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Statusnotat nr. 1 

februar 2022  (Helhedsplansperioden 2021-2025) 

 

Nyt navn, ny helhedsplansperiode 2021-2025  
 

År 2021 har på mange måder været et år med mange omvæltninger for den boligsociale indsats, dels 

grundet Corona, men også grundet overgangen fra to individuelle helhedsplaner til en ny fælles 

helhedsplan for Nivå og Kokkedal. Det har krævet en indsats udover det sædvanlige at navigere under så 

omskiftelige vilkår, og der skal lyde en kæmpe ros til helhedsplanens personale for deres utrættelige 

engagement og evne til at fastholde fokus på kerneopgaverne, hvilket afspejles i de flotte resultater, som 

fremgår af nærværende statusnotat.    

Naboskabsaktiviteter 
Naboskabsaktiviteterne har til formål at bidrage til øget trivsel og medborgerskab blandt områdets 

beboere. Aktiviteterne er meget forskelligartede; nogle aktiviteter er åbne og for alle, imens andre er mere 

interessespecifikke. I løbet af juli – december 2021 havde vi mere end 10 forskellige slags 

naboskabsaktiviteter. Nogle naboskabsaktiviteter eksisterer for en tid, mens andre fortsætter år efter år. 

En af de gode velkendte aktiviteter er vores kaffearrangementer, som vi i 2021 stolt har indgået et 

samarbejde med afdeling Nivåhøj II, og tre stærke frivillige, om. Kaffearrangementerne giver områdets 

beboere et uformelt sted at mødes, uden dagsorden og uden forventninger. Her opstår gode samtaler på 

kryds og tværs mellem naboer, og alle er altid gode til at tage imod nye. Af andre velkendte aktiviteter kan 

fx nævnes samtalevenner, hvor vi formåede at matche 8 nye i løbet af vinteren, samt vores 

nyttehaveprojekt ved Kvartererne. Derudover støttede vi op om en række lokale initiativer bl.a. 

malerisamlingens høstfest ved bymidten, valgdebat, vaccineindsats, jul i bymidten og beboermøde med 

Krogerup Højskole.  

Streetfood i Tårnhaven 
Vinteren 2021 var også det tidspunkt, hvor vi startede vores nye koncept Street Food i Tårnhaven op, i 

samarbejde med lokale aktører, som på skift står for at serverer et måltid. Første gang det blev afholdt, var 

en mørk, kold og regnfuld novemberaften, hvor flere end 20 beboere kiggede forbi til en skål varm suppe, 

bål og nabohygge. Anden gang var en flot december aften, hvor over 30 beboere deltog. Der er udarbejdet 

og omdelt en kalender, der viser hvilke aktører, der står for maden på de forskellige torsdage. Det er gratis 

for beboerne at deltage, og vi opfordrer til, at man medbringer sit eget service. Det er håbet, at flere og 

flere beboere vil bakke op om konceptet og derved bidrage til områdets sociale sammenhængskraft, og vi 

håber også, at de deltagende aktører finder glæde og mening ved at være med. De deltagende aktører er:  
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Integrationscafeen, Røde Kors, Dansk-Arabisk Kvindeforening, Mor og barn-klubben, Tyrkisk kvindeklub, 

Madkassen, SSP, Bæredygtig Madklub, projekt Farmand og UngFritidsjob. Der er fortsat plads til flere 

aktører, og skulle afdelingerne få lyst til at bidrage en torsdag ved lejlighed, er I naturligvis velkomne. 

 

Skak for nye fællesskaber 
Tidligere på året indgik vi et samarbejde med Dansk Skoleskak, som har været forbi os i Nivå ved flere 

lejligheder. I vinteren 2021 stod de for to skakarrangementer i bymidten, i tæt samarbejde med 

frivilliggruppen FællesVærket. Det var håbet, at vi kunne samle generationer på kryds og tværs for at 

mødes omkring skakspillet, men det var sværere end som så at tiltrække beboere til dette, og samarbejdet 

med skoleskak er pt. afsluttet, men tages måske op ved anden lejlighed. 

 

Nivådagen 2021 
Nivådagen var vores forsøg på at bidrage til den øgede sammenhængskraft mellem vores boligområde og 

det omkringliggende bysamfund. Næsten 30 lokale Nivå-aktører valgte at bidrage til dagen med en 

aktivitet, og i processen oplevede vi et stort fællesskab og god opbakning til den positive udvikling af Nivå. 

Deltagelsen på selve dagen var svingende, måske på grund af regnvejret. Nivådagen, i denne form, kræver 

en stor del forberedelse og mange boligsociale ressourcer. Prioriteringen til Nivådagen 2022 bliver at 

fokusere på de boligområder, som helhedsplanen dækker, fremfor den brede del af Nivå. Det er håbet, at 

en anden aktør vil overtage den overordnede projektledelse, men ingen har hidtil meldt sig på banen. 

Kunstworkshop 
I forlængelse af det flerårige kunstprojekt Hjemme i Kunsten, blev der på Nivåhøj IIs endegavl udarbejdet et 

metalkunstværk af den anerkendte kunstner Beatrice Alexanian i samarbejde med unge fra området. De 

unge havde været igennem et længere forløb i kunstens verden og tillært sig vigtige faglige og sociale 

kompetencer undervejs med solid støtte fra Nivaagaards Malerisamling og Louisiana m.fl. En vigtig del af 

arbejdsprocessen omkring netop metalkunstværket var, at de unge og kunstneren skulle inddrage 

områdets beboere for at få inputs til værkets udformning. Der blev derfor afholdt en åben workshop på 

udearealet foran Stamhuset. Her kom beboere med gode bud og vinkler på begrebet udvikling, som de 

unge tog til sig og efterfølgende omsatte til værket. Værket indgår i dag som en naturlig del af projekt 

Hjemme i Kunstens Art Walk, der viser mange af projektets værket; fx tunnelmalerierne ved Langelunden, 

Dragen ved børnehaven Påfuglen og reliefferne på Nivå Bibliotek. 

Opbygning af netværk i Kokkedal 
I den korte periode vi nåede at være i Kokkedal, var fokus på at opbygge et netværk af lokale beboere. Med 

gode erfaringer fra Nivå blev prioriteringen at fokusere på opbygningen af et uformelt mødested. 

Mødestedet skulle være udendørs, synligt og meget uformelt, og vi nåde at afholde ca. 4 arrangementer 

med voksende tilslutning. Undervejs lærte vi beboere at kende, og vi fik brobygget til fx legestue,  
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danskundervisning og kvindeaktiviteter. Der blev også, pr. telefon, talt med samtalevenner og coronaguider 

i håbet om at følge op og videreføre mange af de gode initiativer fra teamet i Kokkedal på Vej. Dertil blev 

der ydet støtte til den kommunale vaccineindsats i Kokkedal. 

 

Læringsaktiviteter for voksne 
Læringsaktiviteter kan være længerevarende forløb eller enkeltstående aktiviteter, som bidrager med øget 

viden, og som kan give både faglige, sociale eller sproglige kompetencer til områdets beboere. Vi har i 

mange år haft et tæt samarbejde med LOF, som i Nivåhøj udbyder forløb indenfor danskundervisning, 

matematik og yoga. Holdene har en stor værdi, da de nyerhvervede kompetencer hjælper beboerne på vej 

videre i enten uddannelsessystemet eller med at få et job. Derudover er der i samarbejde med Nivå 

Gymnastikforening og en dygtig underviser oprettet et gymnastikhold særligt for kvinder. Holdet ligger i 

dagtimerne to gange om ugen, og har vist sig at være et godt tilbud, der både imødekommer kvinder der 

oplever fysiske skavanker eller har behov for motion og øget kropsforståelse. Nivå Kokkedal på Vej har også 

et solidt samarbejde med Nivå Bibliotek: I sensommeren bød vi sammen indenfor til et oplæg omkring 

bæredygtighed med Signe Wenneberg. Til oplægget deltog beboere fra både helhedsplanens afdelinger og 

de omkringliggende boligområder. Derudover har vi været til omvisning på Nivaagaards Malerisamling, 

hvor beboere fik en indføring i Ib Spang Olsens univers.  At lægge vejen forbi fx biblioteket eller 

malerisamlingen giver gode oplevelser i sig selv, men er også en del af formålet om at brobygge til centrale 

lokale institutioner. 

 

Børn & Unge  
Kompetenceudvikling og brobygning har været to 

fokusområder, som vi har vægtet i vores 

kriminalpræventive arbejde. Gennem læringsplatforme, 

opnår de unge attraktive kompetencer, dannelse og 

selvværd, så de nemmere kan brobygges til et fritidsjob 

eller et aktivt fritidsliv.   

Mellem 100 og 150 børn og unge i Nivå & Kokkedal har 

haft glæde af vores tilbud såsom; læringsaktiviteter, pop-

up aktiviteter, lommepenge-og fritidsjobs, brobygning til 

fritidsaktiviteter, ungevejledning, ungeråd, feriecamps 

mm,.   

I den nye helhedsplan er børne- og ungeindsatsens 

økonomi beskåret betydeligt, hvilket betyder, at vi i høj 

grad er afhængige af gode samarbejdspartnere, som 

støtter op om vores projekter – heldigvis oplever vi masser af god lokal opbakning på den front.    
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FerieCamps 

Vi har som altid prioriteret, at der skal laves aktiviteter for unge i skolernes ferieperiode og lavet Camps 

sammen med fritidsbutikken, Get2Sport og UngFredensborg. Dette medførte en særdeles aktiv 

sommerferie for børn og unge i alle aldre, som fx Get2Fodboldskole, 

Get2Basketskole, Nivå Havnedage og Kokkedal streetdage. I 

efterårsferien har der igen været Camp for unge, der bød på krea og 

udelivsaktiviteter samt Get2Sport bolddage i Niverødgårdshallen. 

Også i Juledagene fra den 23. december til og med den 26. december, 

har vi lavet udendørsaktiviteter i snevejr, bl.a. med fodbold på 

Stenbanen, bålsnacks og julebingo i Tårnhaven samt skattejagt i 

boligområdet, hvor omkring 56 børn, unge og forældre har deltaget. 

Der har i disse dage også været streettennis i samarbejde med 

Niverød Tennisklub 2 timer dagligt i boligområdet i Nivå. 

GET2SPORT 
Vi har et fantastisk samarbejde med Get2Sport, hvor vi især har fokus 

på piger, der skal have et aktivt fritidsliv. Get2Sport har arvet vores ”Følgere”, der er lidt ældre piger, der 

sørger for, at de yngre piger kommer sikkert frem og tilbage fra deres sportsgren. Fodboldpigerne 

rekrutterer vi fra vores pop-up dage og feriecamps. Derudover samarbejder vi også med Get2sport for at få 

flere piger i Nivå til at starte til boksning og basket, hvilket vi vil fokusere kraftigt på det kommende år.    

Læringsplatforme 

Mind Your Own Business 
Syv unge fra Nivå havde i begyndelsen af 2021 

startet deres egen lille mikrovirksomhed – 

COMPOSÉ Donuts i et Mind Your Own Business-

forløb, der desværre blev spoleret lidt af Corona. 

Grundet de unges indsats og potential blev de 

tilbudt en gratis plads på Mind Your Own 

Business Akademiet. Det er et forløb hvor de får 

hjælp af to konsulentvirksomheder KPMG og 

IMPLEMENT samt 5 frivillige erhvervsmentorer, 

der mødes med drengene hver tirsdag og støtter 

drengene i videreudvikling af deres virksomhed. 

Drengene laver Donuts til events og har solgt for 

knap 40.000 kr. i 2021, der skal bruges på 

videreudvikling af virksomheden og sociale 

oplevelser for drengene. Drengenes omsætning 

er den næsthøjeste på landsplan, for alle 

projekter i de 11 år der har været Mind Your 

Own Business. 
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DBU Trænerkursus 
Sammen med Get2Sport, UngFredensborg, Nivå- Kokkedal 

Fodboldklub og DBU Sjælland var vi primus motor for at 

uddanne 28 unge certificerede C1 -trænere til området 

(heraf 12 fra vores boligområde i Nivå og 10 fra vores 

områder i Kokkedal), så de unge kunne få trænerjobs i 

nærområdet eller bruges, når vi lavede feriecamps. 

 

 

DBU Dommerkursus 
Igen i samarbejde med ovenstående samarbejdspartnere, var DBU Sjælland og 

vi primus motor for at uddanne 16 unge til at være DBU dommere i 4 dage af 

efterårsferien, hvoraf 15 bestod. At være dommer er en mini-lederuddannelse 

samt et fritidsjob efter endt eksamen.  Alle unge fik gratis dommertøj, 

mærkater, fløjte og kort samt en lokal dommermentor tilkoblet, såfremt de 

stødte på udfordringer. 

 

 

Lommepengejob 
 

10 unge fra både Nivå og Kokkedal har det sidste halvår været ansat i 

Lommepengeprojektet. De unge har stået for omdeling af flyers, hjulpet 

til ved arrangementer for beboerne og til aktiviteter for andre børn og 

unge, samt løst småopgaver i boligområdet. Projektet har fokus på at 

lære de unge, hvad det vil sige at have et fritidsjob og på at give dem 

nogle kompetencer, som kan hjælpe dem videre ud i ordinært fritidsjob 

efter deres ansættelse i Lommepengeprojektet. Der er stor interesse for 

projektet blandt de unge i Nivå og venteliste for at være med. Vi håber at 

kunne udvikle projektet yderligere, og samarbejde mere med beboere, 

driften og afdelingsbestyrelserne omkring opgaver, de unge kan hjælpe 

med at løse i boligområdet.  

 

Fritidsjob 
Vi har sammen med UngFredensborg kørt Fritidsjobforløb, hvor unge fra boligområderne sammen med 

andre unge fra Fredensborg Kommune, ansættes i Fritidsjob hos UngFredensborg og efterfølgende hjælpes 

ud i fritidsjob i lokalområdet. De unge har fået kompetencegivende kurser såsom baristakurser, 

playmakerkurser og kursus i ansigtsmaling. Herudover er de unge blevet introduceret for Nem-Id, 

Skattekort mm., og forløbet afsluttes med et kursus i CV og jobansøgninger. Ift. projektet samarbejder vi  
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med det lokale erhvervsliv og kommunale institutioner – herunder Netto, Føtex, de lokale plejecentre, 

børnehaver mm., hvilket har ført til, at størstedelen af de unge er kommet i Fritidsjob efter forløbet med 

UngFredensborg. Forløbet kører to gange om året. I denne periode er 17 unge fra boligområderne hjulpet i 

ordinært fritidsjob, og her af har 9 unge deltaget i Fritidsjobforløb.  

Café Kokkedal åbnede op for Take-away efter sommerferien, og fire unge fra boligområderne i Kokkedal er 

ansat i Caféen, hvor de hjælper til en gang om ugen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ungeråd 
Fire unge fra Kokkedal var i august med til at overtage og drive Ungerådet i Kokkedal. De unge har mødtes 

en gang om ugen, hvor de har planlagt forskellige aktiviteter for børn og unge i området og arbejdet på at 

give unge i boligområderne en stemme. De unge har blandt andet deltaget i arrangementer i forbindelse 

med kommunalvalget og har arrangeret Halloween arrangement i Byens Hus. Ungerådet har til formål at 

engagere de unge i deres boligområde og at skabe et forum, hvor de unge kan lære om beboerdemokrati, 

at planlægge og stå for aktiviteter for andre børn og unge mm. Ungerådet står i den kommende periode 

overfor en stører rekrutteringsopgave, blandt andet grundet Egedalsvænges udtrædelse af helhedsplanen.  
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Hjemme i Kunsten 
Hjemme i Kunsten er et samarbejde med Louisiana, Nivaagaards Malerisamling, Kokkedal på Vej, 

UngFredensborg og Fredensborg Kommune med støtte fra Slots- og Kulturstyrelsen. Projektet har kørt 

siden 2018 og blev afsluttet i oktober 2021. Projektet har haft til formål at bygge bro mellem boligområdets 

unge og de lokale kunstinstitutioner, og har været med til at styrke de unges kompetencer inden for kunst 

og kultur, samt lært dem at mestre samarbejde og det at have et fritidsjob. I sidste halvdel af 2021 nåede 

kunstambassadørerne at lave følgende aktiviteter i forbindelse med Hjemme i Kunsten. 

o Kunstworkshop for børn og unge i Egedalsvænge – udsmykning af pavillon i området.  

o Udsmykning af tunnellerne i boligområdet i både Nivå og Kokkedal 

o Deltage i diverse arrangementer samt lavet workshops i daginstitutioner mm.   

o Metalskulptur i Nivå i samarbejde med kunstneren Beatrice Alexanian   

o Stort vægmaleri i Egedalsvænge i samarbejde med Kinga Bartis 

 

 

 

 

 

 

 

Pop-op aktiviteter 
Det sidste halvår har vi lavet fire pop-aktiviteter i boligområdet for børn, unge og deres familier. Cirka 30 

børn og voksne har deltaget pr. gang, hvor der blandt andet er blevet lavet pizza, snobrød og varm kakao i 

Tårnhaven. Lommepengejobberne har været med til at arrangere flere af aktiviteter og hjulpet til ved 

arrangementerne, som har været rigtig hyggelige og vellykket ift. at bygge bro mellem forskellige 

aldersgrupper af beboere.   
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Småbørns Legestue 
I september 2021 åbnede helhedsplanen en legestue i Huset, Nivåhøj 68 A, og det blev godt modtaget af 
områdets småbørnsforældre. 
Legestuen er åben to timer ugentlig, og der er fokus på samvær, leg og fællesskab med andre hjemmegående 
forældre og deres småbørn. En medarbejder fra helhedsplanen og en bydelsmor faciliterer og driver 
legestuen. Sundhedsplejerskerne har hjulpet med rekruttering til legestuen, og de anvendte lokaler til 
legestuen har VIBO Afdeling III stillet til rådighed. 
  
  
 
 
 
 
 

 
 
 
Individuel forældrevejledning  
 
I perioden har 14 beboere/forældre modtaget individuelle forældrevejledning omkring forskellige 

udfordringer i familielivet. Særligt for henvendelserne det sidste halve år har været det pres og de 

frustrationer, som pandemien har medført for mange familier.  

 

Tilbud til ægtefælleforsørgede: 
 
I september 2021 etablerede vi et jobrettet forløb til ægtefælleforsørgede, som ikke er tilknyttet Jobcenteret. 

Holdet, som bestod af syv deltagere, mødtes med en medarbejder fra helhedsplanen over en periode til 

oplæg om relevante emner såsom: jobsøgning, det danske arbejdsmarked, skrevne og uskrevne regler på 

arbejdsmarkedet. Desuden var der fokus på afdækning af kompetencer og kvalifikationer, samt hjælp og 

vejledning i jobsøgning. StudieVejen bidrog med oplæg om de nuværende jobåbninger på arbejdsmarked, 

samt procedurer for godkendelse af uddannelse fra hjemlandet.  
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Beboervejledningscafé 
Efterår/vinter 2021 havde vi fokus på at hjælpe med beskæftigelse og uddannelse, samt på at opbygge en 

god struktur for beboervejledningsindsatsen. Oftest kommer beboere til os uopfordret og på forskellige 

tidspunkter, og vi er stolte af at være til rådighed på beboernes præmisser. Den store efterspørgsel på 

vejledning kombineret med vores lokaleudfordringer og vores ønske om, at beboerne ikke går forgæves, har 

resulteret i et mere fast tilbud om vejledning. Takket være opbakning fra Nivåhøj II har vi nu et lokale og er 

så småt i gang med opbygningen af det nye tilbud. Vi er endnu ikke helt i mål, da vi også ønsker at flere 

frivillige kræfter hjælper til med vejledningen, men vi har et godt udgangspunkt. Vejledningscafeen ligger 

tirsdag i samme tidsrum som Kaffe i Stamhuset, da vi ønsker at skabe synergi imellem de to aktiviteter.  

I perioden juli 2021 – december 2021 har der været 103 rådgivninger, som fordeler sig på 37 individuelle 

beboere. Størstedelen af henvendelserne centrerer sig omkring forståelsen af breve fra kommune og andre 

myndigheder, samt kontakten til disse.  Her af har 11 beboere fået en mere håndholdt indsats med henblik 

på støtte i deres bestræbelse på at få en plads på arbejdsmarked.  

 

Bydelsmødre 

Bydelsmødrene i Nivå-Kokkedal består af 16 kvinder fra de to bysamfund som i deres fritid har lyst til at 

hjælpe andre kvinder på forskellig vis. De står for tiltag lige fra ”en til en” hjælp, til ugentlig afholdelse af 

Legestue og cafétilbud. De holder internt koordineringsmøde en gang om måneden, hvor koordinatoren fra 

helhedsplanen deltager og bistår gruppen med støtte af forskellig karakter. Grundet Corona har det været 

svære kår i 2021, så Bydelsmødrene ser frem til et forhåbentligt mere åbent samfund med mulighed for 

kontinuitet og flere aktiviteter i 2022.   

 

Beboerpanel 

Politiet faciliterer beboerpanel i begge bysamfund, og i løbet af efteråret har der været afholdt henholdsvis 

to møder i Kokkedal og et i Nivå. Helhedsplanen deltager på disse møder og har ligeledes bidraget til 

rekruttering af deltager til panelet i Nivå. Der har på møderne ikke væres vurderet behov for 

tryghedsvandring eller lignende på nuværende tidspunkt.  

 

Studievejen 

Koordinator af StudieVejen gennem de sidste 4 år, Veronica M. Jensen, stoppede den 1. januar 2022 

grundet nyt arbejde. Vi takker Veronica for et godt samarbejde, for hendes store og utrættelige indsats og 

ønsker hende held og lykke fremover. StudieVejen har allerede fået en ny koordinator, Lene Lynge, så 

skiftet er foregået med mindst mulig gene for projektet, og vi glæder os til samarbejdet med Lene. 
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StudieVejen i Nivå har i andet halvår 2021 haft 126 henvendelser, hvoraf 16 har været unikke og i Kokkedal 

har der i hele 2021 været 278 henvendelser, hvor af 56 var unikke. Der har været 9 aktive frivilligmentorer 

til begge bysamfund, som har stået for henholdsvis 13 mentorforløb i Nivå og 12 i Kokkedal, bestående af 

1:1 støtte til unge. Foreningen Nydansker har bidraget med mentorforløbet 'Bryd unges ledighed' for 10 

udsatte unge i alderen 15 til 30 år fra boligområderne i Nivå hen over de sidste to år. Forløbene har haft 

fokus på afklaring i forhold til valg af uddannelse og/eller job. Sidste forløb afsluttes primo 2022, og fælles 

for forløbene er, at beboerne er kommet i job eller har fået inspiration til uddannelse eller job.  


