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Tværfaglighed og et

helhedsorienteret blik på vores

beboere er kun en styrke. Derfor

bestræber vi os på at samarbeje på

tværs mellem vores forskellige

indsatser. Dette skal gerne komme

til udtryk i vores daglige arbejde, og

afspejles også i de netværk vi

bevæger os i.  I det professionelle

netværk ”Nivå på tværs” har vi i

efteråret holdt to bynetværksmøder

for professionelle, der arbejder med

børn, unge og familier.



BEBOER-RÅDGIVNINGER
 Fra aug. - dec. har der været 124 beboerrådgivninger. I alt for hele året har

der været 159 rådgivninger, fordelt på 45 individuelle beboere, som

kommer fra hhv. VIBO afd. 101, 102, 103, Niverød III, og Niverød IV.  I flere

af rådgivningerne er beboerne blevet brobygget til relevante

kommunale- og frivillige aktører. 

Udover rådgivninger der centrerer sig om temaerne ’det offentlige’,

’økonomi’ og ’klager’ oplever vi rigtig mange spontane henvendelser af

mere social karakter, som vi dog ikke har registreret antal på.

PERSONALE OG SEKRETARIAT

Vi er som personalegruppe ved at finde

fodfæste med ny bemanding i

sekretariatet.  I løbet af 2019 er der

kommet ny familiemedarbejder, ny

sekretariatsleder samt ny

ungekoordinator. 

 

Der har modsat sidste vinter været ro

omkring sekretariatet, hvilket har

betydet tryghed i huset.

 

Både Tøjkælderen og Madkassen, som

har til huse i sekretariatsbygningen, og

som begge drives af frivillige kræfter,

fungerer fint og til stor gavn for

områdets beboere.  

 

Det er Nivå Nus intention at

sekretariatetshuset fremover skal

bruges mere i forbindelse med sociale

aktiviteter, og således er der for det

kommende halvår planlagt både Nabo

Cafe, Sangfællesskab og Syprojekt, som

alle tager udgangspunkt i vores lokaler.



NABOSKABSAKTIVITETER
 

Naboskabsaktiviteterne skal bl.a. bidrage til at flere forskellige mennesker,

får gode og positive oplevelser sammen. Vi ved at kendskab giver venskab,

og at vi gennem naboskabsaktiviteterne kan imødekomme udfordringer

omkring fx ensomhed, tryghed og trivsel. I perioden aug-dec 2019 har

naboskabsaktiviteterne været centreret omkring minihaver, nyttehaver,

gåture, koncert, samtalevenner og fællesspisning.

SPARRING TIL FRIVILLIGE 

 

Hos Nivå Nu er vi afhængige af at løfte i flok med både beboere, bestyrelser,

samarbejdspartnere og ikke mindst frivillige. Gode frivillige kræfter er

altafgørende for mange af vores aktiviteter, og de resultater vi opnår har en

enorm effekt på den enkelte modtager. I perioden er der blevet sparret

med både frivillige beboere og frivillige som komme udefra, omkring

samtalevenner, lektiehjælp, økonomi, foreningsliv, mor/barn-aktiviter,

tøjkælder og Madkassen 

 



LÆRINGSAKTIVITETER
 Gennem både læringsforløb og mere enkeltstående læringsaktiviteter har

det været vores intention at bidrage til kompetenceudvikling, frivilligt

engagement, øgede sociale netværk samt integration med det

omkringliggende samfund. I løbet af efteråret har der været følgende

læringsaktiviteter:

Dansk, matematik, yoga med LOF

Red barnets naturklub for børnefamilier

Stillevandringer i Lergraven med kommunens Sundhedskonsulent 

Tour de Nivå med bl.a. Nivaagaards Malerisamling

Oplæg om Madmetaforer og sprog

Samtalesalon i samarbejde med Nivå Bibliotek

Krogerup Højskole og beboere udforsker Nivå

Oplæg om mental sundhed og aktiviteter med arabisk og tyrkisk

kvindeklub.

AKTIVITETER PÅ FÆLLESAREALER
 

Fællesarealerne bruges fortsat jævnligt til både formelle og

uformelle aktiviteter. Især i de varme måneder ses det tydeligt, at arealerne

er brugbare uderum for især familier og unge. Aktiviteter som vi har

understøttet har været Tårnhavefest, morgenmad for fædre, boldspil og

fredagsaktiviteter.



UDVIKLING I LOKALOMRÅDET
 Nivå Nu ønsker at bidrage til den positive udvikling af vores lokalområde .

Det gør vi ved at være aktive i processen omkring udviklingen af Nivå

bymidte herunder Generationernes Hus. Vi ønsker også at flere beboere fra

vores områder får ejerskab til bymidten og så tit det er os muligt forsøger vi

at bygge bro mellem beboere og den gode frivillige, sociale indsats

omkring bymidten. 

 

Fællesmøder på tværs med afdelingsbestyrelser
Det er helt centralt for Nivå Nu at have et

godt og konstruktivt samarbejde med 

bolig-afdelingernes afdelingsbestyrelser. 

Vi skal lære hinanden at kende og vide, 

hvad vi hver især kan tilbyde beboerne. 

Det gør vi når vi samarbejder om forskel-

lige aktiviteter, men i særdeleshed også 

når vi indkalder til de halvårlige møder 

på tværs. Seneste møde blev afholdt 13. 

november; her deltog udover repræsen-

tanter fra alle afdelingsbestyrelser også  

Politiet, herunder forebyggelsen, Ursula og Jesper, samt den nye

områdebetjent, Marie.

 

Udviklingsaktivitet:

Gode eksempler på udviklingsaktiviteter

Nivå Nu og afdelingsbestyrelserne har

samarbejdet omkring er Vælgermødet (i

foråret) samt senest processen omkring

den fælles fest i Tårnhaven (august).



KRIMINALPRÆVENTIV INDSATS
 

Brobygning

Børn- og ungeindsatsen fokuserer bl.a. på at lave

aktivitetsplatforme i boligområdet, beregnet til børn og unge, der ikke er

en del af det organiserede fritidsliv. Dette for dels at skabe relationer til

børnene og deres familier, men også for at brobygge børnene ind i sunde

fællesskaber i det etablerede foreningsliv.

Vi bestræber os på, at samarbejde med lokale foreninger og kommunale

aktører. 80 børn i Nivå har fået fritidspas i 2019. Disse børn er blandt

andet fundet via fritidsvejledninger på skolerne samt direkte kontakt

med børn og forældregrupper. Nivå Nu har været direkte involveret i at

34 børn har fået fritidspas.

Ferie camp

Når skolerne holder fri, holder Nivå Nu åbent. I efterårsferien og hele

juleferien er der blevet sørget for at mellem 10-30 børn har haft en aktiv

ferie, med boldspil, turneringer og kreative forløb. Ferie camps er vigtige

for at fastholde børn i de lokale fritidsliv, samt mulighed for at

præsentere børn for nye fritidsaktiviteter. Der vil også være ferie camp

i vinterferien, påskeferien og sommerferien det kommende halvår.

Fredagsaktivitet

Hver fredag har det været en fast tradition, at børn og ung ekommer til

Nivå Nu, hvor vi laver styrede aktiviteter i nærområdet, og hvor

foreningslivet har en mulig indgang til vores målgruppe. I vinterdagene

bruger vi Nivåhøjhallen til aktiviteter, og når det er varmere er vi på

stenbanen. Vi har søgt penge til gadeidrættens dag igen til 2020, hvor vi

inviterer detorganiserede foreningsliv til at præsentere deres aktivitet på

en ”Street” måde. Nivå Nu har haft ca. 120 unikke børn fra området til

aktiviteter i 2019.

 

 

 



Get2Sport

Get2sport er et landsdækkende projekt, hvor DIF, fritidsbutikken, Nivå Nu og en

get2sport-ansat, understøtter lokale foreningers udfordringer med blandt andet

beboere fra vores område. Der er indtil videre fokus på Nivå-Kokkedal

fodboldklub og Nivå Basket som Get2sport-klubber. I

efteråret er Karlebo Bokseklub også blevet inkluderet. Der bestræbes på, at

Get2sport-klubberne på skift, laver satellittræning i boligområdet for de unge,

med henblik på at indsluse dem ind i deres foreninger. Nivå Nu har afholdt et

seminar med øvrige get2sport-klubber samt repræsentanter fra TRYG-fonden,

med fokus på pigerne indenfor projektet, som ikke er så velrepræsenteret i

foreningslivet. Nivå Nu har direkte hjulpet 9 lokale piger til at starte til fodbold

med støtte til fritidspas, lån af udstyr samt cykler til at komme til aktiviteten. Der

har ligeledes været afholdt forældremøde for at støtte forældrene i at hjælpe

deres barn bedst muligt i at kunne deltage i områdets foreningsliv. Vi er også i

gang med at oprette et pigeboksehold for lidt større piger.

 

Next Generation Girls

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DGI har i samarbejde med crossing borders søgt og fået penge

fra EU, til et medborgerforløb for 100 piger, heraf piger fra Farum, Hillerød,

Helsingør og ikke mindst Nivå/Kokkedal. Nivå Nu har rekrutteret piger til

projektet. Pigerne har været til fællesdialogmøde og workshop i Hillerød,

derudover har de fået en rundvisning og dialogmøde i byrådssalen i Fredensborg

Kommune af borgmesteren. Heover efteråret har de lokale piger arbejdet på

deres eget projekt, hvor de havde planlagt en sommerhustur i vinteren. Et af

indslagene på turen var af DGI som bidrog med et inspirationsmøde omkring

opstart af deres egen aktive pigeklub. Pigerne vil gerne have et sted, hvor de kan

udvikle sig både fysisk og mentalt. EU Projektet sluttede i 2019, men Nivå

Nu fortsætter med at støtte pigerne, så de kan få struktur til at blive

selvkørende.



Kitchenstars

I samarbejde med UngFredensborg, tilbød vi Kitchenstars til 12-15 årige,

hvor temaet var ny nordisk kokkeskole. 11 unge har under forløbet lært at

samarbejde og at være innovative. Der har været gæstelærer i form af

jægere, vildtslagtere samt konditor i forløbet. 6 af de unge kitchenstars

har undervist to 7.klasses elever en hel skoledag på Nivå Skole Nord.

Kitchenstars forløbet blev afsluttet med en popup restaurant hvor

deltagernes familier var inviteret.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I efteråret har kitchenstars været på flere cateringopgaver, blandt andet

Tårnhavefesten, Kulturnatten i København (Vibo), Ung Fredensborg

filmfestival, kulturkonferencen ved Fredensborg Kommune. Der er

stadigvæk meget stor efterspørgsel på Kitchenstars-ydelser, så i foråret

vil der blive lavet et Kitchenstars Street Food og Catering-hold for de 13-

17 årige. Underviserne vil være lokale beboere der lærer de unge om

autentisk gademad fra hjemlandet, fra blandt andet, Asien, Europa,

Mellemøsten og ikke mindst Afrika. Sideløbende med Street Food-

forløbet, skal de unge uddannes i hygiejne og får et hygiejnebevis

som de kan få gavn af i fremtiden.

 



UDDANNELSE OG JOB
 Der har i alt været 12 unge, drenge og piger fra området, ansatte

i lommepengeprojektet. Her er fokus på at gøre de unge klar til fritidsjob.

Ungekoordinatoren støtter de unge i at søge ordinært job efter ca. 6

måneder i lommepengeprojektet. I samarbejde med Fritidsjob

Fredensborg og lommepengeprojektet, er der virkelig blevet udrettet

noget, rundt omkring i kommunen. Der er bl.a. blevet bygget

blomsterkasser, fuglekasser, borde og bænkesystemer, malet på

Endrup Skolen, samt en del andre håndværksmæssige opgaver på

Kokkedal Skole. De unge har også bygget en tribune, som er sat op i

Klub2990s udendørsområde.

HJEMME I KUNSTEN
 Hjemme i Kunsten er et stort samarbejdsprojekt mellem Nivå

Nu, Louisiana, Nivaagaards Malerisamling, Fredensborg kommune og

Kokkedal på Vej. Projektet har været meget populært, og har efter flere

kreative artlabs på Nivå Skole (i 7. klasserne) og andre kulturevents,

formået at blive en del af de boligsociales dna. Der har været ferniseringer

og inklusion af en meget blandet gruppe unge, som kommer fra flere

dele af kommunen.  Projektet har modtaget midler fra Slots- og

Kulturstyrelsen og strækker sig over skoleåret 2019-2020 samt 2020-2021.



SÆRLIG UDDANNELSESINDSATS
FOR UNGE - STUDIEVEJEN

 

Lektiehjælp

Snak om studievalg og muligheder

Praktisk hjælp som Optagelse.dk, økonomiskrådgivning og SU

 Brobygning til anden aktør som Jobcenter,

Frivilligcenter Fredensborg og UU- Øresund

Vejledning hos UU-vejleder

Ansøgninger om enkelydelse 

Kvote 2 ansøgninger

Cv skrivning

Ansøgning skrivning

Jobsøgning

StudieVejen har åbent hver onsdag mellem kl. 14-18 i ”Huset",

Nivåhøj 68 A., hvor også UU-vejlederen har fremskudt vejledning.

Derudover sidder UU-vejlederen i Nivå Nu om onsdagen, når det er

muligt.

 

StudieVejen har siden januar 2019 til december 2019 haft 243

henvendelser fra unge, hvor de 76 af dem er unikke, således er der tale

om en del gengangere.  Siden januar 2019 har StudieVejen haft ekstra

fokus på 1:1-forløb med de unge. StudieVejen har siden januar 2019 til

december 2019 lavet 14 1:1-forløb. De 14 1:1-forløb er udefra at de unge har

været i StudieVejen mere end 5 gange. Af de 14 er der 11 i uddannelse, 2 i

arbejde og 1 på barsel. Der arbejdes fortsat med at lave 1:1-forløb med de

unge hvor det giver mening. Henvendelserne har primært handlet om

hjælp til: 

 



FOREBYGGELSE OG
FORÆLDREANSVAR

 Sundhedscafé

Sundhedscafeen kører med fint fremmøde hver gang. De gange

hvor der er faglige oplæg kommer der også mange, som ikke er fra Nivå.

 

Sprogambassadører

Der har i efteråret 2019 stadig været en god håndfuld

sprogambassadører, som løbende har bidraget til sprogstimulering af

børn i henholdsvis daginstitution (Påfuglen) og i baby-området på Nivå

Bibliotek. De er meget passionerede omkring deres arbejde med at

sprogstimulere områdets børn,  og deres indsats vækker begejstring hos

både børn og personale. Nivå Nu vedbliver at støtte

sprogambassadørerne så længe de selv ønsker, at bidrage til områdets

børn og familier. AKT-lederen på 0-6 års området samt sprogpædagog i

daginstitutionen støtter ligeledes sprogambassadørerne i deres bidrag

til børnene. 

 

 
Forældrekurser

Efterårets forældrekurset har haft en lidt

anden form grundet medarbejderskift.

Der er afholdt et mini forældrekursus for

nyankommne mødre på barsel. 7 mødre

har været tilknyttet kursusforløbet.

Desuden er der blevet afholdt en række

familieworkshops, hvor der blev skabt et

kreativt fællesskab for områdets

småbørnsfamilier. Dette har også dannet

rammer for, at den nye

familiemedarbejder har fået skabt

positive relationer til flere af områdets

familier.



Brobygning mellem institution og forældre

I efteråret er der blevet afholdt to dialogmøder. Den ene forældreaften

var i samarbejde med Studievejen, UU-vejleder og Nivå Skole med emnet

”Skolegang og  ddannelsesparathed”. Forældre til 7. klasseelver fra både

Nivå skole og de to privatskoler deltog.  Der har også været afholdt en

forældreaften for forældre til de piger, som er begyndt i den lokale

fodboldklub, NKF, i samarbejde med projektet Get2sport. Formålet var, at

få familierne til at støtte deres døtre i fastholdelse i foreningslivet.

 

Individuel familievejledning

Tilbuddet benyttes primært af beboere, som andre samarbejdspartnere

har henvist, eller som rådgiveren har kontakt til gennem andre aktiviteter

og berøringsflader. I perioden har 26 personer modtaget individuel

vejledning, hvor af 15 personer er blevet brobygget til anden instans. Flere

beboere har benyttet vejledningstilbuddet flere gange.


