige blevet, eller er på vej til at blive renoveret, så de fremstår med 
nye maskiner og en lille cafe med automat med varme drikke m.v. Alle VIBO’s afdelinger 
har mindst et beboerlokale, og for afdeling I´s vedkommende bliver dette yderligere for-
bedret, når der i forbindelse med den fysiske helhedsplan for afdelingen bygges et nyt ak-
tivitetshus i løbet af de kommende år. Derudover har Niverød III og IV hver et beboerloka-
le, som er åbne for aktiviteter blandt beboerne.  

Endelig er både afdeling 103 og Niverød III begunstiget med deres egen sportshal, som 
danner ramme om mange aktiviteter. 

I tilknytning til Niverødgårdskolen, der ligger lige nord for Niverød III, er et større idrætsom-
råde med boldbaner. På arealet omkring skolen ligger flere børne- og ungdomsinstitutio-
ner, som også rummer en række faciliteter og legepladser. 

Attraktive boliger  
Niverød III gennemgik i 1999 en gennemgribende renovering og fremstår i dag med attrak-
tive boliger til familier med børn. Alle boligerne har eget mindre haveanlæg, udhus og P-
plads.  

For de øvrige afdelinger er der udarbejdet fysiske helhedsplaner, der i forskellige stadier er 
på vej til at blive realiseret.  

Landsbyggefonden har givet en foreløbig godkendelse af gennemførelse af renovering af 
Niverød IV, med blandt andet fornyelse af facader, hvilket vil få bebyggelsen til af fremstå 
særdeles attraktiv. Den forventes at starte i januar 2009.  

VIBO’s afdeling 102 er stort set færdigrenoveret og fremstår pæn og indbydende, mens 
renovering af afdeling 103 og 101 er lige på trapperne.  
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Dette betyder, at alle afdelingerne kommer til at fremstå rigtig pæne, hvilket er med til at 
underbygge en kommende boligsocial indsats, fordi fysisk attraktivitet alt andet lige er med 
til at øge glæden ved at bo et sted. 

Eksisterende tilbud i afdelingerne  

Bokseklub  
Nivåhøj III har sin egen sportshal, som bl.a. danner ramme om en bokseklub, der blev 
startet op af frivillige i området, men nu drives som en egentlig forening. Dette tilbud har 
ikke karakter af et boligsocialt tiltag, og skal ikke lægges ind under helhedsplanen, men 
blot nævnes her som en samarbejdspartner. 

Gymnastik for kvinder 
Gymnastik for kvinder er et projekt, som har kørt over flere år, og som hvert år tiltrækker 
25-30 kvinder med forskellig etnisk baggrund. Det koster 100 kr. om året i kontingent. Der-
udover støttes gymnastiktilbuddet af kommunen, og det ønskes videreført i helhedspla-
nens regi som en del af Sundheds- og livskvalitetsindsatsen.  

Basketklub  
Afdelingsformanden i afdeling 3 står for driften af et baskettilbud til alle afdelingernes un-
ge. Det er kommunen, der betaler trænerlønningen, mens afdelingen selv lægger sports-
hal til. Det koster 100 kr. pr. sæson at deltage. Beløbet er dog mest symbolsk, idet penge-
ne går til i en pulje til sociale aktiviteter for de unge. Blandt andet har drengene været ude 
at køre gokart.  

MinogDan 
MinogDan har eksisteret i flere år, og er en forening startet op af frivillige i afdeling 102. 
Foreningens formål er at arrangere aktiviteter på tværs af danskere og etniske minoriteter, 
heraf navnet. Hidtil har MinogDans aktiviteter været forbeholdt beboerne i Nivåhøj II og III 
og Islandshøjparken, men i 2008 har foreningen udvidet sit område til at dække hele Nivå. 
Foreningen vil blive en vigtig samarbejdspartner for helhedsplanens medarbejdere, og ak-
tiviteterne vil skal videreføres for helhedsplanens forskellige puljer af aktivitetsmidler. Dette 
betyder at der ikke længere skal søges til aktiviteterne årligt, men at de kan køre i hele 
helhedsplanens periode, hvis der er interesse for det.  

De netværk og mødesteder der er skabt med MinogDans aktiviteter vil blive et naturligt 
rekrutteringsgrundlag for den øvrige helhedsplanindsats, ligesom helhedsplanen kan være 
med til at skabe rekrutteringsgrundlag for MinogDans eksisterende og nye aktiviteter. 

Nedenfor er en kort beskrivelse af de tilbud, der i dag er i MinogDan regi. 
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LEKTIECAFEEN 
Lektiecaféen er et tilbud til områdets børn, som drives i et samarbejde mellem MinogDan, 
Nivåhøj II og den kommunale ungdomsskole. Børn og unge i området kan to gange om 
ugen i tidsrummet 15.30 – 18.00 modtage lektiehjælp i Nivåhøj II’s beboerlokaler af under-
visere fra ungdomsskolen. Lektiecafeen finansieres i dag fortrinsvis af kommunen, men vil 
fremover blive lagt ind under helhedsplanen.  

MALE-/TEGNESKOLE 
Male-/tegneskolen er en aktivitet, som er startet op i efteråret 2008 som et tilbud til børn og 
unge i aldersgruppen 10 – 15 år af begge køn og alle nationaliteter. Deltagerne undervises 
af lokale kunstnere og ønskes på sigt forankret i Karlebo Kunstnerforening.  

TEATERPROJEKT 
Teaterprojektet har kørt i 2 sæsoner, og er et tilbud til børn og unge i alderen 9-17 år. Del-
tagerne bliver undervist af 2 professionelle skuespillere, og projektet er støttet af kommu-
nen. 

MANDAGSCAFÉEN 
Mandagscaféen er et tilbud til alle kvinder i nærområdet, som har et behov for at komme 
ud og møde andre kvinder. Kvinderne mødes hver mandag, hvor de spiser sammen og 
har mulighed for at snakke om løst og fast.  

TORSDAGSCAFÉEN 
Torsdagscaféeen er et tilbud til mænd i nærområdet med anden etnisk baggrund end 
dansk. Ideen til torsdagscaféen er udsprunget af et ønske fra flere beboere om at lære 
bedre dansk, idet de oplever at have svært ved at klare sig sprogligt på arbejdspladserne. 
Torsdagscaféen skal derfor dels være et mødested for mænd med anden etnisk baggrund, 
men skal samtidig på sigt rumme et tilbud om sprogundervisning. Torsdagscaféen er et nyt 
initiativ, som i 2008/2009 er støttet af kommunen.  

Både mandags- og torsdagscaféen ønskes forankret i helhedsplanen som en del af puljen 
til beboerdrevne aktiviteter. 

Udflugter 
Afdelingsformanden i afdeling 101 står for en årlig tur til BonBon land, som er meget popu-
lær blandt børnefamilierne. Udflugten skal ikke som selvstændigt punkt indtænkes i hel-
hedsplanen, men yderligere udflugtsaktivitet vil højst sandsynligt blive et resultat af den 
pulje, der afsættes i helhedsplanen til beboerdrevne aktiviteter.  
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Eksterne samarbejdspartnere og projekter 

Der er, både i kommunalt regi og i lokalområdet, en række projekter, institutioner og res-
sourcepersoner som bliver vigtige samarbejdspartnere for helhedsplanen. Disse vil i det 
nedenstående blive beskrevet kort, mens det helt konkrete samarbejde vil blive beskrevet 
under de enkelte indsatser, hvor det er relevant.  

Kommunale samarbejdspartnere  

SKOLER, INSTITUTIONER OG KLUBBER 

Dagplejens Hus (Bøllehuset) og sundhedscafé 
Dagplejemødre mødes i Bøllehuset, som endvidere fungerer som sundhedscafé for små-
børns- og vordende forældre. Her er der mulighed for at få en snak med en sundhedsple-
jerske og at mødes med andre forældre og deres børn. 

Påfuglen 
Påfuglen er en integreret institution i Islandshøjparken med børn i alderen fra 0-6 år. Der 
er plads til 100 enheder. 

Lærkereden 
Lærkereden er en integreret institution med børn i alderen fra 0-6 år beliggende i Nivåhøj. 
Der er plads til 80 enheder. 

Mariehønen 
Mariehønen er en integreret institution med børn i alderen fra 0-6 år beliggende i Mariehøj. 
Der er plads til 80 enheder. 

Solsikken 
Solsikken er en integreret institution på Niverødgårdsvej med plads til 100 enheder i alde-
ren 0-6 år. Desuden rummer Solsikken en skovbørnehave med en normering på 30 enhe-
der. 

 

 

Specialbørnehaven Spiren  
Specialbørnehaven Spiren er et amtskommunalt specialtilbud for børn i alderen ca. 2-7 år 
med infantil autisme, atypisk autisme, gennemgribende udviklingsforstyrrelser eller lignen-
de.  

Niverødgårdskolen 
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Niverødgårdskolen er tosporet og ligger i Mariehøj. Skolen har ca. 440 elever og ca. 60 
medarbejdere inkl. SFO.  

Nivå Centralskole  
Nivå Centralskole ligger på Niverødvej og har ca. 660 elever og 70 lærere. 

Møllevejens Skole 
Møllevejens Skole er et kommunalt skoletilbud for store skoletrætte elever. Skolen består 
af op til 24 elever og 6 lærere. Der optages elever som er alderssvarende 8.-10. klassetrin. 
Dispensation kan dog gives. Der optages elever med meget forskellige baggrunde, men 
hyppige årsager kan være: faglige problemer, høj fraværsprocent, forstyrrende adfærd, 
familiære eller sociale problemer.  

Savannen 
Savannen er en SFO beliggende på Niverødgårdskolens område, og skolebestyrelsen er 
Savannens ansvarlige bestyrelse. Savannen er normeret til 85 børn. Savannen er i 2006-
2007 tilknyttet første og anden årgang på skolen. 

Smilehullet 
Smilehullet er en SFO på Niverødvej med børn i alderen 5-10 år. Den har en normering på 
95 enheder. 

Molevitten – Fritidshjem og -Klub 
Molevitten er en fritidsklub beliggende i Niverød IV (Mariehøj). Den har normering på 80 
enheder. 

Basen - Fritidsklub 
Basen er en fritids- og ungdomsklub beliggende på Niverødgårdsvej. Den har en norme-
ring på 100 enheder. 

Klubben på Møllevej 
Klubben på Møllevej er et åbent tilbud til alle unge mellem 13 og 18 år. 

Klubben har meget at tilbyde de unge blandt andet pool, bordtennis, spil, kreativt værk-
sted, diskotek, dansehold og café. Klubben arrangerer desuden fællesspisning hver aften. 

Der afholdes endags- og weekendture, fredagsarrangementer, caféaftener, turneringer, og 
ungdomsfester. 

Klubben samarbejder med Fredensborg Ungdomsskole. 

Ungdomsskolen 
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Ungdomsskolen er Fredensborg Kommunes tilbud til alle unge fra 7. klasse til det fyldte 
18. år om at deltage i en frivillig skole i løbet af vinterhalvåret. I Ungdomsskolen kan den 
unge følge undervisning inden for lige netop det område, der interesserer den enkelte. Det 
er frivilligt at gå i Ungdomsskolen, men der er mødepligt, når man først har tilmeldt sig et 
hold. 

Kejserdal 
Kejserdal er Fredensborg Kommunens dagbehandlingsskole for børn og unge i alderen 6-
18 år, som er præget af følelsesmæssige og sociale vanskeligheder, der har medført, at 
de ikke kan rummes i det almindelige skolesystem. Kejserdal har stor erfaring med at ar-
bejde tæt sammen med forældrene til skolens børn og unge, ofte i egentlige familiebe-
handlingsforløb. Derudover yder Kejserdal løbende konsulentbistand til kommunens øvri-
ge skoler i forhold til vanskelige børn og unge og samarbejdet med deres forældre, herun-
der forsøg med Familieklasser.  

FORVALTNINGER OG KOMMUNALE ENHEDER 

Fritidsbutikken  
Fredensborg Kommunes Fritidsbutik er et opsøgende tilbud, hvis primære funktion er at 
hjælpe børn i 6-17 års alderen med at få og fastholde kontakt til en fritidsaktivitet eller et 
fritidsjob. Fritidsbutikkens bestyrer, fritidsvejleder Janne Lock Møller, har butikken med i 
rygsækken, når hun tager rundt på skoler og i lokalområder. Således er butikken åben, der 
hvor fritidsvejlederen befinder sig, men man kan til en hver tid kontakte Fritidsbutikken og 
træffe en aftale.  

SSP  
SSP er forkortelsen for det kommunale tværfaglige samarbejde mellem skolerne, Social-
formidling og politiet. SSP er fast forankret i Ungeafdelingen og samarbejder ligeledes 
med Kulturforvaltningen og andre, der til daglig arbejder med børn og unge. SSP samar-
bejder om at forebygge kriminalitet, vold, hærværk, tyveri og misbrug, og målgruppen er 
børn og unge mellem 10-25 år samt deres forældre. 

 

Jobhuset 
Jobhuset er et kommunalt beskæftigelsestilbud, hvor ledige borgere kan blive afklaret og 
opkvalificeret. Jobhuset er placeret på Byvejen i Nivå. 

Projekt InZatsen 
InZatsen er en helhedsorienteret beskæftigelsesindsats for utilpassede unge på kontant-
hjælp. De er i alderen 18 til 25 år. Projektet tager udgangspunkt i en anerkendende til-
gang, og der arbejdes med relationspædagogik. Projektet arbejder helhedsorienteret, og 
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der sættes fokus på de unges problemer her og nu, hvad end det drejer sig om boligløs-
hed, misbrug, gæld m.v.  

Der er tale om en beskæftigelsesindsats, der inkluderer jobrettede tilbud, men det er også 
en socialpædagogisk indsats, således at de unge ændrer adfærd og tager større ansvar, 
bliver mere reflekterede og bliver opkvalificeret i forhold til sociale og faglige kompetencer. 
InZatsen er lokaliseret i Jobhuset. 

Center for Forebyggelse og Sundhedsfremme 
Center for Forebyggelse og Sundhedsfremme tilbyder en række aktiviteter, som kan hjæl-
pe kommunens borgere i gang med varige livsstilsændringer. De udvikler og igangsætter 
sundhedsfremmende og forebyggende tilbud for børn og voksne, forebyggende træning 
og vejledning af patienter forud for operation, samt aktiviteter for borgere med kroniske 
sygdomme. 

Sundhedsplejen 
Sundhedsplejens opgave er at yde en generel sundhedsfremmende og forebyggende ind-
sats for alle børn og unge i deres miljø i hjem, dagpleje, daginstitution og skole. Sund-
hedsplejerskens opgave er ligeledes at give en individorienteret indsats til børn, unge og 
deres familier med fokus på oplysning og vejledning med det formål at fremme sundhed 
og trivsel. Men også yde en ekstra indsats til de børn og unge der har et særligt behov. 

Familieafdelingens ungeteam 
Familieafdelingens ungeteam bliver inddraget i alle sager, hvor et barn eller en ung i alde-
ren 12-18 år har begået kriminalitet, er kriminalitetstruet eller på anden måde viser tegn på 
mistrivsel i familien eller skolen. Ungeteamet deltager i afhøringer, står for kontakt og ind-
dragelse af familien, laver handleplaner for barnet/den unge, samt følger op på handlepla-
nerne og inddrager i arbejdet alle relevante aktører omkring den unge og familien.  

 

 

Famliehuset 
Familiehuset er en behandlergruppe under Familieafdelingen, som består af trefamilieråd-
givere og tre psykologer. De tre familierådgivere yder familiebehandling/rådgivning i famili-
er fra hele kommunen, som visiteres til Familiehuset via en sagsbehandler i Familieafde-
lingen. Familiebehandlingen foregår i Familiehusets lokaler i Kokkedal eller i familiens eget 
hjem. Derudover huser Familiehuset FAUK den åbne anonyme rådgivning for familier og 
unge, FAUK, samt et tilbud til unge og sårbare mødre.  

Sekretariatet for Job og Velfærd 
Den boligsociale indsats er i kommunen forankret i sekretariatet for Job og Velfærd.  
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Øvrige samarbejdspartnere 

UU-Øresund 
UU-Øresund varetager vejledningen om valg af uddannelse og erhverv for alle unge i Fre-
densborg Kommune fra 6. klasse til de fylder 25 år. Der er tilknyttet en vejleder til hver af 
folkeskolerne, som varetager vejledningen, så længe den unge går i skole. Når den unge 
forlader folkeskolen, overtager Ungdomsvejledningen opgaven med at vejlede de unge om 
uddannelses- og beskæftigelsesmulighederne. Ungdomsvejlederen samler alle de unge 
op, som ikke er i uddannelse eller job efter folkeskolen eller som afbryder en ungdomsud-
dannelse. I samarbejde med den unge lægger vejlederen en plan for, hvordan den unge 
kan komme i gang med enten uddannelse eller job.  

Karlebogruppen 
Karlebogruppen er en særlig indsatsgruppe under Lokalpolitiet i Nordsjællands Politi, som 
arbejder målrettet med de kriminelle og kriminalitetstruede børn og unge i Kokkedal og 
Nivå-området. Karlebogruppen optræder ofte i civil, og deres metoder i arbejdet med de 
unge er primært dialogbaserede, men med en konsekvent politimæssig indgriben, når si-
tuationen kræver dette. Karlebogruppen har et tæt samarbejde med Fredensborg Kom-
mune og med de frivillige foreninger i Kokkedal og Nivå. 

Kokkedal på vej 
Udover det almene boligområde i Nivå (den nordlige del af Fredensborg kommune), som 
er beskrevet i nærværende helhedsplan, ligger der også et sammenhængende alment 
boligområde i Kokkedal (den sydlige del af kommunen), som er genstand for et helheds-
orienteret tiltag - med støtte fra Landsbyggefondens pulje til social og forebyggende ind-
sats i problemramte afdelinger. 

Områderne samarbejder med de samme forvaltninger i kommunen, og er præget af de 
samme tendenser med hensyn til skæv beboersammensætning, mange beboere på over-
førselsindkomst, mange børn og unge udenfor det etablerede klub- og fritidsliv, mangel på 
aktiviteter for børn og unge, isolerede kvinder med anden etnisk baggrund end dansk etc. 
Desuden huserer nogle af de problemramte ungegrupper både i nord og syd.  

Det er Boligforeningen 3B og Andels Boligforeningen Hørsholm Karlebo der, i samarbejde 
med Fredensborg kommune, har igangsat et samlet løft af tre boligområder i Kokkedal, 
kaldet ”Kokkedal på Vej”, fra 2007 til og med 2012. Områderne hedder Egedalsvænge, 
Byengen/Nordengen og Skovengen. Der er her igangsat indsatser under næsten samme 
temaer, som indgår i beskrivelsen af helhedsplanen for Niverød, Islandshøjparken og Ni-
våhøj. I ”Kokkedal på Vej” er hovedoverskrifterne, beskæftigelse, børn- og ungeindsats og 
en bred kulturel indsats.  
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Etablering af samarbejde og erfaringsudveksling mellem de to helhedsplaner vil derfor væ-
re naturligt. Helt konkret kan der peges på en række samarbejdsmuligheder, som er skre-
vet ind under de enkelte indsatser. 
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Indsatser under helhedsplanen 

Sundhed og livskvalitet  

Overskriften sundhed og livskvalitet dækker over en bred vifte af tiltag, der alle retter sig 
mod at give afdelingernes voksne beboere en bedre livskvalitet. Sundhed er en væsentlig 
forudsætning for livskvalitet. Ikke bare sundhed i den traditionelle forståelse, hvor det 
handler om kost, motion, røg og alkohol, men også sundhed forstået som social og psy-
kisk sundhed, der følger af stærke sociale relationer, evne til at mestre sit hverdagsliv og 
tillid til de mennesker og systemer, der omgiver en.  

Det er påvist i en sundhedsprofil udarbejdet af Fredensborg Kommune i 2006 at sundhe-
den i kommunen har en markant social slagside, idet det viser sig at sundhedsproblemer-
ne er koncentreret i de almene boligområder i kommunen. Der er altså en tæt sammen-
hæng mellem sociale vilkår og sundhedstilstand. Sundheds- og livsstilsindsatsen er derfor 
tilrettelagt som en kombination af en egentlig sundhedsindsats og tiltag af social og inte-
grationsmæssig karakter.  

Ud fra ovenstående betragtninger er der i denne helhedsplan valgt at fokusere på tre ho-
vedpunkter under den overskrift, der hedder sundhed og livskvalitet: 

1. Beboerdrevne aktiviteter til styrkelse af fællesskab og ansvar 

2. Forebyggende indsats i socialt udsatte familier 

3. Et sundt liv - målrettet sundhedsindsats 

Til sundhed- og livskvalitetsindsatsen tilknyttes fire medarbejdere, hvoraf de to er kommu-
nalt ansatte ”mobile socialrådgivere” og de øvrige er projektledere på hhv. 2. og 3. hoved-
punkt. Til forskel fra de to øvrige hovedindsatser er det for ”sundhed og livskvalitet” valgt at 
lave mål, milepæle og succeskriterier for hvert af hovedpunkterne, fordi det vurderedes at 
de ellers ville blive for overordnede. 

Fællesskab og ejerskab 
Som led i at forbedre den interne fællesskabsfølelse og øge glæden ved at bo i afdelin-
gerne skal der gøres en indsats for at revitalisere det lokale fællesskab. Det lokale fælles-
skab kan for knap så ressourcestærke beboere være med til at bane vejen for fællesska-
ber uden for boligområdet, og samtidig kan det være et godt redskab i integrationen af be-
boere med anden etnisk baggrund.  

Samtidig er lokale net værk og fællesskaber med til at øge den generelle ansvarsfølelse 
overfor boligerne og fællesarealerne. Endelig er lokale fællesskaber en vigtig løftestang i 
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forhold til at skabe et bedre image udadtil for bebyggelsen, idet de bedste ambassadører 
for et boligområde er stolte og glade beboere.  

TRYGGE FÆLLESOMRÅDER 
Mange af afdelingernes beboere, børn som gamle, oplever i dag at fællesarealerne ikke er 
trygge at færdes på. Det skyldes naturligvis den måde de bliver brugt på, men der er også 
elementer i den fysiske indretning, der yderligere er med til at forringe trygheden.  I Hel-
hedsplanens andet år påbegyndes derfor en tværgående proces omkring udviklingen af 
trygge fællesarealer, som kommer til at løbe over et år. Processen styres af en konsulent, 
som i samarbejde med Sekretariatslederen, planlægger et forløb, hvor ansatte og beboere 
inviteres til at deltage i samtalegrupper omkring idéer til fysiske forbedringer, som dels 
skaber tryghed og dels skaber en fysisk forbindelse mellem de fem boligafdelinger. Der 
kan eksempelvis arbejdes med belysning, stiforløb, beplantning og facader og i forhold til 
brobygningen kan det være elementer som en fælles oplevelses – og/eller kondisti, rulle-
skøjtebane på tværs af afdelingerne, plantning af gennemgående blomster, buske og træ-
er etc.  

Processen skal ende ud i et idékatalog, der igen kommer til at ligge til grund for ansøgnin-
ger om midler til at realisere et eller flere af katalogets idéer. 

Processen kommer til at bestå af tre faser: 

1. Udviklingsfase 

2. Konkretiseringsfase 

3. Realiseringsfase 

Udviklingsfase 
Udviklingsfasen vil bestå i dannelsen af en række temabestemte samtalegrupper, der får 
til opgave at udvikle idéer til en forbedring af fælles arealerne. Rekrutteringen forventes 
primært at tage udgangspunkt i de grupper, der allerede eksisterer i kraft af projekter for 
børn og unge, familier, indvandrerkvinder etc., ejendomskontorerne og afdelingernes be-
boeraktiviteter. I planlægning af forløbet i samtalegrupperne anvendes inspiration fra et 
tidligere projekt i den sydlige del af kommunen, ”Egedalsvænge på Vej”, hvor arbejdsme-
toden var ”Appreciative Inquiry, eller på dansk, den anerkendende samtale. Proceskonsu-
lenten samler alle konklusionerne, som diskuteres på et fælles netværksmøde for alle del-
tagere. Konkret afsluttes med udarbejdelsen af et idékatalog, som synliggør processens 
resultat for alle beboere og giver andre beboere mulighed for at komme med deres bidrag.  
Idékataloget anvendes som grundlag for ansøgninger om midler til realisering af idéerne. 

Arbejds- og inspirationsmetoden i de enkelte samtalegrupper afhænger desuden af, hvilke 
beboere der er tale om. Med hensyn til eksempelvis de unge, kan man forestille sig, at de 
viser rundt til deres ”hæng ud” steder” og de steder de ikke har lyst til at være og herefter 
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diskuterer, hvad der kan forbedres. Børnegrupper kan tegne og fotografere deres ønsker, 
ældre kan inviteres på udflugt og præsenteres for populære ”hyggehjørner” i andre bolig-
områder til inspiration. 

Samtalegrupperne vil blive suppleret med inspirationsindlæg fra eks. kriminalpræventivt 
råd eller andre eksterne parter omkring tryghedsskabende indretning af udearealer.  

Konkretiseringsfase 
I konkretiseringsfasen samler konsulenten alle idéerne sammen i et idékatalog. Det færdi-
ge idékatalog præsenteres for alle medvirkende ved et arrangement, hvor det fastlægges, 
hvilke idéer der skal arbejdes videre med i realiseringsfasen. 

Realiseringsfase 
I realiseringsfasen arbejder samtalegrupperne videre med de idéer, der blev udvalgt i kon-
kretiseringsfasen. Arbejdet består i, at præcisere idéerne yderligere og få sat økonomi på. 
Derudover består det i en afdækning af finansieringsmuligheder og formulering og afsen-
delse af ansøgninger til diverse fonde og puljer og endelig naturligvis; realisering af projek-
terne. 

Målgruppe 
Alle beboere og ansatte i de fem boligafdelinger. Det tilstræbes at alle aldersgrupper, etni-
ske minoriteter og begge køn er repræsenteret i samtalegrupperne. 

Samarbejdspartnere 
Proceskonsulent, ejendomskontorerne og afdelingsbestyrelserne i de fem afdelinger. Lo-
kale projekter. Plan- og trafikafdelingen, Fredensborg kommune. 

Mål 
Det kortsigtede mål er at skabe kontakter – og dermed et bedre kendskab - mellem bebo-
erne og at skabe nye netværk, både internt i boligafdelingerne og på tværs af de fem afde-
linger. Et andet mål er at skabe ejerskab til områderne.  

På langt sigt er målet at skabe tryghed på udearealerne og bygge bro imellem boligområ-
derne, forbedre bebyggelsernes image og forbedre tilgængeligheden fra de omkringlig-
gende boligområder – både fysisk og mentalt. 

Milepæle 
 plan for gennemførelse af proces med samtalegrupper foreligger 

 alle samtaler er gennemført 

 afholdelse af netværksmøde 

 præsentation af idékatalog 
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 der er sendt ansøgninger til diverse fonde 

Succeskriterier 
 efter to år synes 25 % af beboerne, at det er trygt at færdes i boligområderne. Efter 

fem år gælder det for 75 % af beboerne 

 at alle aldersgrupper har deltaget i processen 

 at alle fem boligafdelinger har deltaget i processen 

 at alle minoritetsgrupper har været repræsenteret i processen 

 at der foreligger et idékatalog, som er brugbart som grundlag for ansøgninger om 
tilskud til udvikling af udearealerne. 

 at mindst tre idéer er realiseret eller igangsat ved helhedsplanindsatsens afslutning 

PULJE TIL BEBOERDREVNE AKTIVITETER 
For at støtte op om revitaliseringen af det lokale fællesskab afsættes en pulje penge til 
beboerdrevne aktiviteter. Som betingelse for at søge midlerne skal det, der søges til, gav-
ne en bred målgruppe i boligområdet eller komme en særlig veldefineret gruppe til gavn. 
Midlerne kan både gives til beboerinitierede aktiviteter eller arrangementer og som støtte 
til at tiltrække events og begivenheder til området udefra. Der kan både gives til løbende 
aktiviteter og til engangsarrangementer.  

Målgruppe 
Alle voksne beboere i afdelingerne. 

Aktiviteter 
Aktiviteterne er i sagens natur ikke afgjort på forhånd, men er afhængige af beboernes 
egne ønsker og initiativer. Eksempler kan dog være de beboercaféer der i dag kører i Mi-
nogDan regi, ønsket i Niverød om oprettelse af velkomstkomitéer og oprettelsen af værk-
stedsaktiviteter for voksne beboere. Dette kunne foregå i afdelingernes fælleshuse eller på 
Niverødgårdskolen. Ideen er, at det er de beboere, der – udover lysten til at deltage- også 
har særlige evner inden for kunst eller forskelligt håndværk, der underviser og hjælper de-
res medbeboere. Aktiviteterne kan foregå i både dag- og aftentimer og således fungere 
som uformelle møder mellem beboere med forskellig baggrund, men kan også aktivere 
nogle af de beboere, der mangler beskæftigelse og en social omgangskreds.  

Der skal arbejdes med en model, der sikrer, at puljen kan vedblive med at bestå. Det kan 
eksempelvis være igennem en tilbagebetaling af evt. overskud fra arrangementer eller 
igennem oprettelsen af en aktivitetsforening for beboerne med et medlemskontingent. 

Puljen administreres af sekretariatslederen efter nedenstående retningslinjer: 
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Støtte på indtil 5.000 kr. godkendes af sekretariatslederen indenfor de rammer, der er be-
stemt af styregruppen. 

Støtte på op til 15.000 kr. godkendes af sekretariatslederen og den relevante faglige føl-
gegruppe indenfor de rammer, der er bestemt af styregruppen. 

Større beløb skal godkendes i styregruppen. 

Det er desuden et krav, at alle ansøgninger om aktiviteter er godkendt i de berørte afde-
lingsbestyrelser. Udover den økonomiske støtte, er det de ansatte i projektets rolle at støt-
te praktisk og organisatorisk op om de initiativer, der sættes i gang. 

Samarbejdspartnere 
Alle ansatte i projektet, ejendomsfunktionærerne samt afdelingsbestyrelserne. 

MÅL, MILEPÆLE OG SUCCESKRITERIER FOR FÆLLESSKAB OG EJERSKAB 

Mål 
Målet er, at der opstår funktionelle fællesskaber og en stærkere fællesskabsfølelse i bolig-
områderne.   

Milepæle 
Inden 1. september 2009: Der er udarbejdet et ansøgningsskema 

Inden 1. september 2009: Der er udarbejdet en model for, hvordan puljen kan bestå 

1. september: Der er orienteret om aktivitetspuljen på hjemmesiden samt til beboermøder i 
forbindelse med opstartsarrangementet. 

Inden udgangen af hvert år samles op på årets aktiviteter og erfaringer, og resultater for-
midles på hjemmesiden. 

Succeskriterier 
 at der er støttet mindst ét arrangement pr. afdeling pr. år 

 mindst 50 % af alle støttede arrangementer inddrager beboere fra andre afdelinger 
end initiativtagerens 

 at 70 % af beboerne kender flere i deres boligområde nu end de gjorde før hel-
hedsplanindsatsens start 

 60 % af beboerne synes at kontakten og tilliden til naboerne er god 

 at 80 % af beboerne deltager i mindst ét puljearrangement eller aktivitet i helheds-
planperioden 
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 60 personer har været initiativtager eller frivillig til et puljearrangement eller aktivitet 

Forebyggende indsats blandt socialt udsatte beboere  
Nivå har i flere år været præget af en uro blandt de unge i området, og i sommeren 2007 
blev det for alvor synligt, også for omverdenen, da bilafbrændinger og andre uroligheder 
fandt vej til medierne. Derfor er der nu lagt op til en omfattende indsats på børn og unge-
området i Nivå (se afsnittet om børn og ungeindsatsen for en uddybning). Imidlertid er det 
væsentligt, at der også tages fat der, hvor problemerne starter, nemlig i familierne. Alle 
fem afdelinger huser nogle socialt udsatte familier, hvor forholdene i familien bevirker at 
børn og unge påvirkes i en uheldig retning og reproducerer forældrenes levevis, hvis der 
ikke gøres en indsats for at bryde den sociale arv.  

Børn og unge påvirkes imidlertid ikke kun af deres forældre, men også af de voksne, der i 
øvrigt omgiver dem i deres dagligdag. Hvis normen i boligområdet er, at man ikke står op 
og går på arbejde hver dag, så er det også med til at påvirke de unge i forhold til deres 
arbejdsmarkedstilknytning. På samme måde kan salg af stoffer og anden kriminalitet i bo-
ligområdet heller ikke undgå at påvirke børn og unge enten på grund af ubehagelige ople-
velser eller på grund af risikoen for selv at komme ud i en kriminel løbebane. Derfor er der 
ikke blot brug for en indsats i familierne, men også blandt øvrige udsatte grupper i bolig-
området. 

Den forebyggende indsats kommer til at bestå i tre forskellige tilbud: et forældrekursus 
målrettet socialt udsatte familier med mindre børn, opsøgende socialrådgivere der skal 
arbejde bredt med alle områdets udsatte beboere samt et sprogkursustilbud for isolerede 
etniske kvinder. 

FORÆLDREKURSET 
Fredensborg Kommune har erfaring med, at mange af de børn og unge, som udviser en 
utilpasset adfærd i skoler, institutioner og det offentlige rum, kommer fra familier, som har 
svært ved at takle børnene i hjemmet, og som mangler grundlæggende viden omkring 
børneadfærd, -opdragelse, -sundhed, normer og værdier i lokalsamfundet og i samfundet 
generelt. Familiekurset skal være et tilbud til disse familier, hvor de kan få den fornødne 
viden til bedre at kunne takle deres børn i hverdagen, samt blive en del af et netværk med 
andre familier. Den største udfordring ved familiekurset er at tiltrække målgruppen. Det er 
derfor nødvendigt, at indsatsen bygges op omkring nogle aktiviteter, som familierne kan se 
sig selv i, og har lyst til at deltage i. Familiekurset er inspireret af lignende projekter fra Kø-
benhavns Kommune, hvor man har gode erfaringer med familiekurser i forhold til kriminali-
tetsforebyggelse og netværksskabelse. 

Familiekursusindsatsen har til huse i basen for helhedsplanen. Selskabslokaler i boligfor-
eningerne kan evt. inddrages ved større arrangementer. Hvis der er ønske om fælles mad-
lavning, kan der indgås aftale med Niverød IV om at benytte deres velfungerende industri-
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køkken i Beboerhuset Laden. I de aktiviteter, hvor kun forældrene deltager, skal der være 
lokaler i nærheden til børnepasning. 

Der ansættes en projektleder, som får det overordnede ansvar for rekruttering, gennemfø-
relse og opfølgning på familiekursus. I forbindelse med rekruttering, fastholdelse af delta-
gere og faglig sparring skal der indgås et tæt samarbejde med de opsøgende socialrådgi-
vere. Relevante medarbejdere fra kommunen skal desuden yde konsulentbistand, og der-
udover sættes der penge af til konsulentbistand og foredragsholdere udefra. Følgegruppen 
for Sundhed- og Livskvalitetsindsatsen bidrager med oplæg til kurset. 

Målgruppe 
Udsatte familier og enlige med børn over to år. Der er i projektet mulighed for, at man kan 
afprøve forskellige gruppesammensætninger for at skabe en god gruppedynamik. Her kan 
være tale om en kombination af mere eller mindre ressourcestærke/-svage familier, famili-
er med dansk eller etnisk minoritetsbaggrund, familier med børn i forskellige aldre. Det vil 
være op til projektlederen for familiekurset at afgøre, hvilke familier der skal deltage i ud-
dannelsen.  

Aktiviteter  
Fokus i familiekurset skal være børnenes trivsel. Alle forældre er interesserede i at skabe 
det bedst mulige liv for deres børn, og det er denne motivation, familiekurset skal bygges 
op omkring. Hvilke aktiviteter, der skal indgå i familiekurset, vil imidlertid afhænge af bru-
gernes konkrete behov og interesser. Indholdet af familiekurset vil derfor skulle udvikles 
undervejs. Som udgangspunkt skal familiekurset dog bygges op omkring følgende faser: 

Fase 1: Motivations- og rekrutteringsfasen 

Formålet med fase 1 er at skabe kontakt til målgruppen og kortlægge deres behov og inte-
resser. Her skal desuden skabes kontakt til lokale institutioner og skoler, som kender mål-
gruppen og kan hjælpe med viden, rekruttering og motivation.  

Fase 1 vil blive gennemført i tæt samarbejde med de mobile socialrådgivere, sundhedsple-
jersker og andre lokale aktører, som kender målgruppen. 

Fase 2: Uddannelsesfasen 

Fase 2 skal formidle viden til målgruppen, og der skal arbejdes på at påvirke adfærden 
blandt forældrene. Alt efter deltagerkredsen kan projektlederen overveje at bygge familie-
kurset op omkring en samlende aktivitet som f.eks. madlavning/spisning og i forbindelse 
hermed arrangere formelle og uformelle temaer, der relaterer sig til børns trivsel. 

Alt efter resultaterne af fase 1 kunne aktiviteterne på kurset omfatte:  

 behandling af udvalgte temaer som f.eks. opdragelse, sund kost, børnepsykologi, 
faresignaler hos teenagebørn, naboskab, husholdningsøkonomi etc. Hertil kan ind-
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hentes interne eller eksterne oplægsholdere, der kan anvendes film eller andre me-
dier etc.  

 fælles aktiviteter for hele familien 

 aktiviteter for fædre og børn eller mødre og børn 

 ture ”ud af huset” (f.eks. til Christiansborg, den lokale politistation, lokal sportsklub, 
besøgsbondegårde, skolen, klubber etc.)  

 individuelle samtaler med udgangspunkt i den enkelte families behov 

 Etablering af venskabsfamilier/familienetværk. 

Fase 3: Opfølgningsfasen 

Opfølgningsfasen skal sikre konkrete handlinger fra forældrenes side i forhold til at støtte 
deres børn til et godt skole- og fritidsliv. 

Der skal indgås aftaler med forældrene om, hvilke tiltag de skal tage i forhold til deres børn 
og aftalerne skal jævnligt følges op. Forældrene skal støttes i at få børnene tilmeldt etable-
rede fritidsklubber/sportsklubber og spirerne til venskaber i familiegruppen skal næres. 

Samarbejdspartnere 
Følgegruppen for Sundhed- og Livskvalitetindsatsen skal følge projektet tæt og bidrage til 
rekrutteringen til kurset, samt deltage i projektets arrangementer og aktiviteter. I følge-
gruppen indgår repræsentanter fra de faggrupper, som i forvejen har kontakt til familierne i 
området, herunder en sundhedsplejerske, en pædagog, en lærer, en familierådgiver, en 
sundhedsmedarbejder og en etnisk konsulent. Herudover skal der samarbejdes tæt med 
Kejserdal, som har stor erfaring med familiebehandling i vanskelige familier.  

RÅDGIVNING AF UDSATTE BEBOERE 
En del voksne og børn i boligområderne har behov for rådgivning og støtte pga. forskellige 
sociale belastninger. Erfaringer fra andre kommuner viser, at et lokalt rådgivningstilbud 
kan løse mange problemer, før de vokser sig store og kræver større myndighedsindgreb 
fra kommune eller politi. Fredensborg Kommune har derfor oprettet to mobile socialrådgi-
verstillinger, som skal indgå i helhedsplanen. Dog vil socialrådgiverne være ansat i kom-
munens Familieafdeling, hvorfor sekretariatslederen for helhedsplanen heller ikke har per-
sonaleansvar for de mobile socialrådgivere. 

De to mobile socialrådgivere skal udelukkende arbejde i de to boligområder, hvor deres 
opgave er at støtte aktivt op omkring de udsatte beboere og dermed være med til at skabe 
ro og tryghed. Socialrådgiverne skal dels tilbyde rådgivning til beboerne i ”lettere sociale 
sager”, som kan klares med en enkelt samtale eller med hjælp til at finde ud af, hvor be-
boeren skal henvende sig for at få yderligere hjælp. I den forstand vil de mobile socialråd-
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givere være vigtige i rekrutteringen og motiveringen af beboere til helhedsplanens aktivite-
ter og tilbud.  

Herudover skal de mobile socialrådgivere have et særligt fokus på de utilpassede børn og 
unge i boligområderne og deres familier. De mobile socialrådgivere skal via opsøgende 
arbejde skabe kontakt til de unge og deres familier og gennem samtaler med forældrene 
og de unge motivere til en ændret adfærd, samt formidling af eventuel kontakt til de rele-
vante kommunale enheder - med henblik på igangsætning af egentlige socialt forebyg-
gende eller beskæftigelsesmæssige tiltag. De mobile socialrådgivere vil således også få 
en central rolle i forhold til rekrutteringen af familier til Familiekurset, og de vil oplagt skulle 
indgå i arbejdet med at tiltrække og fastholde familier i familiekursets aktiviteter.  

De mobile socialrådgivere er forankret i Basen, men en del af deres arbejde vil også fore-
gå på gaden og hjemme hos familierne. 

De to mobile socialrådgiverstillinger forventes besat i løbet af efteråret 2008, så de mobile 
socialrådgivere vil nå at gøre sig erfaringer et års tid inden resten af helhedsplanen træder 
i kraft. De mobile socialrådgivere vil derfor blive en vigtig kilde til viden om lokalområdet og 
dets beboere, når de øvrige indsatser i helhedsplanen skal implementeres.  

Målgruppe  
 udsatte børn, unge og deres familie  

 psykisk syge/misbrugere  

 voksne med sociale og beskæftigelsesmæssige problemer 

Aktiviteter 
 kortlægning af utilpassede familier i området 

 opsøgende arbejde og rådgivning af utilpassede børn og unge og deres familier 

 opsøgende arbejde og rådgivning af andre grupper med ”tungere” sociale belast-
ninger, f.eks. vold i familien, omsorgssvigt, og psykisk syge og misbrugere, som har 
isoleret sig 

 åben anonym rådgivning for beboerne i begge boligområder i forhold til ”lettere” so-
ciale problemstillinger. 

 vejledning af de lokale boligforeninger, boligorganisationer og øvrige samarbejds-
partnere i området  

 etablering af lokale samarbejdsfora, hvor der er mulighed for erfarings-
/vidensudveksling, sparring og koordinering af lokale aktiviteter og handlemåder 
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 konfliktmægling i lokale konflikter mellem kommune og beboere 

Samarbejdspartnere 
De mobile socialrådgivere skal arbejde tæt sammen med projektlederen for Familiekurset 
om rekruttering til kurset og støtte projektlederen i den løbende kontakt med familierne. De 
mobile socialrådgivere skal også arbejde tæt sammen med de øvrige medarbejdere i hel-
hedsplanen med henblik på vidensdeling og rekruttering til helhedsplanens øvrige tilbud. I 
kommunen er de mobile socialrådgiveres vigtigste samarbejdspartnere Ungeteamet i Fa-
milieafdelingen, som arbejder med utilpassede unge og deres familier, og Ydelsesafdelin-
gen, som udbetaler kontanthjælp, pension m.v. Også kommunens socialpsykiatriske afde-
ling er en vigtig samarbejdspartner, samt de praktiserende læger, når det gælder beboere 
med psykiske- og/eller misbrugsproblemer.    

SPROGUNDERVISNING FOR ISOLEREDE KVINDER MED ANDEN ETNISK BAGGRUND 
Det er boligafdelingernes oplevelse, at der i boligområderne er en gruppe af kvinder med 
etnisk minoritetsbaggrund, som dels har et meget begrænset dansk sprog, dels en meget 
sporadisk kontakt med det danske samfund. Det er ligeledes boligafdelingernes vurdering, 
at flere af kvinderne ønsker at have større handlemuligheder i forhold til det danske sam-
fund. Det vurderes, at der er 15-25 kvinder i hvert af de to boligområder, der falder inden 
for denne gruppe og som kunne profitere af et lokalt sprogundervisningstilbud. Væsentlige 
elementer i et sådant sprogundervisningstilbud er, at det skal udbydes i kvindernes nær-
område, og at det skal tage udgangspunkt i kvindernes særlige forudsætninger. Der har 
tidligere kørt et sådant sprogkursus i Kokkedal, hvor der er blevet gjort en række erfarin-
ger, som sprogkurset i helhedsplanen i Nivå skal tage udgangspunkt i. Kurset udbydes i 
fire forløb af hver fire måneders varighed med efterfølgende opfølgning af den enkelte del-
tagers udbytte af kurset. Da de deltagende kvinder må forventes at have meget forskellige 
sproglige forudsætninger, vil der skulle sættes individuelle målsætninger for den enkelte, 
som sproglæreren skal følge op på efter kurset. Det er muligt for den enkelte kvinde at 
deltage i alle fire kursusforløb, men der kan også komme nye kvinder til undervejs. Kur-
serne kan enten afvikles i Basen for helhedsplanen, eller der kan indgås aftale med de 
enkelte boligafdelinger om benyttelse af lokale selskabsfaciliteter, alt efter hvor majoriteten 
af kursusdeltagerne er bosat. Sprogundervisningen skal køres af en ekstern tilknyttet 
sproglærer, som har kendskab til målgruppen, og som har erfaring med at planlægge en 
differentieret undervisning, der dels har fokus på det sproglige, men som samtidig lægger 
vægt på integrationsperspektivet i undervisningen. Sprogundervisningen ledes og admini-
streres af projektsekretariatet.  

Målgruppe 
Kvinder med etnisk minoritetsbaggrund som ikke er i arbejde, og som ikke kan tilbydes 
ordinær sprogundervisning. Endvidere er kvindernes danske sprogfærdigheder begræn-
sede i en grad som betyder, at kvindernes kontakt med det danske samfund er meget spo-
radisk.    
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Aktiviteter 
Sprogundervisning på baggrund af individuelt definerede mål for den enkelte deltager. 

Ture ud af lokalområdet, hvor kvinderne introduceres til det omgivende samfund og får 
mulighed for at afprøve deres sproglige kompetencer. 

Samarbejdspartnere 
Underviseren på sprogkurset skal have et tæt samarbejde med projektlederen for Familie-
kurset og de mobile socialrådgivere omkring rekruttering og opfølgning på sprogundervis-
ningen. 

MÅL, MILEPÆLE OG SUCCESKRITERIER FOR FOREBYGGENDE INDSATS BLANDT SOCIALT 

UDSATTE BEBOERE  

Mål 
Målet er at hjælpe familier og enlige på kanten af samfundet til en bedre integration mht. 
fritidsaktiviteter, institutioner og sociale netværk. Herudover er målet at styrke udsatte for-
ældres handlekompetence bredt fokuseret på deres børns socialisering. 

Milepæle 
November 2009: Der er indgået en samarbejdsaftale med kommunale og øvrige samar-
bejdspartnere omkring Familiekurset 

December 2009: Familiekursus er tilrettelagt og familier er rekrutteret 

Januar 2010: Første familiekursus igangsat 

Én måned efter hvert afsluttet kursus er der udarbejdet familiekontrakt på alle deltagende 
familier.  

Februar 2010: Første sprogkursus er oprettet 

December 2011: Fire sprogkursusforløb er gennemført 

Oktober 2013: Fire familiekurser er gennemført 

Succeskriterier  
 50 % af deltagerne i familiekurset og/eller sprogundervisningen oplever at have fået 

et større netværk i boligområderne 

 75 % af deltagerne i familiekurset og/eller sprogundervisningen føler sig bedre ru-
stet til at navigere i samfundssystemet 

 75 % af børnene omfattet af familiekurset er medlem af en fritidsinstitution, klub el-
ler fritidsaktivitet 
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 75 % af børnene under indsatsen fungerer, efter læreres og pædagogers vurdering, 
bedre i skole og institutioner 

 75 % af forældrene deltager, efter læreres og pædagogers vurdering, aktivt i deres 
børns skole og fritidsliv 

 at antallet af kommunale underretningssager omkring utilpassede børn og unge i 
boligområderne reduceres med 50 %  

Et sundt liv 
Fredensborg Kommunes sundhedsprofil for voksne borgere, oktober 2006, påviser social 
ulighed i områder med en stor andel af almennyttige boliger sammenlignet med resten af 
kommunen med hensyn til uddannelse, beskæftigelse og sundhed.  

Den sociale ulighed i sundhed afspejles bl.a. i signifikante forskelle for en række livsstils-
parametre, der har stor sundhedsmæssig betydning. Bl.a. ses det, at næsten dobbelt så 
mange borgere i de udvalgte boligområder er svært overvægtige, sammenlignet med re-
sten af kommunens borgere. Andelen af dagligrygere er også væsentlig højere i almennyt-
tige boliger sammenlignet med kommunen som helhed (hhv. 36,6 % og 23,5 %). Fysisk 
inaktivitet, stress og ensomhed er ligeledes livsstilsfaktorer, som i højere grad ses i områ-
der med almennyttig beboelse end i kommunen generelt. Således er der i disse områder 
en højere andel borgere med stillesiddende fritidsaktivitet, stress og ensomhed. 

Et andet bekymrende forhold er borgernes selvvurderede helbred. Mange undersøgelser 
nationalt og internationalt peger på, at der er en tæt sammenhæng mellem mindre godt og 
dårligt selvvurderet helbred og senere sygelighed, som bl.a. cancer, hjertekarsygdomme, 
arbejdsfravær og medicinforbrug samt dødelighed. 

I valget af en sund livsstil spiller en række faktorer ind. Det handler både om vaner hos 
den enkelte og familien, tilstedeværelsen af eller manglen på gode rollemodeller, viden om 
en sund livsstil og betydningen heraf for et godt helbred, uddannelsesniveau, tilknytningen 
til arbejdsmarkedet, marginalisering og sociale relationer. Men det handler også om til-
gængeligheden af tilbud om f.eks. fysisk aktivitet, frugt og grønt i hjemmet, på arbejds-
pladsen og i skolen samt en række rammeskabende tiltag i samfundet som f.eks. attrakti-
ve boligområder, rygepolitik, momsreduktion på sunde fødevarer m.v.  

Selvom der altså er en række samfundsmæssige forhold, som spiller ind på borgernes 
sundhed, kan det enkelte individ gøre meget selv. Udgangspunktet for sundhedsindsatsen 
i helhedsplanen er således at give beboerne i de to boligområder nogle redskaber til at 
tage ansvar for deres egen og deres families sundhed. Sundhedsindsatsen kommer ho-
vedsageligt til at bestå af to projekter: Projekt ”Familie på Vej”, som sigter mod at klæde 
vordende forældre og forældre med småbørn på til et sundt familieliv, og et ”Sundheds-
ambassadørprojekt”, som skal uddanne beboere i området til at stå for lokale sundhedsak-
tiviteter samt være sundhedsambassadører i deres eget netværk.  
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Derudover vil der som en del af sundhedsindsatsen løbende blive taget initiativer til arran-
gementer og aktiviteter, som imødekommer opståede behov blandt beboerne. I samarbej-
de med kommunen vil beboerne få mulighed for at få foretaget et sundhedstjek, som ud-
over at give den enkelte en indsigt i eget helbred, vil kunne medvirke til at kortlægge nye 
behov for lokale sundhedsaktiviteter.  

Der ansættes en projektleder for den samlede sundhedsindsats, som skal forestå plan-
lægning og koordinering af de forskellige sundhedsaktiviteter i samarbejde med kommuna-
le aktører og frivillige beboere.  

FAMILIE PÅ VEJ 
Sundhedsplejerskerne kører i dag en Sundhedscafé i Nivå to timer hver 14. dag, som er 
rettet mod småbørnsforældre. Sundhedscaféen fungerer som et lærings– og aktivitetssted, 
men har samtidig til formål at skabe netværk blandt deltagerne. ”Familie på vej” er en ud-
videlse af det nuværende tilbud til at inkludere flere aktiviteter og en bredere målgruppe. At 
ændre adfærd i retning af et sundere liv er en vanskelig proces, som kræver at den enkel-
te er motiveret for forandring. Erfaringen viser, at vordende forældre og småbørnsforældre 
er en gruppe, som er meget motiveret for at ændre adfærd og skabe et sundt liv for deres 
barn. Det er denne motivation ”Familie på Vej”-projektet skal bygges op omkring. Projekt 
”Familie på Vej” skal give målgruppen information om sundhedsrelaterede emner som 
kost, motion og rygning og tilbyde rådgivning omkring børneopdragelse, børns udvikling og 
forældrerollen. Projekt ”Familie på Vej” skal således på sigt forebygge, at familier senere 
hen får behov for at deltage i et forældrekursus. Et vigtigt element ved ”Familie på Vej” 
skal imidlertid fortsat være at skabe netværk mellem småbørnsfamilierne, så familierne 
kan støtte hinanden, og isolationen og ensomheden bliver brudt for de familier, som har 
meget lidt kontakt med omverdenen.  

”Familie på Vej” skal have huse i Basen for helhedsplanen, hvor der er et stort lokale med 
et mindre køkken, som kan bruges dels til foredrag, cafe og fysiske aktiviteter. Ved behov 
kan der også arrangeres aktiviteter i afdelingernes lokale beboerlokaler, og er der brug for 
større madlavningsfaciliteter, er der mulighed for at låne køkkenfaciliteter i Niverød IV. Der 
ansættes en projektmedarbejder, som har til opgave at planlægge og koordinere aktiviteter 
og tilbud i projekt ”Familie på Vej” med støtte fra kommunens sundhedsplejersker og med-
arbejdere fra kommunens Center for Forebyggelse og Sundhedsfremme. Derudover er der 
sat midler af til at ansætte specialiserede timelønnede medarbejdere til at varetage de en-
kelte aktiviteter i projektet.  

Målgruppe 
Kommende forældre og forældre med børn op til to år. 

Aktiviteter  
 motion/gymnastik (evt. før– og efterfødselsgymnastik) 
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 undervisning om sundhed herunder mad, motion og forebyggelse af livsstilssyg-
domme ect. 

 forberede forældrene på forældrerollen og formidle positive redskaber, der kan styr-
ke forældrene, så de får lettere ved at håndtere deres barn - også i pressede og 
vanskelige situationer 

 undervisning om barnets sprog, motorik, etc. 

 undervisning/debatter i forhold til emner som: at have børn i forskellige kultu-
rer/afklaring af forventninger, at få en hverdag til at hænge sammen med job og 
børn ect. 

Samarbejdspartnere 
Der skal arbejdes tæt sammen med kommunale sundhedsplejersker og kommunens Cen-
ter for Forebyggelse og Sundhedsfremme i forhold til planlægning og afvikling af aktiviteter 
i projektet. Sundhedsplejen har afsat to timer om ugen og Center for Forebyggelse og 
Sundhedsfremme 7,5 time om ugen til at bidrage til aktiviteter i projektet. Derudover har 
Center for Forebyggelse og Sundhedsfremme afsat tre timer til udvikling og planlægning af 
aktiviteter, som skal ske i tæt samarbejde med projektlederen for sundhedsindsatsen. Øv-
rige vigtige samarbejdspartnere for projektet er pædagoger, familiebehandlere og kommu-
nens etniske konsulent, som kan bidrage med deres faglighed i projektets aktiviteter. 

SUNDHEDSAMBASSADØRER  
Idéen til projektet stammer fra et lignende projekt i Urbanplanen på Amager, hvor man be-
nytter en borger-til-borger tilgang til at få sundhedsbudskabet ud til en så bred gruppe af 
borgere som muligt uden brug af løftede pegefingre. Folkesundhed København har ud-
dannet et korps af sundhedsformidlere, som tilbyder at uddanne lokale sundhedsambas-
sadører til at gennemføre sundhedskurser- og aktiviteter for mænd og kvinder i lokalområ-
det.  

I Nivå er det ambitionen at få uddannet 10-15 lokale beboere om året til sundhedsambas-
sadører, som efterfølgende vil få til opgave at arrangere en række forskellige sundhedsak-
tiviteter og kurser i lokalområdet. For at motivere sundhedsambassadørerne til at medvirke 
i planlægningen og afviklingen af lokale sundhedsaktiviteter skal muligheden for at tilbyde 
realkompetencevurdering efter endt kursus undersøges, således at deres uddannelse og 
frivillige arbejde kan bruges til at åbne op for nye uddannelses- og beskæftigelsesmulig-
heder for den enkelte. Særligt aktive sundhedsambassadører kan også tilbydes honorarer 
knyttet til en bestemt aktivitet, gavekort eller andre former for ”pleje”, som kan medvirke til 
at styrke engagementet. Det skal dog også være muligt at være sundhedsambassadør på 
”lavere niveau” med det formål alene at formidle viden videre i sit eget netværk. Dermed vil 
det være muligt at rekruttere en bred vifte af forskellige beboere til projektet. Både dem der 
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har meget tid til rådighed og dem, der har mindre tid til rådighed og dem, som har mange 
ressourcer, og dem der har færre ressourcer.  

Selve kurset skal tilrettelægges af projektlederen i samarbejde med Folkesundhed Køben-
havn og Center for Forebyggelse og Sundhed. Det skal indeholde temaer som kost, moti-
on, livsstilssygdomme, rygning, kropskultur, kulturforståelse og formidling. Det er væsent-
ligt at kurset får sat fokus på forskellige etniske gruppers forskellige forhold til krop og 
sundhed, så ambassadørerne er opmærksomme på det, når de igangsætter aktiviteter 
efterfølgende. Kurset er tænkt som et 30 timers kursus, der som udgangspunkt foregår på 
dansk. Alt efter hvem og hvor mange der kan rekrutteres, kan det overvejes at køre kurser 
på andre sprog.  

Projektlederen for den samlede sundhedsindsats skal fungere som koordinator for sund-
hedsambassadørprojektet. Det er projektlederens opgave at rekruttere deltagere til projek-
tet, stå for kontakten til Folkesundhed København og støtte sundhedsambassadørerne i 
planlægningen og gennemførelsen af de lokale sundhedsaktiviteter. Det er vigtigt, at de 
beboere, der rekrutteres som sundhedsambassadører er engagerede, og har et stort lokalt 
netværk. I rekrutteringsfasen kan projektlederen med fordel trække på afdelingsbestyrel-
sernes viden om beboerne i området, samt helhedsplanens og kommunens medarbejdere, 
der arbejder i området.  

Sundhedsambassadørernes rolle er at være netværksdannere og motivato-
rer/katalysatorer for tilslutningen til sundhedsaktiviteterne. Aktiviteterne skal gennemføres i 
samarbejde med kommunalt sundhedspersonale, timelønnede sundhedsmedarbejdere og 
eksterne oplægsholdere. Formålet med sundhedsaktiviteterne er at give deltagerne viden 
om sundhedsrelaterede emner og at gøre dem til en slags sundhedspiloter i deres eget 
netværk, så det ikke alene er deltagerne selv, som opnår en større bevidsthed om sund-
hed, men også deres familier og øvrige netværk.  

Målgruppe  
De lokale sundhedsambassadører skal udgøres af lokale beboere, der har lyst til at yde en 
frivillig sundhedsindsats i lokalområdet. Det bør tilstræbes, at der både er mænd og kvin-
der i gruppen samt at flere forskellige etniske grupper er repræsenterede. Målgruppen for 
de lokale sundhedsaktiviteter er alle mænd og kvinder i boligområdet, som har behov for 
øget viden og bevidsthed om sundhed.  

Aktiviteter 
Uddannelse af lokale sundhedsambassadører (kursusforløb af 30 timer). 

Etablering og gennemførelse af sundhedsforløb/kurser og aktiviteter for beboere i områ-
det, f.eks. et ”Stærk, sund, skøn”-kursus for unge kvinder over fem gange med forskellige 
sundhedstemaer f.eks. ernæring, motion og selvvalgte temaer. Der kan etableres et tilsva-
rende forløb for mænd ”Mad, muskler, maskulinitet”. 
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Kurserne skal certificeres og give diplomer ved gennemførelse.  

Øvrige sundhedsaktiviteter kan være: 

 livsstilskurser 

 rygestopkurser 

 slankehold  

 sundhed i familien 

 madlavning for unge  

 forskellige aktivitets- og bevægelsestilbud i nærmiljøet 

Samarbejdspartnere 
Aktiviteterne i sundhedsambassadørprojektet skal planlægges og koordineres i tæt sam-
arbejde med kommunens Center for Forebyggelse og Sundhedsfremme. Uddannelse af 
lokale sundhedsambassadører og større lokale sundhedsarrangementer kan med fordel 
gennemføres i samarbejde med ”Kokkedal på Vej”, helhedsplanen i Kokkedal, som også 
har planer om at lave et sundhedsambassadørprojekt. 

MÅL, MILEPÆLE OG SUCCESKRITERIER FOR ET SUNDT LIV  

Mål 
At skabe en større bevidsthed om sundhed og ændre adfærden blandt beboerne i forhold 
til kost, motion og levevis. At klæde kommende forældre og småbørnsforældre på til at 
give deres børn en sund opvækst. 

Milepæle 
September 2009: Der er indgået en samarbejdsaftale med kommunale og øvrige samar-
bejdspartnere omkring ”Familie på vej”. 

Oktober 2009: Aktiviteterne i sundhedscaféen er forankret i ”Familie på vej” i Basen for 
helhedsplanen. 

December 2009: Sundhedsambassadørkurset er tilrettelagt og deltagere rekrutteret 

Januar 2010: Der foreligger en aktivitetsplan for ”et sundere liv” for det kommende år. 
Gentages hvert år i januar. 

Oktober 2010: Der er ansat fire sundhedsambassadører til hhv. ”stærk, sund og skøn” og 
”mad, muskler og maskulinitet” 
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December 2012: Der er gennemført tre sundhedsambassadørkurser med 10-15 deltagere 
pr. kursus. 

Succeskriterier  
 at der kan konstateres en forbedring på alle parametre i sundhedsprofilen på mel-

lem 15 og 25 % 

 60 % af alle voksne mellem 30 og 60 har fået foretaget et sundhedstjek 

 at 80 % af børnene er alderssvarende og i trivsel 

 at under 5 % af børnene oplever negative følgevirkninger af usund livsstil i familien 

 at 90 % af forældrene i ”Familie på vej” føler sig bedre klædt på til at give deres 
børn en sund opvækst 
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Børne- og ungeindsats  

I Nivå har der længe været fokus på en større gruppe utilpassede og marginaliseringstru-
ede børn og unge, som hænger ud og skaber utryghed i lokalområdet. Gruppen er kende-
tegnet ved, at de opholder sig udendørs uden fornuftige aktivitetsmuligheder, at de mang-
ler voksenkontakt, samt at de enten er involveret i eller flirter med hærværk og anden 
småkriminalitet i boligområderne. En del af disse børn kommer fra hjem med forældre, der 
har flygtninge eller indvandrerbaggrund, hvoraf mange ikke deltager i eller kender til de 
muligheder for deltagelse i sociale og kulturelle aktiviteter, der foregår i boligafdelingen 
eller andre steder i kommunen.  

Derfor er der et stort behov for og ønske fra både afdelingsbestyrelser og Fredensborg 
Kommune om, at der igangsættes en målrettet indsats overfor denne gruppe børn og unge 
på tværs af boligområderne. Ønsket er, at der etableres fritidstilbud i området, som særligt 
er rettet mod gruppen af børn og unge, som ikke er aktive i de etablerede fritidstilbud, og 
som tager højde for de særlige forudsætninger og behov, som er til stede i denne mål-
gruppe. Da der er stor aldersspredning i målgruppen, er der en særlig stor udfordring for-
bundet med at etablere forskellige indsatser, som tilgodeser alle aldersgrupper, og som 
sikrer, at de ældre ikke har en uheldig afsmittende indflydelse på de yngre.  

For at sikre en sammenhængende indsats ansættes der en projektleder, som får ansvaret 
for den samlede børne- og ungeindsats. Projektlederen vil få ansvaret for den overordne-
de planlægning og koordinering af børne- og ungeindsatserne i samarbejde med sekreta-
riatslederen. Projektlederen vil ligeledes få ansvaret for ansættelse af timelønnede medar-
bejdere, samt for kontakten til og koordineringen af de frivillige i indsatserne. Projektlede-
ren ønskes ansat før de øvrige medarbejdere i børne- og ungeindsatserne. Det første hal-
ve år skal projektlederen bruge på at skabe kontakt til de unge i området og til de frivillige 
foreninger og voksne ildsjæle, som skal udgøre fundamentet i indsatserne. Kortlægnings-
fasen skal indeholde følgende aktiviteter:  

 kortlægning af børne- og ungegruppen i området, som i dag står uden for kommu-
nens etablerede fritidstilbud. Hvad kendetegner dem, og hvilke behov har de, som 
kan efterkommes i børne- og ungeindsatserne? 

 lokalisering af unge ”alfahanner og -hunner” i alderen 12-23 år, som kan være driv-
kraft i planlægningen af aktiviteter i børne- og ungeindsatserne, og som kan trække 
andre unge med 

 lokalisering af lokale ildsjæle, som har noget at byde ind med i form af aktiviteter i 
børne- og ungeindsatserne 

 kortlægning af de unges interesser, som aktiviteterne i børne- og ungeindsatserne 
kan bygges på 
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 lokalisering af de unges ”hæng ud steder” gennem gåture med de unge i området, 
fotografering, registrering af stederne på luftfoto etc. jævnfør. rapporten ”Unges 
udeliv - i multietniske områder” fra Statens Byggeforskningsinstitut og Aalborg Uni-
versitet  

 skabelse af ”små succeser”: Involvere de unge i 2-3 konkrete mindre projekter, hvor 
de unge kan prøve sig selv og deres idéer af. Aktiviteterne i børne- og ungeindsat-
serne kan bygge videre på/udvide de små projekter 

 inddragelse af de unge i forbindelse med indretning af et værested, så de unge får 
ejerskab til huset og er med til at passe på det, når det etableres 

Dette lokale kortlægningsarbejde skal sammenholdes med resultaterne af de analysear-
bejder, som Fredensborg Kommune pt. er i gang med at gennemføre af de unges fritidsliv 
og behov for fritidstilbud i hele kommunen. Dels er der en analyse i gang af behovet for 
klubtilbud i kommunen, som udføres i kommunens fire bysamfund, herunder i Nivå. Dels 
blev der i september 2008 gennemført en livsstilsundersøgelse blandt alle kommunens 6.-
10. klasses elever, som bl.a. skal belyse de unges fritidsvaner. Resultaterne af begge un-
dersøgelser forventes klar i foråret 2009.  

Børne- og ungeindsatserne i helhedsplanen skal på baggrund af dette solide kortlæg-
nings- og analysearbejde tilpasses og implementeres i løbet af efteråret 2009 og foråret 
2010, således at de bedst muligt imødekommer de behov, der findes i målgruppen. På 
baggrund af den nuværende viden om børne- og ungegruppen vurderes det, at der er be-
hov for at igangsætte fire børne- og ungeindsatser, hvis der skal tages højde for alders-
spredningen i målgruppen og for de forskellige behov og problemstillinger, der er til stede i 
gruppen. I nedenstående beskrivelse af de fire indsatser tages der forbehold for eventuelle 
justeringer af indsatserne på baggrund af resultaterne af den indledende kortlægningsfa-
se.  

Værested for unge i alderen 15-23 år 
I Nivås almene boligområder er der en relativt stor gruppe unge i alderen 15-23 år, som 
ikke er tilknyttet de etablerede fritidstilbud i området, og som i deres fritid primært ”hænger 
ud” omkring Nivå Centret og stationen i Nivå. Der har været episoder, hvor grupper af de 
unge har været i konfrontation med politiet, og flere af de unge har erfaringer med krimina-
litet, eller må betragtes som kriminalitetstruede. De unge hænger oftest ud i grupper, og 
mange af Nivås borgere er utrygge ved at færdes, der hvor de unge er. Spørger man de 
unge selv, hvorfor de laver ballade og gør folk utrygge, er svaret, at de keder sig og mang-
ler et fristed, hvor de kan være.  

I mange kommuner har man taget konsekvensen af dette og etableret særlige væresteder 
for de unge ”gadedrenge”. Erfaringerne fra mange af disse væresteder er, ifølge social-
forskningsinstituttets rapport fra 2006 ”Veje til Integration”, at mange af de hårde drenge, 
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som tidligere har været straffet, medløberne og zapperne, der ikke ved, hvad de vil, kan 
rummes og hjælpes til at få en uddannelse, læreplads eller et job. De vigtigste erfaringer 
fra eksisterende væresteder er, at værestedet skal være et tilbud, hvor de unge kan have 
en løsere tilknytning, at der stilles færre krav til de unge end i skoler og klubber, som de 
oplever at være blevet udelukket fra, og at de ikke behøver at præstere noget, men bare 
kan være. Samtidig anbefales det imidlertid i Center for Ungdomsforsknings (CefU) rap-
port fra 2007 ”Gadedrenge”, at der indarbejdes daglige fysiske aktiviteter i de unges være-
steder, så de unge kan komme af med noget af deres rastløshed.  

Der ønskes derfor etableret et værested i Nivå, hvor de unge i alderen 15-23 år kan op-
holde sig og/eller deltage i aktiviteter om aftenen og i weekenden i stedet for at ”hænge 
ud” i centeret og ved stationen. Værestedet skal være bemandet med personale og frivilli-
ge, som kan understøtte positive møder mellem de unge indbyrdes, og mellem de unge og 
troværdige voksne med forskellige kompetencer, som kan støtte de unge i forhold til de 
problemstillinger, de slås med. Erfaringerne fra andre væresteder viser, at langtidsplan-
lægning af aktiviteter ikke er nogen god løsning for de unge, men at det drejer sig om at 
fange drengenes interesse og handle når den er der. Fleksibilitet og spontanitet skal derfor 
være nøgleord for medarbejdere og frivillige i værestedet. Ligeledes er det helt centralt, at 
medarbejdere og frivillige i værestedet giver sig tid til at snakke med de unge og påvirke 
deres syn på omverdenen og egne muligheder. Det tager lang tid at rykke de unges fore-
stillinger, så kontinuitet i kontakten og dialogen med de unge er helt essentiel. Samtidig er 
det vigtigt, at der stilles krav til de unge, men at det er krav, de unge oplever at kunne ho-
norere i modsætning til mange af de krav, de møder andre steder fra. En måde at gøre 
dette er ved at inddrage de unge i forberedelse og planlægning af aktiviteter i værestedet. 
Hermed lærer drengene at tage ansvar og få medbestemmelse.  

Værestedet skal etableres i en kommunalt ejet bygning, som er beliggende mellem Is-
landshøjparken og Nivåhøj-afdelingerne. Bygningen har tidligere været brugt som ung-
domsklub og ligger få meter fra den bygning, hvor de øvrige medarbejdere og tilbud i hel-
hedsplanen vil blive forankret. De unge fra Islandshøjparken og Nivåhøj-afdelingerne vil 
således have meget nem tilgang til værestedet, mens de unge fra Niverød-afdelingerne vil 
skulle krydse Islandshøjvej, og alt afhængig af hvor de bor i Niverød vil have mellem ½ og 
1 km til værestedet. Der skal ansættes to medarbejdere i værestedet, udover projektlede-
ren for den samlede børne- og ungeindsats, som ansættes et halvt år før de andre for at 
skabe netværk blandt de unge og de frivillige organisationer i området, inden værestedet 
etableres. Derudover skal frivillige fra området inddrages i driften og aktiviteterne i være-
stedet, herunder f.eks. lokale fædregrupper. Det er også en mulighed at inddrage kommu-
nalt lønnede støtte/kontaktpersoner, som har lyst til at lægge nogle timer i værestedet 
sammen med den unge, som de er støtte/kontaktperson for. 

Målgruppe  
Unge i alderen 15-23 år, der ikke gør brug af områdets andre klub- og fritidsaktiviteter, 
herunder gruppen af utilpassede unge.  
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Aktiviteter 
Der skal være særskilte aktiviteter og åbningstider i værestedet for aldersgruppen 15-18 
og 18-23 år, så de yngre ikke blandes med de ældre. Værestedet skal være åbent i løbet 
af ugen, samt i weekender og ferier, hvor der altid skal være mindst to medarbejdere til 
stede. De konkrete aktiviteter i værestedet planlægges på baggrund af erfaringer fra kort-
lægningsfasen, men som udgangspunkt skal følgende behov dækkes:  

 behovet for inspirerende og involverende aktiviteter 

 behovet for at ”hænge ud”  

 behovet for lektiehjælp 

 behovet for job og uddannelsesvejledning 

Samarbejdspartnere 
UU-Øresund afsætter to timer ugentlig til, at en ungdomsvejleder fra UU-Øresund kan væ-
re til stede i værestedet og tilbyde de unge vejledning om job og uddannelse. Ungdoms-
vejlederens timer kan også bruges i forbindelse med aktiviteter i det mobile klubtilbud for 
de 12-15 årige. Det kommunale beskæftigelsesprojekt for utilpassede unge, InZatsen, vil 
ligeledes være til stede i værestedet i 1-2 timer om ugen for at vejlede de unge om jobmu-
ligheder.  Klubberne i Fredensborg Kommune, der allerede laver en opsøgende indsats i 
områderne, og som er organiseret i Ungeafdelingen, vil afsætte op til 15 timer om ugen 
fordelt mellem værestedet og det mobile klubtilbud (se evt. beskrivelse af samarbejdspart-
nere for det mobile klubtilbud). Kommunens SSP-team vil være op til fem timer om ugen i 
værestedet og den mobile klub alt efter hvor mange unge, der frekventerer tilbuddene. 
Kommunens etniske konsulent kan inddrages i arbejdet med gruppen af etniske minori-
tetsunge i op til 2 timer om ugen. Den etniske konsulent vil også være bindeleddet til at 
inddrage de frivillige fædregrupper i området i værestedet. Midlerne til SSP-
medarbejderne og den etniske konsulent er afsat fra kommunens Omstillingspulje og kun 
givet for 2008. I forbindelse med budgetforhandlingerne for 2009 afgøres det, hvorvidt stil-
lingerne fortsættes. Kommunens Ungeteam leverer fast sparring til medarbejdere og frivil-
lige i værestedet i 1-2 timer pr. uge. Derudover skal der samarbejdes med frivillige for-
eninger og beboere i området, som har lyst til at arbejde med målgruppen.   

Mobilt klubtilbud til de 12-15 årige 
Ligesom i gruppen af de ældre unge, er der også mange i aldersgruppen 12-15 år i Nivå, 
som ikke deltager i områdets organiserede fritidstilbud, som i stedet ”hænger ud” og udvi-
ser en ofte utryghedsskabende adfærd i det offentlige rum, og som har meget lidt voksen-
kontakt. Det er primært fra denne gruppe, at der rekrutteres nye utilpassede/kriminelle un-
ge. I Cefu’s rapport ”Gadedrenge” forklares dette med, at mange i denne gruppe ser op til 
den hårde kerne af ældre unge og ønsker at opnå anerkendelse hos dem og i egen grup-
pe. En anerkendelse som ofte går gennem grænseoverskridende adfærd og i nogle tilfæl-
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de kriminalitet. Det er derfor vigtigt, at denne gruppe gives særlig opmærksomhed, og at 
de tilbydes et alternativ til at gå i den ældre gruppes fodspor. De 12-15 årige skal ikke 
blandes med de ældre unge i værestedet. I stedet skal der etableres et mobilt klubtilbud til 
denne gruppe, som kan møde de unge, der hvor de er, i fysisk forstand såvel som mentalt 
og interessemæssigt. Den mobile klub skal kunne inspirere de unge til at deltage i spæn-
dende aktiviteter, men den skal samtidig være lydhør over for de unges behov og interes-
ser. Der skal samarbejdes med de allerede eksisterende projekter i boligområderne såsom 
bokseklubben, basketklubben og lektiecaféen.  

Den mobile klub skal ikke have noget fast fysisk tilhørssted, men alt efter hvilke aktiviteter 
de unge har lyst til, kan der lånes lokaler og faciliteter i lokalområdet. Boligafdelingerne har 
sine egne to haller og flere beboerlokaler, på skoler står der lokaler og gymnastiksale 
tomme uden for skoletiden, og Ungecenteret, som ligger 2 km fra boligområdet, har en 
lang række faciliteter, som der kan indgås aftale om at låne. Projektlederen for den samle-
de børne- og ungeindsats er den overordnede ansvarlige for den mobile klub og for koor-
dinationen med de øvrige børne- og ungeindsatser. Derudover tilknyttes fast en medarbej-
der til den mobile klub samt timelønnede og frivillige.   

Målgruppe 
Unge i alderen 12-15 år, der ikke gør brug af områdets andre klub- og fritidsaktiviteter, 
herunder gruppen af utilpassede/kriminalitetstruede unge.  

Aktiviteter 
Aktiviteterne skal tage udgangspunkt i de unges ønsker og behov. Eksempler på aktivite-
ter kunne være: 

 sportsaktiviteter som fodbold, basket, beachvolley etc. 

 dans og musik 

 lektiehjælp  

 uddannelsesvejledning 

 oplevelsesture  

 besøg på uddannelsesinstitutioner, virksomheder etc.  

Samarbejdspartnere 
De primære samarbejdspartnere er Ungdomsklubberne i Fredensborg Kommune, som er 
organiseret i Ungeafdelingen. Alle klubber skal i henhold til lovgivningen udføre opsøgen-
de klubarbejde i boligområder m.v., og Ungdomsklubberne i Fredensborg Kommune udfø-
rer derfor allerede en opsøgende indsats i områderne. Denne indsats skal tænkes ind i det 
mobile klubtilbuds aktiviteter, således at de opsøgende klubmedarbejdere fra Ungdoms-
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klubberne i Fredensborg kommer til at tage aktivt del i tilrettelæggelse og gennemførelse 
af det mobile klubtilbuds aktiviteter. Derved skabes der samtidig forankring og mulighed for 
rekruttering til de eksisterende klubtilbud. Der afsættes op til 15 timer om ugen til dette 
arbejde fordelt mellem værestedet og det mobile klubtilbud afhængigt af det konkrete be-
hov. SSP-teamet vil fordele deres tid mellem værestedet og den mobile klub alt efter, hvor 
behovet er størst, og hvor der er flest unge. Derudover skal der samarbejdes med frivillige 
foreninger i området, som kan inddrage de unge i allerede etablerede aktiviteter i området. 
Der skal også samarbejdes med frivillige beboere og beboergrupper, herunder fædregrup-
per, som har lyst til at stå for aktiviteter i den mobile klub og gøre en indsats i forhold til 
målgruppen. Der kan efter behov trækkes på den ungdomsvejleder fra UU-Øresund, som 
tilknyttes værestedet.  

Aktivitetsbaser/drenge og pigeklubber for de 6-12 årige 
Aktivitetsbaseprojektet, der er etableret i samarbejde med Nivå Bokseklub er skrevet ind i 
helhedsplanen, fordi det skal løbe sideløbende med de øvrige aktiviteter og ligge under 
samme organisatoriske hat. Pengene søges dog i Kulturministeriets idrætspulje. Derfor er 
realiseringen af aktivitetsbaserne også afhængig af, at bevillingen fra Kulturministeriet gi-
ves. Dette forventes afgjort nogenlunde samtidig med bevillingen til helhedsplanen. 

Efter idé fra lignende velfungerende projekter på Amager og Nørrebro er det tanken at 
etablere en aktivitetsbase i hvert af de to boligområder, bestående af en container fyldt 
med aktivitetsmidler. Alle børn i boligområderne kan få et lånerkort til containerne, men 
den primære målgruppe er børn i alderen 6-12 år. Containerne skal bestyres af en medar-
bejder og være åbne på skift i de to boligområder i eftermiddags- og de tidlige aftentimer i 
sommermånederne. I eftermiddagstimerne vil der være mulighed for, at de omkringliggen-
de fritidsklubber, Molevitten og Basen, kan arrangere organiserede aktiviteter omkring 
containerne med inddragelse af såvel medlemmer som klubløse børn. I børnenes som-
merferie kan en af containerne flyttes ned på Nivå Strand, hvor mange af børnene ophol-
der sig i ferien, når vejret er godt. Her vil containeren kunne indgå i projektet ”Basen på 
stranden”, som fritidsklubben Basen har kørt gennem mange år, hvor medarbejderne ud-
stationeres på stranden og aktiverer børnene på stranden og i vandet.  

I de sene eftermiddagstimer og aftentimerne skal forældre i området inddrages, dels som 
”medbestyrere” af containerne, og dels i de aktiviteter, som udgår fra containerne. Endvi-
dere skal der samarbejdes med de øvrige frivillige idrætsforeninger i områder, som kan stå 
for organiserede aktiviteter og instruktion i forskellige idrætsgrene. Den kommunale fritids-
vejleder vil bidrage til at skabe kontakt mellem helhedsplanen og øvrige frivillige idrætsfor-
eninger, og vil være en vigtig sparrings- og samarbejdspartner for basebestyreren. Derud-
over kan rollemodellerne (se nedenfor) inddrages i aktiviteterne omkring aktivitetsbaserne.  

I vintermånederne flytter aktiviteterne indendørs og bliver til et mere klub-lignende tilbud, 
som har åbent et par eftermiddage om ugen. Klubben vil som udgangspunkt ikke have 
nogen fast lokalitet. Lokaliteten vil afhænge af aktiviteterne. Hvis der er tale om aktiviteter 
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af idrætsmæssig karakter indgås der aftale om lån af de lokale haller i boligområderne (Ni-
våhøjhallen og Laden). Er aktiviteterne af mere stillesiddende karakter indgås der aftale 
med boligafdelingerne om udlån af beboerlokaler. Klubberne kan også arrangere ture ud 
af huset eller lave udendørs aktiviteter, når vejret er til det. Nogle aktiviteter vil være oplag-
te som fællestilbud, men det er vigtigt, at henholdsvis drenge og piger også har deres eget 
frirum. Det allerede fungerende lokale tilbud om lektiehjælp, som følger skoleåret, fortsæt-
tes som en del af indsatsen. Det er vigtigt, at klubberne bliver fristeder, hvor børnene kan 
have det sjovt og få inspiration, hjælp og støtte. Erfaringerne fra pigeklubber og drenge-
klubber i ”Kokkedal på Vej”, i den sydlige del af kommunen, vil blive inddraget i den nær-
mere planlægning af aktiviteterne i klubben. Eventuelt kan der laves aktiviteter, turneringer 
og ture på tværs af klubberne i de to bysamfund. 

Bokseklubben har det overordnede ansvar for aktivitetsbaserne og drenge/pigeklubberne, 
men det skal naturligvis koordineres tæt med de øvrige børne- og ungeindsatser. Derud-
over ansættes der en medarbejder til at være daglig bestyrer af aktivitetscontainerne, tov-
holder for drenge- og pigeklubberne og ansvarlig for timelønnede og frivillige tilknyttet akti-
vitetsbaserne og drenge-/pigeklubberne. Denne medarbejder får kontorfaciliteter i Basen 
for helhedsplanen sammen med de øvrige børne- og ungemedarbejdere.  

Målgruppe 
Børn i alderen 6-12 år, som ikke gør brug af områdets andre klub- og fritidsaktiviteter. 

Aktiviteter 
Udover aktiviteter knyttet særskilt til boksning vil der kunne indgå følgende aktiviteter i ak-
tivitetsbaserne/drenge- og pigeklubberne: 

 fri leg  

 organiserede udendørsaktiviteter med inddragelse af forældre, fritidsklubber og fri-
villige idrætsforeninger 

 fisketure, kanoture, basket- og fodboldturneringer, grill om sommeren etc. 

 musik, billedkunst, tryllekunst, teater etc. 

 idræt og sund mad 

 introduktion og støtte til at starte i etablerede fritidstilbud  

 

Samarbejdspartnere 
Det er afgørende, at der skabes et godt samarbejde mellem den ansvarlige i bokseklub-
ben og projektlederen for Børn og ungeindsatsen, så det sikres, at der er en rød tråd i 
børn- og ungearbejdet.  Oplagte samarbejdspartnere er de to lokale fritidsklubber, Molevit-
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ten og Basen, som hver vil bruge nogle timer om ugen i sommerhalvåret på aktiviteter i 
forbindelse med aktivitetsbaserne. Den kommunale fritidsvejleder afsætter tre timer om 
ugen til at hjælpe med at skabe kontakt til det frivillige foreningsliv og andre etablerede 
fritidsaktiviteter i området, herunder de lokale idræts-, kultur- og lektiehjælpstilbud. Instruk-
tører/lærere og deltagere i de forskellige lokale fritidstilbud kan inviteres på besøg i pige-
klub og drengeklub – og omvendt - for at øge kendskabet til hinanden og skabe kontakter 
på tværs. Der kan også med fordel indledes samarbejde med andre pige- og drengeklub-
ber i Danmark i form af besøg og erfaringsudveksling. 

Positive rollemodeller 
I mange kommuner har man gode erfaringer med brugen af rollemodeller i forhold til grup-
pen af unge marginaliserede eller marginaliseringstruede, og det har længe været efter-
spurgt af borgere og politikere i Fredensborg Kommune. Rollemodeller kan møde de unge 
i øjenhøjde og på deres præmisser, uden løftede pegefingre og trussel om at sladre til po-
liti eller myndigheder. 

Rollemodellerne kan vise de unge kriminelle og kriminalitetstruede, at der findes et alter-
nativ til den kriminelle løbebane, samtidig med at de involverer de unge i meningsfulde 
fritidsaktiviteter, der styrker de unges selvværd og skaber prestige omkring en aktivitet, 
som ikke har noget med eksempelvis kriminalitet at gøre. De har med andre ord adgang til 
den herskende ungdomskultur, og har muligheden for at påvirke den i positiv retning. 

Erfaringer fra andre steder i landet viser, at et af de helt store paradokser, når man arbej-
der med rollemodeller er, at rollemodellerne ofte kommer til at stå meget alene. De arbej-
der ofte alene. Mange har ikke nogen relevant uddannelse, ikke nogen rigtige kollegaer, 
de kan erfaringsudveksle med og ingen synlig ledelse. Det er derfor vigtigt, at de unge rol-
lemodeller sikres løbende erfaringsudveksling, faglig opkvalificering og ikke mindst aner-
kendelse. 

Det at være rollemodel skal gøres mest muligt attraktivt, både for at tiltrække unge til at 
udfylde rollen, men også for sikre den bedst kvalificerede indsats og for at forhindre rolle-
modellerne i at brænde ud. 

Rollemodelsprojektet består derfor af både opbygningen af et klassisk rollemodelkorps, 
samt opbygningen af et uddannelsesforløb for rollemodellerne, der skal give dem nogle 
værktøjer til deres arbejde, samt et stærkt netværk i lokalområdet. Rollemodeller til projek-
tet skal rekrutteres i løbet af helhedsplanens andet år, hvor medarbejderne i helhedspla-
nen har fået et godt kendskab til de unge i området og kan vurdere, hvem der har lyst til og 
ikke mindst, hvem der vil egne sig til at være positive rollemodeller. 

Målgruppe 
Unge i alderen 15-30 år fra de involverede afdelinger (med vægt på den ældre del af 
gruppen), som kender børnene og de unge i lokalområdet, deres familier og sociale net-
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værk. De unge behøver ikke have nogen uddannelsesmæssige forudsætninger inden for 
det pædagogiske område, men de skal kunne møde områdets børn og unge i øjenhøjde 
og have lyst til at gøre en forskel. Samtidig er det en fordel, hvis rollemodellerne i forvejen 
har en vis status på gadeplan.  

Aktiviteter 
Rollemodelkorpset skal via en ung-til-ung opsøgende indsats arbejde forebyggende, men 
også med henblik på at få allerede stærkt marginaliserede unge tilbage på ret kurs. Rolle-
modellerne skal desuden fungere som brobyggere mellem målgruppen og den mere etab-
lerede del af systemet.  

Arbejdet skal koordineres i tæt samarbejde med værestedet, den mobile klub og aktivi-
tetsbasen, som vil fungere som platform for rollemodellernes indsats. Projektlederen for 
den samlede Børne- og Ungeindsats har det overordnede ansvar for rollemodelkorpset i 
forhold til planlægning af uddannelse, opfølgning og koordinering af rollemodellernes del-
tagelse i de forskellige børn- og ungeindsatser. Derudover vil rollemodellerne modtage 
løbende sparring fra kommunens Ungeteam.  

Rollemodeluddannelse skal udvikles på baggrund af de gode og dårlige erfaringer, man 
andre steder har gjort sig med brugen af positive rollemodeller. Uddannelsen skal blandt 
andet have fokus på: 

 opkvalificering af rollemodellerne - igennem praktisk-/sidemandsoplæring.  

 organisering, teambuilding for rollemodellerne og deres nærmeste samarbejdspart-
nere  

 netværk og erfaringsudveksling med lignende projekter andre steder i landet  

Samarbejdspartnere 
Rollemodelsuddannelsen skal udvikles i samarbejde med kommunale aktører som Fami-
lieafdelingens Ungeteam og Ungeafdelingen samt eksterne aktører med kendskab til rol-
lemodelsprojekter. Når rollemodellerne er uddannede, skal de inddrages i aktiviteterne i 
værestedet, den mobile klub og aktivitetsbaserne. Rollemodellerne vil løbende modtage 
sparring og opfølgning fra Familieafdelingens Ungeteam.  

MÅL, MILEPÆLE OG SUCCESKRITERIER FOR BØRNE OG UNGEINDSATS 

Mål 
Målet for børn og ungeindsatsen er at forebygge hærværk og anden kriminalitet blandt 
børn og unge i boligområderne. Desuden er det målet at give børn og unge bedre forud-
sætninger for at passe deres skolegang, komme videre i uddannelsessystemet eller be-
skæftigelse og udvikle aktive fritidsinteresser.  
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Milepæle 
August 2009: Aktivitetsbaserne startes op 

Oktober 2009: Aktivitetsplanen for drenge-/pigeklubberne er udarbejdet og klubberne  

åbnet 

December 2009: Projektlederens kortlægningsfase og inddragelsesfase er afsluttet og 
fremlagt for styregruppen 

December 2009: Koncept og aktivitetsplan for den mobile klub er på plads 

Januar 2010: Værestedet er indrettet og åbent 

Januar 2010: Den mobile klub er åbnet 

Januar 2011: Koncept for rollemodeluddannelsen ligger færdig 

Maj 2011: Rollemodeluddannelsen afsluttet og rollemodellerne i funktion 

Succeskriterier  
 at andelen af unge op til 19 år fra boligområderne, der er i gang med eller har gen-

nemført en ungdomsuddannelse, ikke er lavere end andelen blandt kommunes un-
ge generelt 

 at skolefraværet blandt børnene fra boligområderne ikke er højere end fraværsgen-
nemsnittet for hele kommunen 

 at andelen af børn og unge i alderen 12-18 år, som ikke er aktive i en kultur- og fri-
tidsklub, er faldet med 50 %  

 at 50 % færre børn og unge fra boligområderne figurerer i politiets døgnrapporter i 
et udvalgt kvartal 

 at hærværksrelaterede udgifter på vedligeholdelseskontoen i afdelingerne er ned-
bragt med 50 % 

 at 90 % af beboerne udtrykker, at de ikke er utrygge ved børn og unge i området 
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Beskæftigelse 

I de to boligområder er der en overrepræsentation af beboere, der modtager indkomster-
stattende ydelser. Der er procentvis flere i den erhvervsaktive alder, end der er i kommu-
nen, men der er samtidigt en meget lavere erhvervsfrekvens. 

Erfaringer viser, at der er sammenhæng mellem antallet af beboere, der står uden for ar-
bejdsmarkedet og risikoen for negativ udvikling af boligområder. Derfor er det indlysende, 
at bedre beskæftigelse i et område vil være et væsentligt tiltag, der udover de umiddelbare 
effekter også kan fungere som løftestang for andre sociale og integrationsfremmende ind-
satser, der kan fremme et socialt velfungerende område. 

Beskæftigelsesindsatsen i de to boligområder skal ses i relation til Fredensborg Kommu-
nes overordnede integrationspolitik og beskæftigelsesindsats. Målet er en mere målrettet 
og opsøgende beskæftigelsesindsats i de områder, hvor de ledige bor, og hvor der ofte er 
flere problemstillinger end ledighed.  

Nivå i job 
Nivå i job er en lokal indsats, der sigter mod at optimere de organisatoriske rammer, for at 
den lovbestemte kommunale beskæftigelsesindsats får gennemslagskraft i de to boligom-
råder. Det er derfor intentionen, at en stor del af beskæftigelsesindsatsen skal foregå i sel-
ve boligområdet. Decentraliseringen af beskæftigelsesindsatsen åbner mulighed for af-
prøvning af innovative metoder i mødet mellem borgerne og jobcenteret, hvilket skal være 
med til at skabe en mere direkte vej fra ledighed til beskæftigelse.  

Beskæftigelsesindsatsen i Fredensborg Kommune er i dag delt mellem jobkonsulenter, 
som har ansvar for afklaring af borgere, og virksomhedskonsulenter, som har ansvar for 
etablering af tilbud i henhold til lov om aktiv beskæftigelsesindsats samt den opsøgende 
virksomhedsindsats. I ”Kokkedal i job” er det udelukkende virksomhedskonsulenter, der 
indgår i den fremskudte beskæftigelsesindsats i boligområdet, mens jobkonsulenterne 
fortsat er placeret i jobcenteret. Denne model har vist sig effektiv i forhold til ledige borgere 
uden andre problemer end ledighed. Derimod har erfaringerne vist, at modellen kan sæn-
ke processen med at afklare og aktivere borgere med problemer ud over ledighed. 

For at optimere indsatsen i forhold til målgruppen skal der indgå to jobkonsulenter og en 
virksomhedskonsulent i den fremskudte beskæftigelsesindsats i Nivå. Det vil sige, at både 
afklaring og etablering af tilbud for borgeren skal foregå i lokalområdet. Derved vil indsat-
sen i højere grad kunne leve op til målene om kontinuerlig opfølgning og kort responstid. 
Samtidig vil det blive lettere at etablere et tillidsfuldt forhold til borgerne i målgruppen, idet 
disse som udgangspunkt kun skal forholde sig til to personer lokaliseret i samme bygning. 
Etableringen af et sådant tillidsforhold anses for vigtig, idet en stor del af målgruppen er 
borgere, som har været i det kommunale beskæftigelsessystem i en årrække uden at væ-
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re kommet i beskæftigelse, og som derfor har mistet tilliden til systemet og troen på egen 
mulighed for at opnå beskæftigelse. 

Jobkonsulenterne og virksomhedskonsulenten skal i opstartsfasen synliggøre den frem-
skudte beskæftigelsesindsats i boligområderne. Det kan blandt andet ske gennem tilste-
deværelse i områderne og uformel kontakt med beboerne, deltagelse i lokale forenings-
møder samt reception/indvielse af lokaler til beskæftigelsesindsatsen. Dette skal være 
med til at signalere, at der er tale om en ny form for beskæftigelsesrettet indsats.  

De to jobkonsulenter skal desuden i opstartsfasen kortlægge, hvilke behov der er for sær-
lige beskæftigelsesrettede indsatser i boligområderne (her tænkes for eksempel på særli-
ge forløb for traumatiserede, familieindsatser, særlige kombiforløb med sprogundervisning 
m.m.). 

I forhold til den virksomhedsopsøgende del af indsatsen skal virksomhedskonsulenten 
etablere et tæt samarbejde med virksomhedskonsulenterne i ”Kokkedal i job”. Dette sam-
arbejde kan blandt andet indeholde en udvikling af konkrete partnerskabsaftaler på ud-
valgte områder, hvor der efterspørges arbejdskraft. Derudover kan der laves brobygnings-
aftaler med uddannelsesinstitutionerne med henblik på at sikre optagelse og gennemførel-
se af særlige branchetilrettelagte uddannelses- og opkvalificerende forløb, der giver be-
skæftigelse eller fører til optagelse på ordinær uddannelse. Virksomhedskonsulenterne i 
”Kokkedal i job” skal desuden understøtte gennemførelsen af lokale jobbørser i området. 

Der stilles et kontor til rådighed for jobkonsulenterne og virksomhedskonsulenten i Basen 
for helhedsplanen. Derudover skal der være et lokale til rådighed, hvor der er mulighed for 
at afholde samtaler med borgere, og et mødelokale, hvor større grupper ledige kan indkal-
des til møder. Samtidig skal der være mulighed for ugentlig åben rådgivning. 

Der frigives to jobkonsulenter og en virksomhedskonsulent til ”Nivå i job”, som tildeles lokal 
beslutnings- og handlingskompetence. Der skal være mulighed for individuel baseret op-
følgningsfrekvens, samt individuel støtte til borgere, der skal påbegynde virksomhedstilbud 
eller ordinært arbejde. Nye metoder, der betyder en hyppig opfølgning af borgere, kræver 
en indsats, der er afstemt i forhold hertil. For at sikre forankring og faglig sparring skal job-
konsulenterne og virksomhedskonsulenten deltage i relevante faglige grupper i jobcente-
ret. 

Fredensborg Kommune har myndighedsansvar og ledelsesansvar for den fremskudte be-
skæftigelsesindsats, ”Nivå i job”. Kommunen er endvidere ansvarlig for drift af den frem-
skudte beskæftigelsesindsats med finansiering af lønudgifter, computerudstyr og telefoner 
til kommunale medarbejdere samt sikkerhedsinstalleringer. 
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Målgruppe 
 borgere fra de to boligområder, som er omfattet af Lov om aktiv beskæftigelsesind-

sats § 2.3 (borgere med problemer ud over ledighed – matchgruppe 4-5) 

 borgere fra de to boligområder, som er omfattet af integrationslovens § 25 (intro-
duktionsydelsesmodtagere) 

 familieforsørgede borgere over 18 år fra de to boligområder, som ønsker vejledning 
til jobsøgning 

Aktiviteter 
 jobkonsulenterne og virksomhedskonsulenten skal: 

 være synlige og tilgængelige i lokalområdet 

 afklare, udarbejde individuelle jobplaner og etablere tilbud for borgerne 

 kunne opsøge borgerne på deres bopæl – efter behov også sammen med sund-
hedspersonale/opsøgende socialrådgivere – for at udarbejde en jobplan for tilbage-
venden til arbejdsmarkedet 

 have fokus på kort responstid. Henvendelser fra borgere og virksomheder skal be-
svares hurtigt, og der skal iværksættes tæt og kontinuerlig opfølgning 

 udvikle særligt tilrettelagte vejlednings- og beskæftigelsesforløb for målgruppen 

 undersøge muligheden for at inddrage allerede eksisterende aktiviteter i nærområ-
det som en del af jobplanen (f.eks. motion, sundhedskurser m.m.) 

 etablere lokale jobbørser i området, hvor borgerne får mulighed for at møde repræ-
sentanter fra lokale virksomheder 

 etablere et tæt samarbejde med lægerne i lokalområdet 

 give generel vejledning til målgruppen i forhold til job og uddannelse 

 bidrage til at sikre faglig metodeudvikling og nye måder at organisere indsatsen på, 
som efterfølgende kan forankres i den daglige drift 

Samarbejdspartnere 
Det beskæftigelsesrettede arbejde skal ske i tæt samarbejde med følgende kommunale 
institutioner: Fredensborg Kommunes beskæftigelsestilbud, Jobhuset; den tilsvarende 
fremskudte beskæftigelsesindsats i Kokkedal, ”Kokkedal i job”; og projekt InZatsen. Der-
udover skal beboerne og lægerne i lokalområdet inddrages i udviklingen af den fremtidige 
beskæftigelsesindsats. 
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Unge som ejendomsfunktionærer 
Med udgangspunkt i erfaringerne fra projekt ”A-Holdet” i Tåstrupgård indgås samarbejde 
med de lokale ejendomskontorer, som modtager et antal unge i praktikforløb eller som 
medhjælpere. Der bevilges mentorstøtte til ejendomsfunktionærerne for at kompensere for 
de timer, som de bruger på kontakten til de unge og de løbende møder med de kommuna-
le projekter InZatsen og ”Nivå i job”. Der vil være knyttet en medarbejder fra projekt InZat-
sen til hver enkelt ung, der følger den unge tæt og der vil også være udarbejdet en 
job/handleplan for den enkelte unge.  

Formålet er at medvirke til at vende udviklingen for unge, der er kommet ud ad et galt spor 
og har haft vanskeligt ved selv at skabe sig en normal tilværelse med bolig og job. Ved at 
de unge deltager i den daglige drift og vedligehold i boligområderne er det forestillingen, at 
der skabes et positivt tilhørsforhold til afdelingerne og dermed – forhåbentlig – også større 
ansvarsfølelse for området.  

Efter vellykket, endt praktikforløb afsøges mulighederne for evt. ansættelse med løntilskud 
i boligorganisationerne VIBO, KAB og Fredensborg Boligselskab eller i lokale virksomhe-
der. De unge kan ansættes med løntilskud (60 kr./time) i op til 12 måneder og forudsæt-
ningen er, at arbejdsgiveren efterfølgende kan tilbyde den unge ordinært arbejde. Kon-
taktpersonen tilbydes et kort mentorforløb af kommunen, og de unge kan tilbydes opføl-
gende kurser, ligeledes gennem kommunen. 

Projektet startes op i år to. Det forventes at op til otte unge kommer igennem praktikforlø-
bet i løbet af de fire år og at tre af dem fortsætter i job med løntilskud. Hvordan de er for-
delt over årene og mellem boligselskaberne afhænger af, hvor mange unge fra Nivå, der 
på det givne tidspunkt er tilknyttet projekt InZatsen. Dog vil der altid kun kunne være én 
ung pr. boligområde samtidig. Desuden har Ejendomskontoret i Nivåhøj/Islandshøjparken 
betinget sig, at det ikke bliver unge fra deres egne afdelinger. 

Målgruppe 
Primært unge mellem 17 og 25 år. Der er tale om en gruppe af unge, som typisk kommer 
fra en opvækst hos forældre med vanskeligheder i forhold til arbejdsmarkedet og integrati-
on i det hele taget. De unge er ofte omsorgssvigtede; de har en manglede tro på sig selv 
og har kriminalitet og misbrug tæt inde på livet. De har ringe skolemæssig baggrund og 
manglende erfaring med arbejdsmarkedet.  De unge er ofte boligløse og lever et liv – ofte i 
det boligområde de kommer fra – hvor de sover rundt omkring hos venner og familie.  

De unge har mange ressourcer, men de skal blot lære at forvalte dem på en konstruktiv 
måde. De har, udover en beskæftigelsesrettet indsats, brug for ”almindelig daglig læring” i 
at begå sig i forskellige livssituationer. De har behov for at lære, hvordan man begår sig på 
en arbejdsplads/uddannelsesinstitution, møder til tiden, indgå i et forpligtende fællesskab, 
forvalte sin økonomi etc. 
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Aktiviteter 
 rekruttering af unge til projektet  

 motivation og uddannelse af ejendomsfunktionærer til at varetage opgaven 

 løbende opfølgning fra projekt InZatsen og ”Nivå i job” 

 evaluering og planlægning af forløb i andre afdelinger 

Samarbejdspartnere 
Ejendomskontorerne i Islandshøjparken, Nivåhøj og Niverød, Projekt InZatsen, ”Nivå i 
job”, og lokale virksomheder. 

MÅL, MILEPÆLE OG SUCCESKRITERIER FOR BESKÆFTIGELSESINDSATSEN 

Mål 
Målet er, at ledige beboere kommer i beskæftigelse eller uddannelse eller bliver afklaret til 
fleksjob, revalidering eller førtidspension.  

Milepæle 
August 2009: Afklaring af samarbejdsmuligheder med ”Kokkedal i job” er sket 

September 2009: Den åbne rådgivning er etableret 

December 2009: Kortlægning af behov for særlige beskæftigelsesindsatser er udarbejdet 

December 2009: Der foreligger en samarbejdsaftale med de praktiserende læger i områ-
det 

Januar 2010: En aktivitetsplan for året er udarbejdet. Gentages hvert år i januar 

December 2010: Den første jobbørs er afholdt 

Succeskriterier 
Succeskriterierne for beskæftigelsesindsatsen i ”Nivå i job” følger de succeskriterier, der 
vedtages i den årlige beskæftigelsesplan. For 2009 er der opsat følgende succeskriterier: 

 antallet af ikke-arbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere – match 4-5 skal 
reduceres med 10 % 

 aktiveringsgraden for kontanthjælpsmodtagere skal stige til minimum 27 % 

 rettidigheden for kontaktforløbet for kontanthjælpsmodtagere skal være over 75-85 
% 
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 10 % af målgruppen, ledige med anden etnisk baggrund end dansk fra ikke-vestlige 
lande, som har gået passive i mindst 1 år, skal være i job eller uddannelse. 
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Organisering og projektledelse  
Der lægges i beskrivelsen af indsatsen op til en høj grad af selvstyring og planlægning for 
de ansatte i projektet. Dette skal naturligvis ske indenfor nogle rammer, der fastlægges af 
projektejerne i samarbejde med de tætte samarbejdspartnere. Nedenfor beskrives dels 
den organisering projektet er bygget op omkring, og dels hvordan projekt ledes igennem 
fra opstartsfase til forankringsfase. 

Organiseringen 

Organisationen skal naturligvis sikre en så effektiv styring af projektet som muligt. Derfor 
er der lagt vægt på, fra starten at klarlægge, hvem der er udøvende, og hvem der er be-
sluttende, samt hvem der har ledelsesansvar og instruktionsbeføjelser for hvem i organisa-
tionen. I nedenstående figur illustreres den samlede organisering. 

Overordnet set ansættes alle under VIBO, der har påtaget sig administrationsansvaret og 
personaleledelsesansvaret i projektet. Det fremgår dog ikke i figuren. 

Følgende diagram illustrerer organisationsstrukturen. 
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   Rådgivende/udøvende     Ledende/udøvende   Besluttende    Kommunal enhed  Administrerende 

Styregruppe Kommunal tov-
holdergruppe 

Administrativ 
arbejds-gruppe 

Sekretariatsleder 

Projektleder 

Børn og unge 

Projektleder 

Sundhed og Livskva-
litet 

Fredensborg Kommu-
nes Jobcenter 

Beskæftigelsesteam 

Faglig følgegruppe 

Børn og unge 

Faglig følgegruppe 

Sundhed og livskvali-
tet 

Faglig følgegruppe 

Beskæftigelse 

VIBO 
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Styregruppen 
Styregruppen har det overordnede og samlede ansvar for gennemførelsen af Helhedspla-
nen og skal overordnet sikre konsensus i arbejdet. Styregruppen er besluttende og ikke 
arbejdende. 

Medlemmer 
Styregruppen vil bestå af følgende medlemmer:  

 én repræsentant for bestyrelsen i Islandshøjparken afdeling 101  

 én repræsentant for bestyrelsen i Nivåhøj II afdeling 102  

 én repræsentant for bestyrelsen i Nivåhøj III afdeling 103  

 én repræsentant for bestyrelsen i Niverød III  

 én repræsentant for bestyrelsen i Niverød IV  

 én administrativ repræsentant fra VIBO  

 én administrativ repræsentant fra KAB  

 én repræsentant for Organisationsbestyrelsen i Fredensborg Boligselskab 

 afdelingschefen for Børn og Unge i Fredensborg Kommune 

 direktør for Job og Velfærd i Fredensborg Kommune 

 formanden for Integrationsudvalget 

 én administrativ medarbejder fra Fredensborg Kommune  

 sekretariatslederen (uden stemmeret) 

Styregruppen nedsættes som det første skridt i realiseringen af projektet.  

Opgaver, ansvar og kompetencer  
Styregruppen har det overordnede politiske ansvar for fremdriften i realiseringen af Hel-
hedsplanen, og for at indsatsen gennemføres indenfor de angivne økonomiske og ind-
holdsmæssige rammer som angivet i Helhedsplanen. Styregruppen er således ansvarlig 
for, at tilskuddet fra LBF anvendes indenfor de derfra fastsatte rammer. 

Såfremt der opstår konflikter imellem to eller flere parter i de styrende såvel som udøven-
de organer, er det styregruppens opgave at skabe afklaring og drage eventuelle konse-
kvenser i denne forbindelse med henblik på at sikre det fortsatte arbejde. 

Mødeaktivitet  
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Der afholdes møde i styregruppen mindst fire gange om året. På baggrund af fremlagte 
statusnotater fra sekretariatslederen og øvrigt og materiale fra den administrative arbejds-
gruppe drøftes arbejdet med Helhedsplanen og heraf afledte spørgsmål. 

Midtvejsmødet og mødet ved årets udgang er eksplicitte statusmøder, hvor de enkelte 
delaktiviteter drøftes, herunder eventuelle ændringer eller ophør af delaktiviteter. På mø-
det ved årets udgang i styregruppen vurderes fremdriften i de enkelte projekter, og der 
tages beslutning om eventuelle justeringer. Herudover drøftes samarbejdsaftalens ordlyd, 
og den revideres, hvis der er behov for dette.  

Herudover deltager styregruppen i den årlige netværkskonference, hvor alle implicerede 
parter deltager. 

Den administrative arbejdsgruppe 
Den administrative arbejdsgruppe er nedsat som et arbejdende organ under styregruppen, 
der står til rådighed for løsning af opgaver knyttet til styregruppens funktion imellem mø-
derne. Den administrative arbejdsgruppe fungerer også som sparring og praktisk assistan-
ce for sekretariatslederen i forbindelse med tilrettelæggelse af evalueringer, opstart af nye 
indsatser eller andet knyttet til den overordnede ledelse af projektet. 

Medlemmer 
Den administrative arbejdsgruppe er identisk med den arbejdsgruppe der står bag udar-
bejdelsen af den endelige helhedsplan. Gruppen består af: 

 sekretariatslederen 

 én administrativ repræsentant fra KAB 

 én administrativ repræsentant fra VIBO 

 èn administrativ repræsentant fra Fredensborg Kommune 

Opgaver, ansvar og kompetencer 
Arbejdsgruppen kan udarbejde beslutnings- og inspirationsoplæg for styregruppen og kan 
indgå i den praktiske tilrettelæggelse af de overordnede opgaver knyttet til projektledelsen, 
herunder eksempelvis evaluering og fundraising. Herudover har den administrative ar-
bejdsgruppe ansvaret for opstartsfasen, hvilken beskrives nærmere i afsnittet ”Opstartsfa-
se”. 

 

 

Mødeaktivitet 
Arbejdsgruppen mødes efter behov.  



 

 

64

Den kommunale tovholdergruppe 
Den kommunale tovholdergruppe er en tværfaglig kommunal ledergruppe, som har ansva-
ret for den faglige og administrative styring i de kommunale afdelinger, som er involveret i 
helhedsplanen.  

Medlemmer 
Den kommunale tovholdergruppe vil bestå af følgende medlemmer:  

 ledelsesrepræsentant fra Sundhedsafdelingen 

 ledelsesrepræsentant fra Ungeafdelingen 

 ledelsesrepræsentant fra Jobcenteret 

 boligsocial konsulent 

Opgaver, ansvar og kompetencer 
Tovholdergruppens medlemmer har til opgave at sikre samarbejde med opbakning fra og 
forankring i de involverede kommunale afdelinger. Tovholdergruppen har ikke nogle befø-
jelser i forhold til styringen af helhedsplanen. 

På sigt skal det overvejes, om det er muligt at etablere en fælles kommunal tovholder-
gruppe for helhedsplanerne i både Nivå og Kokkedal.  

Mødeaktivitet 
Den kommunale tovholdergruppe mødes én gang månedligt eller efter behov. Desuden 
deltager den i den årlige netværkskonference. 

Faglige følgegrupper 
Der etableres en faglig følgegruppe for hvert af de tre indsatsområder; dvs.: Sundhed & 
livskvalitet, børn & unge og beskæftigelse. 

Medlemmer 
Hver gruppe skal bestå af personer, som engagerer sig aktivt og direkte i arbejdet med 
Helhedsplanerne; dvs. personer fra boligområdet, det organisatoriske bagland, faglige 
medarbejdere fra kommunen, græsrødder, repræsentanter fra foreninger og det lokale 
erhvervsliv m.fl.  

Grupperne nedsættes med udgangspunkt i en række faste parter, der for en stor dels ved-
kommende er beskrevet under afsnittet ”Eksterne samarbejdspartnere”. 

Der kan dog også være andre ressourcer i lokalområdet, som man ikke umiddelbart er 
opmærksom på, og derfor vil grupperne være åbne for tilgang af nye medlemmer i takt 
med udviklingen af indsatsen. 
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Foreløbig forventes følgende parter at være repræsenteret i følgegrupperne: 

Sundhed og Livskvalitet: 
 projektlederen for Sundhed og Livskvalitet 

 repræsentant fra Center for forebyggelse og sundhed 

 repræsentant fra sundhedsplejerskerne 

 repræsentant for de lokale institutionsledere 

 repræsentant fra Familiehuset 

 repræsentant fra Familieafdelingens forebyggelsesteam 

 repræsentant fra de lokale skoler 

 repræsentant fra Ejendomskontorerne 

Børn og Unge: 
 projektlederen for Børn og Unge 

 repræsentant fra ungdomsklubberne/ungdomsskolen 

 repræsentant fra fritidsklubberne 

 repræsentant fra SSP 

 repræsentant fra Børne- og Kulturforvaltningen 

 repræsentant fra UU Øresund 

 repræsentant fra Ejendomskontorerne 

 repræsentant fra Karlebogruppen 

 

Beskæftigelse:  
 beskæftigelsesteamet 

 repræsentant fra Jobcenterets ungeindsats 

 repræsentant fra Jobcenterets virksomhedsteam 

 repræsentant fra projekt InZatsen 

 repræsentant fra ”Kokkedal i Job” 
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 kontaktpersonerne for ”unge som ejendomsfunktionærer” 

Opgaver, ansvar og kompetencer  
Følgegrupperne er centrale for at sikre en levende og tværgående dialog mellem beboer-
ne, ansatte og andre, der er aktive i de enkelte indsatsområder. Følgegrupperne kan fore-
slå og konkret varetage igangsættelsen af nye delprojekter indenfor en, af styregruppen, 
nærmere fastsat temamæssig og økonomisk ramme. Hvis forslagene ligger udenfor denne 
ramme, skal de godkendes i Styregruppen.  

Mødeaktivitet 
De faglige følgegrupper mødes én gang månedligt eller efter behov. Desuden deltager de i 
den årlige netværkskonference (se nedenfor) 

Projektsekretariatet 
Projektsekretariatet er det daglige omdrejningspunkt for Helhedsplanens aktiviteter med 
ansvaret for fremdrift, administration og koordinering af den samlede indsats. Sekretariatet 
får kontor- og mødefaciliteter i Basen for helhedsplanen. 

Medlemmer 
I sekretariatet er ansat en sekretariatsleder på fuld tid samt en administrativ medarbejder 
på deltid.  

Opgaver, ansvar og kompetencer  
Projektsekretariatet får ansvaret for projekt- og procesledelsen, hvilket overordnet består i 
dels sekretariatsbistand til styregruppen og dels løbende opfølgning, hvor det sikres, at 
tidsplanen overholdes, og at der følges op på helhedsplanens succeskriterier. Samtidig er 
det sekretariatslederens opgave at sørge for, at parterne i de respektive delprojekter er 
informeret om styregruppens beslutninger, og at styregruppen løbende orienteres om sta-
tus på de enkelte delprojekter. Herudover har sekretariatslederen det daglige personale-
mæssige ansvar for medarbejdere ansat under helhedsplanen. 

Sekretariatslederen afholder løbende møder efter en fast plan med de faglige følgegrupper 
samt repræsentanter fra de forskellige delprojekter med henblik på at støtte aktiviteterne 
og afklare eventuelle spørgsmål og problemer. På den måde er sekretariatslederen ind-
draget i og ansvarlig for den daglige drift af delprojekterne. 

Sekretariatslederen er endvidere i samarbejde med de faglige følgegrupper ansvarlig for at 
igangsætte nye projekter og fastholde den løbende udvikling af Helhedsplanens vision og 
formål. 

Hvert kvartal udarbejdes et statusnotat, som skal danne udgangspunkt for debat m.m. i 
styregruppen. Det overordnede ansvar for udarbejdelsen af statusnotaterne ligger hos 
sekretariatslederen. 
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Mødeaktivitet 
Sekretariatslederen deltager som referent i Styregruppen. 

Sekretariatet afholder fast hver måned et statusmøde med alle medarbejdere i projektet. 
Sekretariatet afholder desuden en årlig netværkskonference med hele organisationen. 

Konferencen afholdes som et heldagsarrangement, weekendmøde eller lignende og har 
karakter af dialogmøde og socialt samvær. I dette regi kan udvikles nye ideer til indsatser 
indenfor hovedtemaerne eller forslag til nye temaer. Sekretariatslederen og den admini-
strative arbejdsgruppes udarbejder på baggrund heraf et initiativkatalog der tages op i sty-
regruppen. 

Projektledelse 

Opstartsfase 
Forud for selve indsatsen vil der være en opstartsproces der, udover nedsættelse af styre-
gruppe og faglige følgegrupper, kommer til at indebære ansættelsen af sekretariatslederen 
og de øvrige ansatte. Derudover vil der indgå en række elementer som beskrives neden-
for. 

Ansvaret for opstartsfasen og elementerne herunder kommer til at ligge hos den admini-
strative arbejdsgruppe. 

Samarbejdsaftale 
Organisationen indleder arbejdet med at indgå en samarbejdsaftale der cementerer, hvem 
der har ansvar for hvad, og hvilke retningslinjer samarbejdet i projektet skal foregå efter. 
Desuden skal samarbejdsaftalen fastlægge styregruppens beføjelser i forhold til den ad-
ministrative arbejdsgruppe, de faglige følgegrupper samt det lokale projektsekretariat og 
skal samtidig fastlægge retningslinjer for den løbende beboerinddragelse. Endelig skal 
samarbejdsaftalen indeholde formuleringer omkring evalueringen og forankringen af de 
igangsatte projekter, samt angive hvordan forvaltningen af støttemidlerne skal foregå. 

Pixi-helhedsplan 
Der udarbejdes som led i opstarten en pixi-udgave af helhedsplanen, der har til formål at 
beskrive i korte og letforståelige vendinger, hvad helhedsplanen indeholder. Pixi-
helhedsplanen uddeles til samtlige beboere og ansatte i boligområderne forud for indsat-
sens start. 

Startskudsarrangement 
Som opfølgning på udarbejdelsen af pixi-planen og for at markere indsatsens start afhol-
des et startskudsarrangement, der går på tværs af de involverede afdelinger. Her har be-
boerne mulighed for at stille spørgsmål og komme med kommentarer til indsatsen, og der 
vil være mulighed for at præsentere projektsekretariatets ansatte. 



 

 

68 

Workshop for projektteamet 
Der skal arrangeres en workshop for alle medarbejderne i projektet omkring arbejdet med 
mål, milepæle og succeskriterier. Produktet af workshoppen skal være en detaljeret pro-
jektplan for de enkelte delindsatser inklusiv mål, milepæle og succeskriterier samt en eva-
lueringsstrategi. Workshoppen skal løbe over to dage, når alle projektmedarbejderne er 
ansat.  

Inddragelses- og informationsstrategi 
For at sikre at der fra starten er opmærksomhed på, at beboerne inddrages og informeres 
bedst muligt, er det som led i opstartsfasen sekretariatslederens opgave at udarbejde en 
inddragelses- og informationsstrategi. Dette er særligt vigtigt, i en indsats der spreder sig 
over et så stort geografisk område, og hvor der er relativ stor forskel på beboerne på tværs 
af afdelingerne. Ønsket er, at alle beboere skal have kendskab til, og glæde af indsatsen 
og at der skal være størst mulig gennemsigtighed og synlighed for beboerne, i det der fo-
regår i området.  

Forankringsfase 
Den lokale forankring af helhedsplanen er noget, der skal sikres igennem hele helheds-
planindsatsens forløb, igennem inddragelse af lokale aktører og et kontinuerligt sigte på at 
kompetenceudvikle og ansvarliggøre beboere og lokale ansatte i de enkelte delindsatser. 
Eksempler herpå er sundhedsambassadørerne, processen omkring trygge fællesområder 
og Rollemodelsprojektet. 

Hen imod afslutningen af projektet skal der imidlertid også arbejdes mere målrettet på at 
sikre forankringen af relevante aktiviteter på frivillige hænder i afdelingerne, i institutioner 
eller i frivillige foreninger. Det bliver sekretariatslederens opgave, i samarbejde med de 
faglige følgegrupper og den administrative arbejdsgruppe at udarbejde en strategi for for-
ankringen, som skal forelægges styregruppen ved det første ordinære styregruppemøde i 
år 5. Arbejdet med at føre strategien ud i livet og arbejde på at få aftaler i stand med de 
relevante parter bliver en af sekretariatslederens vigtige opgaver i år 5 i samarbejde med 
projektlederne for de enkelte indsatsområder. 

Evaluering  
Som beskrevet i det foregående afsnit vil der som en del af opstartsfasen blive udarbejdet 
en detaljeret evalueringsstrategi. Det er dog fastlagt, at evalueringen grundlæggende vil 
skulle deles op i en procesorienteret evalueringsdel og en produktorienteret evaluerings-
del, hvilket beskrives nedenfor. 

Det er endnu ikke fastlagt præcis, hvordan evalueringen af helhedsplanindsatsen skal or-
ganiseres og udføres. I budgettet afsættes en ramme på godt 400.000 kr. til evalueringen. 
Rammen dækker over køb af eksterne konsulenter til udvalgte evalueringsopgaver, til-



 

 

69 

knytning af studerende til udvalgte evalueringsopgaver, afholdelse af det årlige evalue-
ringsmøde, indhentning af diverse data m.v.  

Procesorienteret evaluering 
Den procesorienterede evaluering har karakter af en dialogbaseret selvevaluering, og som 
udgangspunkt ligger ansvaret for denne del hos sekretariatslederen. 

Den procesorienterede evaluering vil bestå i, at projektlederne fører en logbog udformet 
over samme skabelon. Logbogen skal fungere som et værktøj til at følge projektet for pro-
jektmedarbejderne og som et værktøj for sekretariatslederen i opfølgningen og styringen 
af det samlede projekt. Logbøgerne skal også danne grundlag for det kvartalsvise status-
notat, som sekretariatslederen udarbejder til styregruppen. Logbogsskabelonen udvikles af 
sekretariatslederen i opstartsfasen. 

Herudover vil der skulle afholdes et årligt evalueringsmøde, hvor der samles op på om 
succeskriterierne er nået eller om de eller projekterne skal justeres. Mødet arrangeres af 
sekretariatslederen i samarbejde med den administrative arbejdsgruppe. 

Produktorienteret evaluering 
Den produktorienterede evaluering skal på det overordnede plan bestå i at der:  

1. efter to år og efter fem år følges op på den sundhedsprofil der allerede er blevet 
udarbejdet for Fredensborg Kommune og 

2. før projektstart, efter to år og efter fem år udarbejdes en analyse af den sociale ka-
pital ud fra værktøjet NaboSKabet  

3. efter to år og efter fem år indhentes og analyseres på boligsociale nøgletal 

Gennemførslen og opfølgningen på sundhedsprofilen, NaboSKabsanalysen og de bolig-
sociale nøgletal foretages af sekretariatslederen i samarbejde med den administrative ar-
bejdsgruppe. 

Herudover er det relevant for de enkelte delprojekter med projektrettede produktorientere-
de evalueringer, der er tæt knyttet til succeskriterierne for det enkelte projekt. En strategi 
for disse evalueringer vil blive udviklet af projektlederne i opstartsfasen, og skal efterføl-
gende godkendes i styregruppen. 

Den produktorienterede evaluering vil skulle udføres af flere forskellige parter. Når der er 
tale om indikatormålinger på eksempelvis kriminalitetsrate, medlemskab af klub-
ber/foreninger o.l. vil det kunne udføres af projektsekretariatet i samarbejde med de rele-
vante eksterne parter. Hvis der er tale om evaluering af målgruppens tilfredshed med de 
enkelte projekter, kan det være hensigtsmæssigt, at der tilknyttes eksterne evaluatorer, 
dog i et omfang der svarer til projektets og evalueringens omfang.  
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