
 
 
 

Aktivitet:   HippHoppPlus  

Indsatsområde:   Uddannelse og Livschancer 

Kvartal/år: 3. kvartal 2022 
 

Projektbeskrivelse – kort (som beskrevet i helhedsplan) 

HippHopp+ er et kapacitetsopbyggende forløb for familier med førskolebørn.  
Der er tale om et metodeudviklingsprojekt, der bygger på det velafprøvede ”HippHopp” koncept, som 
Socialstyrelsen har arbejdet indgående med – en ”oversættelse” af det engelske ”Hippy” koncept.  
Projektet gennemføres i samarbejde med dagtilbud i Slagelse Kommune og Gerlev – Center for leg og 
bevægelse. 
Aktiviteten har fokus på at understøtte og udvikle forældre til i højere grad at stimulere børns sproglige og 
socio-emotionelle udvikling, således at børnene er alderssvarende.  
Denne stimulering sker gennem et 30 ugers forløb, hvor forældre og børn sammen hver uge løser 
forskellige opgaver, der stimulerer sprog, motorik og følelser.  
Denne proces understøttes af tilbud om ugentlige besøg i hjemmet af HippHopp+ konsulenten 
(helhedsplanen) og gennem tværgående lege-aktiviteter for børn, forældre og pædagoger. 
Aktiviteten gennemføres på hhv. Motalavej og i Ringparken. 

Formål (som beskrevet i helhedsplan) 

På individniveau kan HippHopp+ bidrage med:  

- At styrke forældres relationelle kompetencer, således at de får skabt og fastholdt betydningsbærende 

relationer til deres børn.  

- At styrke forældres kompetencer til at skabe en tryg opvækst for barnet baseret på omsorg, nærhed og 

forståelse.  

- At styrke børns sociale, emotionelle, fysiske og kognitive kompetencer.  

På gruppeniveau kan HippHopp+ bidrage med:  

- At præge den lokale kultur blandt forældre positivt (både i boligområderne og i institutionerne) ift. dét at 

tage et aktivt ansvar for sine børns udvikling og sikre den bedst mulige skolestart.  

HippHopp+ bidrager til strategien indenfor Uddannelse og Livschancer ved:  

- At tilbyde et program, der kan sikre, at flere førskolebørn bliver klar til skolestart. 

Opnåede resultater (R= Ringparken, S= Sydbyen, M= Motalavej) 

Succeskriterier/aktivitetsmål  

(som beskrevet i helhedsplan) 

Årsmål: Dette kvartal:  

 

Total i år: 

Antal af børnefamilier, der har deltaget i 
aktiviteten 

40 
 

R = 18 
M = 20 
I alt 38 

R = 18 

M = 20 

I alt 38 

 
 

Kort beskrivelse af aktuel aktivitet/forløb 

HippHoppPlus-forløbet følger skoleåret med opstart i august, og derfor er denne 3. kvartalsrapport den 
første for den nye HippHopp+, årgang 3. Eftersom skoleåret starter i august, vil denne kvartalsrapport 
således omfatte august og september måned.   
 
Vejledningssamtaler 
Ugentligt tilbud til familierne om individuelle HippHopp+ vejledninger, der forbereder forældrene på 
kommende uges aktiviteter, som de så selv skal lave med deres børn. Alle familier modtager ugentligt 
printede opgavesæt med de materialer, der skal bruges til at løse kommende uges aktiviteter. Under 
vejledningssamtalerne er der altid mulighed for at tale om børnenes og familiens trivsel, læring og 
udvikling.  
 



 
 
 

Videovejledninger 
Hver uges vejledning og historien/historierne, der er knyttet til vejledningen er optaget på video og 
lægges supplerende op på den lukkede Facebook-gruppe, som alle familier er tilbudt at være tilknyttet. 
HippHopp+ caféer 
I løbet af de 30 uger er der 8 planlagte fælles HippHopp caféer, hvor man møder andre HippHopp 
familier. Der spises sammen og de deltagende familier får fælles vejledning, får udleveret materialer og 
laver fælles aktiviteter indenfor ugens emne. 
Legearrangementer med Gerlev – Center for Leg og Bevægelse 
Aftalte formiddage kommer Gerlev Legeparks undervisere ud og leger i børnehaverne med børn og 
personale. Andre aftalte dage er forældre og søskende inviteret med til eftermiddagsleg. I alt er der 9 
planlagte arrangementer i forløbet. Herudover får alle familierne gratis adgang til sommerleg i 
Legeparken.     

 

Indikator Mål Opnået kvartal Total i år 

Antal gennemførte individuelle 
vejledninger 

I alt 250 
 
 

R: 25 
M: 28 
I alt:  53 

R: 25 
M: 28 
I alt: 53 
 

 

Indikator Mål Opnået Total i år 

Antal familier i HippHopp+ café: 
(Én café i hvert område) 
 

R: 18 
M: 20 

R: 10 
M: 14 
I alt: 24 
 

R: 10 
M: 14 
I alt: 24 

 

Indikator Mål Opnået Total i år 

Antal familier til 
legearrangement m. Gerlev  
(Første legearrangement afvikles 
d. 1. og 2. oktober)    

R: 18 
M: 20 

R:  
M: 
I alt: 

R:  
M:  
I alt: 

 
 
Øvrige målbare resultater (borger/beboerrettede) 

- 2 informations- og rekrutteringsmøder i børnehaverne for potentielle HippHopp+ familier. 
- 20 besøg i børnehaverne. Relationsdannelse og brobygning omkring familierne, aflevering af 

materiale mv. 
- 2 x HippHopp-café. 1 i hvert område.  
- 2 x Gerlev-legeformiddage u/forældre i børnehaverne. 
- Dialog med VIVE om deltagelse på forældremøde og fremtidigt samarbejde. 
- Opdatere alt materialet til kommende årgang HippHopp+. 
- 17 øvrige vejledninger/henvisninger af familier til samarbejdspartnere (HEL-fritid, pladsanvisning, 

sundhedsplejerske, tandlæge, frivilligt arbejde, deltagelse i fælles-aktiviteter i helhedsplanen, 
anonym underretning, sparring ift. konflikt på arbejdsplads, hjælp til rejsekort, BROEN mm.). 
 

Initiativer og handlinger (borger/beboerrettede) 

- Opsøgende kontakt og synlighed i områderne/lokalmiljøet blandt beboere, UU-vejledere, KPE, 
politiet og andre samarbejdspartnere. 

- Udvikle og fremstille materiale til HippHopp-familierne. 
- Tilstedeværelse i dagligdagen og til arrangementer i Kvarterhuset og Nordhuset. 

- Møde vedr. indgåelse af formelt samarbejde omkring lektiecafé ml. Dansk Flygtningehjælp, 
Broskolen og Helhedsplanen . 



 
 
 

- Opsøgende på familier der bor i Ringparken, der har børn der skal i skole sommeren ´23, men som 
går i andre institutioner. Dette da der er et par ledige pladser (i Nordlundens Idrætshus er der pt. 
16 børn på stuen og vi har plads til 20 børn). 

- Deltagelse i 2 øvrige arrangementer i områderne (Madfestival, Motalavej og Grillfest, Ringparken). 
 

Formidling:  
- Oprettet en ny Facebook-gruppe til HippHopp+, Årgang 3. 
- Løbende kontakt til forældre via telefon/sms/Messenger. 
- Forældrene har på/efter forældremøde fået en ”prøvepose” med HippHopp+ materiale 
- Alle familier har fået udleveret samlet oversigt over årets arrangementer. De inviteres desuden via 

Facebook (begivenheder) og på sms til arrangementerne. Desuden nudging-opslag på Facebook om 
arrangementerne, både før og efter, samt besked via tlf. til familier, der ikke er på Facebook 

- Optagelse af videovejledninger. 
- Udover de individuelle, fysiske HippHopp+ vejledninger tilbydes alle familier supplerende 

videovejledninger, som ugentligt sendes pr sms eller uploades på den lukkede Facebook-gruppe for 
førskolebørnenes forældre.   

- Alle familier får ugentligt udleveret fysiske print af kommende uges materiale i deres postkasser 
eller garderober i børnehaverne (medmindre, de har haft individuel vejledning). 

- Survey fra VIVE. Information på første café-arrangement samt udleveret QR-kode. Desuden 
udsendt via Facebook til alle familier. Nogle har fået vejledning i, hvordan den kan besvares. 

- Har oprettet en informationstavle/-væg i børnehaverne med information om HippHoppPlus. 
- Redigering og kvalificering af HippHopp+ materiale til kommende årgang. 
 

Udfordringer/risici  

- Et par familier kunne ikke deltage i forældremødet, da de endnu ikke forstår dansk. Vejledningerne 
er efterfølgende foregået individuelt på engelsk.  

- Enkelte familier giver udtryk for, at de kan være bekymrede for, at forløbet og de daglige 
HippHopp+ aktiviteter bliver for omfattende.  

- Da der kun var 6 børn repræsenteret til et af forældremøderne, var det en udfordring at få 
informationen ud til forældrene.  

- Det er meget vigtigt, at der er blik for, at familierne har meget forskellige ønsker og behov ift. dels 
at følge forløbet som helhed, dels deres deltagelsesmuligheder i arrangementerne og dels i de 
individuelle vejledninger.  

- Navnet HippHopp kan give en misopfattelse af, hvad forløbet/projektet handler om. Der er f.eks. 
nogle, der tror, at det er dans, forløbet handler om. 

- Et par af familierne vil gerne have HippHopp+ materialet og har tilmeldt sig forløbet, men de 
melder ikke tilbage på opsøgende kontakt.  

- Det er en udfordring at få forklaret projektet så klart og tydeligt at forældrene opfanger formålet og 
ikke mindst, hvordan selve forløbet foregår med ugentlige vejledninger, caféer, Gerlev osv.  

 

Læring  

- Det er positivt, at begge HippHopp-vejledere sidder sammen og redigerer i materialet. Det har givet 
mange gode snakke om, hvad vi oplever, der virker eller ikke virker. Samt at vi begge får et større 
tilhørsforhold til materialet. 

- Det er afgørende vigtigt med hyppig tilstedeværelse i børnehaverne, særligt i ydertimerne, hvor der 
er den bedste mulighed for at møde forældrene. Det giver anledning til mange gode snakke og 
mulighed for at styrke og vedligeholde de gode relationer, der også styrker andre dele af 
HippHopp+ indsatsen. 

- Det er også vigtigt at sikre et godt samspil med børnehavens personale, så vi gensidigt holder 
hinanden informeret, støtter op og er koordineret med hinanden.      

- Det er ligeledes vigtigt at være opmærksom på at hjælpe familierne med at gøre HippHopp-forløbet 
mere tilgængeligt og enkelt, så det bliver realistisk og overskueligt for familierne at være med. 

- Det er understøttende og styrkende at bruge konkrete børne- og forældreudsagn om tidligere 
familiers erfaringer med HippHopp+ til nye HippHopp+ forældre.  



 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Vi skal være meget skarpe på vores kommunikation. Fx skal vi se, om oversigten til forældrene kan 
blive mere visuel og konkret. 

 

Deltagernes egne tilbagemeldinger 

- Positiv tilslutning til den kommende årgang. 
- ”M. har bare ventet i 2 år på, at det var hans tur til HippHopp” 
- Mange af børnene siger på mine besøg i børnehaven: ”Skal vi lave HippHopp i dag?” ”Hvornår skal 

vi lave HippHopp?”  
- De familier, der deltog i caféen var meget glade og ungerne elskede at være der. 
- ”Det er svært at finde tiden til at ses til vejledning en gang om ugen.” 
- Flere forældre giver udtryk for, at det er et godt materiale og gode aktiviteter, og at deres børn 

glæder sig til ”at lave HippHopp” 
 

Fokuspunkter, handlinger og mål for kommende kvartal: 

- Forberede materiale til ny årgang: indkøb, pakning, redigering i materiale, print mm. 
- Legedag med forældre og Gerlev m. legetasker i Børnehuset v. Storebæltsvej d. 1. oktober og d. 2. 

oktober i Nordhuset. 
- Legeformiddage m. Gerlev u. forældre d. 10. oktober i Børnehuset v. Storebæltsvej og 11. oktober i 

Nordhuset. 
- Legeftermiddag m. forældre i november i begge områder. 
- Åben familiecafé på Motalavej d. 13. oktober. 
- Afholde HippHopp caféer i oktober og november i begge områder. 
- Erfa-møde med helhedsplanen i Tåstrup. 
- Fortsat arbejde for, at så mange som muligt kommer med på Facebook. 
- Filme nye vejledninger til YouTube.  
- Møde med Nymarkskolen ang. info om Helhedsplan, HippHopp+ og SkoleStart+ 

 



 
 
 

Aktivitet:   SkoleStartPlus  

Indsatsområde:   Uddannelse og Livschancer 

Måned/år: 3. kvartal 2022 
 

Projektbeskrivelse – kort (som beskrevet i helhedsplan) 

Skolestart+ er et kapacitetsopbyggende forløb for familier, der har deltaget i HippHopp+ og som støtter op 
om selve skolestarten. Aktiviteten er et vigtigt bidrag til at forankre en progression opnået i HippHopp+ og 
fortsætte en understøttelse af forældreskabet i forbindelse med skolestart. 
 
Aktiviteten tager afsæt i de kompetencer, som forældre og barn har opnået ved at deltage i HippHopp+ og 
er en overbygning, der skal gennemføres alle fire år i helhedsplanen, varetaget af de boligsociale 
familiemedarbejdere.  
Aktiviteten har fokus på at understøtte og udvikle forældre til i højere grad at hjælpe deres børn med at 
forventningsafstemme, hvad det vil sige at gå i skole; dvs. at de skal kunne modtage kollektive beskeder, 
lytte efter hvad læreren siger og overholde sociale spilleregler i børnegruppen. 
 
Aktiviteten gennemføres på hhv. Motalavej og i Ringparken. 
 

Formål (som beskrevet i helhedsplan) 

På individniveau kan Skolestart+ bidrage med:  

- At styrke forældres kompetencer i forhold til dét at kunne understøtte deres barn bedst muligt i en meget 

afgørende periode af deres liv - skolestarten.  

- At styrke yderligere den udvikling indenfor børnenes sociale, emotionelle, fysiske og kognitive 

kompetencer, der blev igangsat med HippHopp+ programmet.  

- At støtte op om og styrke skole-hjemsamarbejdet.  

- At give forældrene metoder og tilgange, som kan bruges selvstændigt fremover i barnets læring og 

udvikling.  

 

På gruppeniveau kan Skolestart+ bidrage med:  

- At præge den lokale kultur blandt forældre positivt (både i boligområderne og i institutionerne) ift. dét at 

tage et aktivt ansvar for sine børns udvikling og sikre den bedst mulige skolestart.  

 

Skolestart+ bidrager til strategien indenfor Uddannelse og Livschancer ved:  

- At tilbyde et program, der kan styrke forældresamarbejdet og reducere omfanget af ulovligt fravær ved, at 

forældrene er klædt bedst muligt på i forhold til at vide, hvad der forventes i samarbejdet mellem skole og 

hjem og i forhold til at sikre, at deres børn trives i skolen. 

 

Opnåede resultater (R= Ringparken, S= Sydbyen, M= Motalavej) 

Succeskriterier/aktivitetsmål  

(som beskrevet i helhedsplan) 

Årsmål: Dette kvartal:  

 

Total i år: 

Antal af børnefamilier, der deltager i aktiviteten. 
 

20 16 
 

16 

 
 
 
 
 

 



 
 
 

Kort beskrivelse af aktuel aktivitet/forløb 

SkoleStartPlus-forløbet følger skoleåret med opstart i august, og derfor er denne 3. kvartalsrapport den 
første for SkoleStartPlus, årgang 3. Eftersom skoleåret starter i august vil denne kvartalsrapport således 
omfatte august og september måned.   
 
Med afsæt i de tidligere HippHoppPlus-forløb, bygger vi videre på de forældre- og børneoplevede gode 
og tillidsfulde relationer, som har skabt et trygt afsæt for familierne for de vejledninger, der gives i 
SkolestartPlus-forløbene. Vejledningerne til forældrene handler om både specifikke forhold og emner og 
om familiernes hele situation i forhold til at sikre den bedst mulige skolestart for barnet og det bedst 
mulige skole-hjemsamarbejde.      
 
Vi har klare indtryk af, at vejledningerne med familierne og samarbejdet med skolerne skaber merværdi, 
bl.a. ved en styrket overgang fra børnehave til skolen, større chancelighed for børnene i skolen, mere 
struktur hos familien, bedre håndtering af hverdagsudfordringer mv.       
 

 

Indikator Årsmål Opnået dette 
kvartal 

Opnået dette 
år 

Vejledninger 100 54 Q3 2022: 54 
 

 
Øvrige målbare resultater (borger/beboerrettede) 

- Deltagelse hele dagen på 1. dag i SFO på Broskolen. 
- Deltagelse på hele første skoledag på skolerne i begge områder. 
- Deltagelse på forældremøde for 0. klasse på skolerne i begge områder. 
- 8 koordinerende sparringsmøder med børnehaveklasselederne på Broskolen. 
- 2 koordinerende dialoger med sundhedsplejerskerne på Broskolen. 
- 1 understøttende deltagelse til volleyball-træning ift. et barn og en forælder.   
- Besøg med forælder og barn på biblioteket ift barnets læsning i hjemmet. 
- 4 henvisninger til HEL-fritid/BROEN. 
- 4 øvrige henvisninger til samarbejdspartnere: Bl.a. Rusmiddelcenter Slagelse, Kvinfo, VUC, Korsør 

Gymnastikforening. 
 

Initiativer og handlinger (borger/beboerrettede) 

- Løbende, hyppig kontakt (dialogisk og skriftlig) med børnehaveklasseleder mhp. at holde SkoleStart+-
vejleder relevant opdateret for at skabe et bedre udgangspunkt for vejledningerne.  

- Opsøgende kontakt og synlighed i områderne/lokalmiljøet blandt beboerne, UU-vejledere, KPE, politiet 
mm. og især skolerne. 

- Personalet på skolen/i SFO´en er orienteret om SkoleStart+ forløb, så de dels kender til indsatsen og så 

de dels kan bakke op om, at familierne vælger dem til. Skolen/SFO´en giver forældrene viden om, at vi 

kan give vejledning. 

- Faglig understøttelse ift. emner, der arbejdes med på skolerne.   

- Besøg af/sparring med lærer fra Marievangskolen. 

 
Formidling:  
- Løbende kontakt til forældre via telefon/sms/Messenger. 

- Opslag på Facebook om arrangementer, både før og efter arrangementer – besked via tlf. til familier, 

der ikke er på Facebook. 

- Kommunikation/nudging ift. at støtte forældrene i at deltage i skolens sociale arrangementer, skole-

hjemsamtaler mv.  

 



 
 
 

 

Udfordringer/risici  

- Det er vigtigt at være opmærksom på at være vedholdende i kontakten til familierne, særligt her i 
opstarten og særligt på de familier, vi oplever, der har behov for fortsat vejledning. Hvis ikke vi er 
vedholdende, kan der være risiko for, at de familier, der har behov for vejledningen, falder fra for 
tidligt. 

- Vi er meget opmærksomme på at balancere relevant i forhold til tavshedspligt/samtykke fra forældre i 
dialogen med bl.a. sundhedsplejerskerne og børnehaveklasselederne.  

- Vi oplever stor forskel på samarbejdet med bl.a. skolerne i de to områder og derfor på, hvad der er 
muligt ift. indsatsen. Det er svært at få kontakt til Nymarkskolen. Bl.a. blev det aftalte møde, der skulle 
finde sted i starten af august, aflyst. Skolen ville vende tilbage med ny mulig dato – dette er ikke sket.  
SkoleStart+ vejlederen skal selv være opsøgende ift at opretholde kontakten – fx via 
børnehaveklasselederne på skolen. 

- Kun 3 forældre i Ringparken har ytret ønske om fortsat at have kontakt omkring deres barns skolestart.  
 

Læring  

- Ved deltagelse og synlighed bl.a. i lokale arrangementer og i skolegården, bliver indsatsen vi gør 
tydeligere. 

- SkoleStart+ indsatsen kan systematiseres og kvalificeres mere og funderes på tydelige metodevalg. 
F.eks. kunne familiernes fællesskaber fastholdes bedre ved nogle fællesskabende 
arrangementer/traditioner. 

- Nogle familier ønsker systematisk kontakt og vejledning, andre ønsker det mere ad hoc/efter behov. 
Begge dele er relevante. 

- Vi møder også  SkoleStart+ forældrene/familierne i børnehaverne, fordi  SkoleStart+ børnene også har 
mindre søskende. Det er også positivt styrkende for kontakten og relationerne. 

- Nogle forældre har pt. ikke behov for vejledning. Skolestarten eller anden travlhed kan have fyldt 
meget for disse – men hvis den glider ubekymret, så er det dejligt, og forældrene har ikke brug for at 
mødes. Der kan være periodiske behov. 

 

Deltagernes egne tilbagemeldinger 
- ”Tak for alt det du gør for os”. 
- ”Alle burde have en som dig i deres liv”. 
- ”Har de gladeste børn!!! Tak for at gøre det muligt for os!”. 
- ”Hvor er du bare en kæmpe gevinst for de familier, du er i, inkl. min egen. Sikke en tryghed du giver. 

Mega, mega fedt”. 
- ”Dejligt at have kontakten og vide, at jeg altid kan kontakte dig”. 
- ”Tak! Nu kan min søn igen komme til boksning”. 
- ”Jeg har savnet dig”. 
- ”Hvor er det godt, at jeg kan snakke med dig om de her ting”. 
- ” .. du hjælper mig bare med alt” (sagt efter, vi havde haft kontakt med BROEN for at få økonomisk 

hjælp til, at hendes børn kan starte til fodbold og hjulpet med AULA. 
 

Fokuspunkter, handlinger og mål for kommende kvartal: 

- Deltage i  SkoleStart+ børnenes besøg i deres tidligere børnehave. 
- Invitere familierne ind i ”Åben familiecafé” d. 13.10. 
- Deltage i Halloween-fest i børnehaveklassen. 
- Brobygning til anden kommune ifm., at en familie flytter fra kommunen. 
- Videreudvikle samarbejdet med Broskolen og  Nymarkskolen ift. SkoleStart+. 
- Lave en folder om SkoleStart+ til skolerne (lærerne og pædagogerne). 
- Fortsat opsøgende og vedholdende kontakt til SkoleStart+ familierne  
- Fortsætte med at formidle relevante opmærksomheder på Facebook-gruppen (+ støttende sms´er) 
- Kontakte og invitere os selv på ”kaffe” hos familierne. 
- Afholde HippHopp-cafe på Marievangskolen – selvom dette er i HippHopp-regi, så er det et vigtigt 

forarbejde ift., at vi kan bygge på SkoleStart+ forløbet. 



 
 
 

 

Aktivitet:   Fritidsjob og lommepengejob 

Indsatsområde:   Kriminalpræventiv Indsats 

Kvartal/år: 3. kvartal 2022 
 

Projektbeskrivelse – kort (som beskrevet i helhedsplan) 

Fritidsjobformidlingen sker med udgangspunkt i boligområdernes beboerhuse.  
Der ydes grundig vejledning, hjælpes med CV og ansøgninger og de unge forberedes til jobsamtaler samt 
dét at have et fritidsjob.  
Der arbejdes for at skabe netværk og relationer til lokale virksomheder.  
 

Oprettelsen og formidlingen af Lommepengejobs, herunder Team FOB og Foreningsguider, sker i 
samarbejde med boligselskaberne, foreningslivet mv.  
De unge ansættes på timebasis med tidsbegrænsede kontrakter. Lønudgifterne afholdes af helhedsplanen. 
Arbejdet med Foreningsguider sker i tæt samarbejde med Slagelse Kommunes Fritidsafdeling. 
 

Aktiviteten gennemføres i alle tre områder. 

Formål (som beskrevet i helhedsplan) 

På individniveau kan Fritidsjob og lommepengejob bidrage med:  

- At deltagerne får mulighed for at tilegne sig relevant erhvervserfaring i rammer, hvor de møder positive 

voksne rollemodeller.  

- At deltagerne via deres ansættelser får trænet en række kompetencer, sociale færdigheder mv., der kan 

overføres direkte til at styrke deres skolegang, uddannelse mv.  

- At tilbyde deltagerne en mulighed for at tjene sine egne, legale penge.  

På gruppeniveau kan Fritidsjob og lommepengejob bidrage med:  

- At præge den lokale ungekultur positivt ift. uddannelse og arbejdsmarked. Fritidsjob og lommepengejob 

bidrager til den kriminalpræventive strategi ved: 

- At tilbyde deltagerne et attraktivt alternativ til en gadeorienteret livsstil og inspirere til et kriminalitetsfrit 

liv.  

Fritidsjob og lommepengejob bidrager desuden til indsatserne indenfor Uddannelse og Livschancer ved:  

- At præge den lokale ungekultur positivt ift. skole, uddannelse og arbejdsmarked. 

Målgrupper 

Primær målgruppe for Fritidsjob og Lommepengejob 

Alle drenge og piger i alderen 13 – 17 år.  

Sekundær målgruppe. 

Unge op til 25 år, bosat i området, som hverken modtager offentlig indkomst eller har kontakt til det 

offentlige beskæftigelsessystem.  

 

Opnåede resultater (R= Ringparken, S= Sydbyen, M= Motalavej) 

Succeskriterier/aktivitetsmål  

(som beskrevet i helhedsplan) 

Års mål: Dette kvartal: 

 

    Total i år: 

Antal af fritidsjobs og lommepengejobs, der 
formidles 
 

 
60 

M  6 
R   4  

           S   3 

         M 22    

         R  14 

         S   11  

    I alt 47 

I mindst 50% af de formidlede fritidsjob/job 
fastholdes de unge jobbet i mindst 2 måneder (8 
uger) (gennemsnitligt) */ 

 
60 

 
 

M  6 
R   4   

           S   5 

         M 17 

         R  13 

         S   10 

   I alt 40 
 



 
 
 

Kort beskrivelse af aktuel aktivitet/forløb 

Systematiske møder med de unge, op til 6-8 gange, med fokus på ansøgning og læring i og om 

arbejdsforhold.   

Der ydes grundig vejledning, hjælpes med CV, de unge forberedes til jobsamtaler samt dét at have et 

fritidsjob. Denne møderække giver et godt kendskab til den unge og udnyttes til et godt match med 

virksomheden og er medvirkende til at fastholdelsen er høj og langvarig. 

Herefter løbende opfølgning via møder, sms eller telefonsamtaler for at fastholde de unge i jobs, støtte og 
yde hjælp med div. praktiske sager, eks. skat, lønsedler og lign. 
 

Indikator Mål 3. kvartal 2022 Opnået i år til dato 

Ungemøder / samtaler 75 347 

 

Indikator Mål 3. kvartal 2022 Opnået i år til dato 

Virksomhedsbesøg 45 151 
 

Øvrige målbare resultater Q3 2022 

 71 Afbud (ikke mødt, syg, meldt fra og lign.)  

 22 Unge har fået foreningsvejledning. 

 14 Unge er henvist til at være frivillig i vores indsatser. 

    4 Unge er kommet i Praktik efter §9, stk. 4 eller lov om beskæftigelse  

 

Ikke målbare initiativer og handlinger (borger/beboerrettede) 

Løbende dialog med beboere og aktører i områderne, samt synlig tilstedeværelse ved div. arrangementer i 

områderne. 

Via skolesamarbejdet i Korsør, har vi kontakte alle unge, der er gået ud af 9. kl. i år (arbejdsområde i Korsør) 

med et personligt brev, hvori de opfordres til at kontakte os, hvis de ikke har fritidsjob eller med info om, 

hvorvidt de er i job.  

Deltaget som ”ekspert” i Fritidsjob & Partnerskaber, et Webinar i KL-regi. 

Afvikling af BL årskonference, to dage med fuldt program (fuldt aktiv i planfasen). 

Aktiv tilstedeværelse på SUK festival.  
Intro til Vitas, arbejdsmarkedsprogram/system, der fastlægger hvor mange borgere en virksomhed kan 
have i praktik, osv. ud fra antal fuldtids ansatte. (vi har brug for det til unge over 9. kl. og under 18, såfremt 
de har udfordringer og skal testes af i en virksomhed). 
 

Formidling: 

Det er fast ved alle møder, at unge får foreningsvejledning, samt bliver opfordret til at bruge kræfter på 

frivilligt arbejde. 

Formidling af info/læring om fritidsjob på to skoler, dels 6. kl. på Marievang, dels specialklasse på 

Søndermark. 

Udfordringer/risici  

Perioden startede med ferietid, mange unge er på ferie med forældre i længere perioder, 4-5 uger, det 
giver problemer på fritidsjobbet, da forældrene ikke helt forstår, at den unge max kan få 3 ugers ferie. 
 
Første danske supermarkedskæde har lagt ekstra tillæg på lønnen, kr. 10,00. Det kommer til at give 
problemer, i forhold til en skævvridning af ansøgerne mod denne kæde, samt at nogle vil vælge at søge væk 
fra nuværende job, for at få dét mere i løn.   
Der er løbende efterspørgsel på unge, efter 9. kl. og under 18. år. Der er bare ikke nogen. 
Flere unge, i gruppe 13 år og op til 9. kl. søger jobs. Det er en stor udfordring, at der ikke er jobs for den 
gruppe, som ellers er super motiveret.  



 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vi har set en håndfuld unge på 20-24 år, som ikke pt. er til at få i job. Typisk meget dårlige til dansk, et par 
med regions betinget arbejdsproblemstillinger. De vil selv, men søger vores hjælp og lytter så ikke til vores 
vejledning. Det har trukket en del tid i august/september. Denne udfordring har været størst i Korsør. 
 
Der er udfordringer i forhold til High Five samarbejdet, vi har fået genetableret samarbejdet, men de er 
nede på mandskab (kun 2 på Sjælland, mod normalt 5) så det er ikke lige oppe over, at de er tilbage i vores 
Åben Vejledning. 
 

Læring  

Samarbejde er nøglen til, at vi rykker… specielt når vi taler om de unge, der er i "risiko zone”. 
Samarbejdet med UU omkring unge, der falder ud af ”systemet” udvikles i takt med ny læring i og omkring 
”systemer” og Ungehusets egen udvikling inden for de forskellige medarbejderområder. 
Unge enheden er meget udadvendt i deres tilgang til vores arbejde. Dette gør, at vi står meget stærk i viden 
og hjælp til en lang række unge i vores område. 
Friske koordinerende kræfter fra Ungehuset er en kæmpe hjælp, og der er fokus på fælles fodslag og 
samarbejde, det betyder meget i det daglige arbejde. 
 

Deltagernes og samarbejdspartnernes egne tilbagemeldinger 

Samarbejdspartner: ”Tak, - jeg forstår slet ikke, at jeg havde en periode, hvor jeg betvivlede værdien i at vi 

mødtes i Åben vejledning. Nu ser jeg jo, hvor gode vi gør hinanden.” 
Ung: ”Allan du er den bedste… ” 
Beboer: ”I laver ikke en skid.” 
Ung, som vi tidligere har hjulpet: ”Det gjorde en forskel, se jeg går på RUG nu”. 
Butikschef: ”I har bare de bedste unge, det er en stor hjælp, du søger for, at jeg får de rigtige unge”. 
Ung: ”Det er F.. for dårligt du ikke bare giver mig et job, du må forstå, jeg har brug for det, og til 200 i 
timen!” 
 

Fokuspunkter, handlinger for kommende kvartal 

Drift og fuld fokus på opgaven, flere unge i job. 
 

Mål for kommende Kvartal: 

Sikre at vi når vores års mål på området. 



 
 
 

Aktivitet:   Beboervejledning  

Indsatsområde:   Sammenhængskraft og Medborgerskab 

Kvartal/år: 3. kvartal 2022 
 

Projektbeskrivelse – kort (som beskrevet i helhedsplan) 

Beboervejledning er en aktivitet, der tilbyder boligområdernes beboere en nem adgang til vejledning om 
hverdagens udfordringer samt relevant viderehenvisning/brobygning. 
 
Aktiviteten Beboervejledning tager sit udgangspunkt i klassisk boligsocialt arbejde og skal have sit udspring i 
beboerhusene, hvor enhver beboer vil kunne opsøge råd og vejledning. Beboervejledningen vil have faste 
åbningstider og gennemgående personale.  
Fokus er primært på den del af beboernes fælles hverdag, som vedrører alt det, der ikke er direkte knyttet 
til de fysiske forhold i boligen – dvs. socialt fællesskab, rummelighed og tolerance i forhold til, at mange 
forskellige mennesker bor tæt sammen, samt individuelle forhold som job og uddannelse, udfordringer 
med børn og familie osv. 
  
Beboervejledningen skal desuden understøtte beboeraktiviteter i bred forstand og skal have særlig fokus på 
de beboere og grupper af beboere, som af mange forskellige grunde kan have svært ved at deltage i eller 
igangsætte beboeraktiviteter af egen drift – i samarbejde med aktiviteten ”Lokalt engagement og 
frivillighed”. 
 
Aktiviteten gennemføres i alle tre områder. 
 

Formål (som beskrevet i helhedsplan) 

På individniveau kan Beboervejledning bidrage med:  

- At tilbyde beboere vejledning om hverdagens udfordringer vedrørende ex. nabokonflikter, social 

lovgivning, økonomi, bolig, ægteskab, børn, uddannelse eller arbejde.  

Herved frigøres ressourcer hos beboeren, der i stedet kan bidrage til at vedkommende kan skabe et endnu 

bedre liv og et øget trivselsniveau for sig selv og evt. sin familie.  

 

På gruppeniveau kan Beboervejledning bidrage med:  

- At bygge bro mellem boligområderne og det omkringliggende samfund ved at agere bindeled mellem ex. 

beboere og kommunen. Derved modvirkes en del af den mistillid til myndigheder, der er et ikke ukendt 

fænomen i udsatte boligområder.  

 

Beboervejledning bidrager til strategien indenfor Sammenhængskraft og Medborgerskab ved:  

- At give den enkelte styrkede forudsætninger for at skabe sig et godt liv og indgå i, og tage del i, samfundet 

på lige vilkår med andre borgere.  

- At skabe en platform i boligområderne, der med sin store kontaktflade vil kunne bidrage til alle andre 

aktiviteter i form af rekruttering, kommunikation, netværksskabelse mv.  

 

Beboervejledning bidrager desuden til indsatserne indenfor Uddannelse og Livschancer ved:  

- At give den enkelte styrkede forudsætninger for at skabe sig et godt liv og indgå i, og tage del i, samfundet 

på lige vilkår med andre borgere.  

Med rådgivningens/vejledningens meget bredspektrede natur, og særligt brobygningsaspektet, in mente, 

må man desuden forvente, at aktiviteten også vil bidrage til helhedsplanens øvrige indsatsområder. 

 

 



 
 
 

Opnåede resultater (R= Ringparken, S= Sydbyen, M= Motalavej) 

Succeskriterier/aktivitetsmål  

(som beskrevet i helhedsplan) 

Årsmål: Dette kvartal:  

 

Total i år: 

Antal vejledningssamtaler med beboere 
 

1500 M: 45 
S: 16* 
R: 155 

I alt: 216 

M: 204 

S: 51 

R: 394** 

I alt: 649 

Antal viderehenvisninger  

 

300 M: 5 
S: 3 
R:28  

I alt: 36 

M: 8 

S: 15 

R:109  

I alt: 132 

Antal gruppeforløb 

 

4 M: 4 
S: 2 
R:0  

I alt: 6 

M:  4 

S: 3 

R: 2 

I alt: 9 

*I dette kvartal har beboervejleder i Sydbyen været på hhv. ferie og barsel i 6 af ugerne, hvilket har påvirket 
aktivitetsniveauet. 
** I første kvartal er flere samtaler med samme borger i samme ”sagsforløb” kun registreret som én 
samtale i Ringparken. Der er siden registreret pr. samtale. Det samlede samtale-antal er derfor reelt noget 
højere. 
 

Kort beskrivelse af aktuel aktivitet/forløb 

Åben vejledning 
M: Der er Åben Vejledning i Kvarterhuset på følgende tidspunkter:  
Tirsdage fra kl. 13-15 
Torsdage fra kl. 9.30-11  
Samt Walk and talk vejledninger hver torsdag fra 11-12.  
 
S: Der er Åben Vejledning i Multihuset på følgende tidspunkter:  
Onsdage fra kl. 13.00-15.00 
 
R:  Der er Åben Vejledning i Nordhuset på følgende tidspunkter: 
Mandag, onsdag, torsdag kl. 10.00-15.00 
Tirsdag kl. 10.00-18.00 
Fredag kl. 10.00-13.00 
 
R: Forældrecafe  
I skolernes ferie perioder (uge 7, 15,27,28,29,30,42) er der forældrecafe, imens der er børne aktiviteter i 
Nordhuset.  
Der vil være mulighed for at sparring, med andre forældre – samt en platform for andre aktører at 
formidle på.  
 
For alle områder gælder det, at der løbende er mulighed for, at beboere kan booke vejledning på 
andre tider end ”Åben vejledning”. Dette er kommunikeret ud via fysiske og digitale opslag, flyers mv.  
 

 

Kort beskrivelse af aktuel aktivitet/forløb 

Økonomicafé i Sydbyen 
Et samarbejde med Økonomirådgivningen om at tilbyde beboere et ”servicetjek” af deres økonomi ifm. 
de aktuelle prisstigninger på bl.a. energi og forbrugsvarer. 
Aktiviteten blev afviklet som et åbent vejledningstilbud i afgrænsede tidsrum, afholdt i Multihuset. 
Der blev afholdt 2 caféer á 3 timer i denne omgang. 
 



 
 
 

 

Indikator Mål Opnået 

Antal deltagere pr. forløb   10 Hhv. 2 og 1, i alt 3 (S) 

OBS – det planlagte forløb i Korsør blev aflyst grundet for få tilmeldinger.  
 

Kort beskrivelse af aktuel aktivitet/forløb 

NEM-ID/MIT-ID workshop i Sydbyen 
I samarbejde med Økonomirådgivningen, blev der i juli afholdt 2 NEM-ID/MIT-ID workshops for beboere i 
Sydbyen. Formålet var at hjælpe beboere med at få foretaget skiftet fra NEM-ID til MIT-ID.  
 

 

Indikator Mål Opnået 

Antal deltagere 
 

10 0 

 
 

Kort beskrivelse af aktuel aktivitet/forløb 

VUC screening 
VUC screening med henblik på opstart at FVU i Kvarterhuset og i Nordhuset. Aktiviteten afholdtes som et 
åbent hus arrangement to forskellige dage og på to forskellige tidspunkter. Målet var at afklare, hvorvidt 
der er tilstrækkeligt med beboere, der er interesserede i og i målgruppe for et danskhold i 
Beboerhusene.  
 

 

Indikator Mål Opnået 

Antal deltagere  10 pr. område 13 (M)* + 12 (R) 

*Det totale antal over to dage.  
 
Øvrige målbare resultater (borger/beboerrettede) 
 
Motalavej  
Planlagt økonomikursus for unge den 23. august 2022. Økonomikurset er et gruppeforløb inden for 
beboervejledningen. Der var to tilmeldte, hvilket var for få. Derfor aflyst.  
 
Der er afholdt møde med dansk flygtningehjælp vedr. opstart af lektiecafé. Drøftelse af treparts 
samarbejde mellem DFH, Broskolen og KEFI, med opstart i uge 43 – hvis skolen er med på ideen. Kampagne 
målrettet frivillige startes umiddelbart efter møde med Broskolen i uge 32. Der er indgået formelt 
samarbejde.   
   
Mulighed for åben økonomirådgivning er drøftet – særligt set i lyset af de stigende leveomkostninger. 
Afventer bekræftelse af endelige datoer.  
 

Ikke målbare initiativer og handlinger (borger/beboerrettede) 

Fælles: Der har været møde med jobcentret/CAI med henblik på at styrke samarbejdet. 
Der er i den forbindelse udviklet målrettet flyer materiale, som er distribueret til relevante medarbejdere i 
CAI. 
 
Motalavej: 

• Der har været afholdt samarbejdsmøde med BoligKorsør og Kvarterhusbestyrelsen med henblik på 
at optimere samarbejdet  

• Samarbejde med Kvindeforum udvides vedr. afholdelse af fælles aktiviteter for beboerne   

• Der er planlagt Åben jobsøgningskursus, som afholdes uge 41, 43 og 44. 



 
 
 

• Sparringsmøde med Trine fra 29st omkring inddragelse af beboere i efteråret (vedr. fysisk 
helhedsplan). Workshops med beboerne omkring udearealer.  

• Udbygget samarbejde med BoligKorsør vedr. spørgsmål om opskrivning – har flere positive afkast.  
 
Formidling:  
M. Der er kontakt til en sagsbehandler i visitationen i jobcentret, som af omveje har hørt om vores tilbud. 
Hendes vurdering er, at behovet er stort og hun vil videreformidle til både borgere og kollegaer. Der har 
efterfølgende været afholdt møde med jobcenterchef.  
Der har i august og september primært været formidling via sociale medier.  
Overvejelser om husstandsomdelt flyer om vores tilbud – samme som er formidlet til jobcenter.  
 
S:  Der reklameres løbende for både vejledning og forløb på sociale medier. Der er desuden omdelt 
flyers/lavet opslag i boligområdet vedrørende alle tilbud. 
 
R: Deltaget i lokale aktiviteter, hvor fokus har været på relations dannelse, samt formidling af 
beboervejledningsfunktionen. 
Opslag på sociale medier samt til ophæng i boligområdet.  
 

Udfordringer/risici  

M:  Ekstra svært at nå beboere op til en sommerferie. 
Det er fortsat svært at få ”nye” beboere i beboervejledningen. Der er behov for ,at vi tænker i nye baner.   
Formidling af tilbuddet er en udfordring.    
Samarbejde med Kvarterhusbestyrelsen – svært at få tilbagemeldinger på forespørgsler.  
Nogle beboere kommer virkelig mange gange, så det er en øvelse af give beboerne noget ejerskab/eget 
ansvar. Det kan godt blive lidt for ”nemt”, at vi er her. 
 
S: Begrænset fremmøde til Økonomicafé og NEM-ID/MIT-ID-arrangementerne trods opslag i alle opgange 
og reklame på FB. 
Reklame for aktiviteter i Sydbyen kan fremover ikke ske ved fysiske opslag i opgangene (retningslinjer for 
opslag er strammet), men udelukkende ved digitale opslag i beboergruppe samt plakater/digitale opslag i 
Multihuset. Det kan få en betydning for muligheden for at få budskaberne ud til alle beboere. 
 
R: Nogle beboere kan være lidt hurtige til at benytte sig af vejledningstilbuddet frem for at løse en 
udfordring selv (hvilket de formentlig sagtens kunne). Det kan stjæle tid fra andre henvendelser. 
 

Læring  

M:  At der er virkelig få henvendelser i juni grundet sommerferiestemning og eksamensperiode. Beboerne 
lader op til rejse. Dalende fremmøde ved alle aktiviteter.   
Forberedelse og afholdelse af større arrangementer og generel deltagelse og synlighed i områdets 
aktiviteter, medfører spontane vejledninger.  
Intensiveret samarbejde og synlighed på kontoret (BoligKorsør) har positiv effekt og åbner nye 
samarbejdsformer.  
 
S:  Meldingen fra Økonomirådgivningen er, at det ikke er usædvanligt, at der skal tages lidt ”tilløb” fra 
beboerne ift. en aktivitet som Økonomicafé – en aktivitet, der beskæftiger sig med noget meget privat for 
den enkelte. Det overvejes derfor pt., om arrangementerne evt. skal gentages. 
 
R: Beboerhenvendelserne har ændret karakter, over de sidste 3 måneder. De henvendelser, beboerne 
kommer med, er væsentlig større og har stor påvirkning på deres livssituationer. Der skal afsættes 
væsentlig længere tid til hvert enkel beboere henvendelse.  
  
Fælles om erfaringer vedr. typen af henvendelser. 
De mest typiske henvendelser i tredje kvartal har drejet sig om: 
- Familievejledning, handicapområdet, børn og familie.  



 
 
 

 

- Jobcenter relaterede henvendelser, ex. ansøgninger om dagpenge, Joblog, Jobnet mv. 
- Henvendelser vedr. Udlændingestyrelsen, ex. opholdsgrundlag, pas mv. 
- Hjælp til jobansøgninger, vejledninger som supplement til/i samarbejde med den kommunale jobindsats. 
- Hjælp (herunder viderehenvisning) til familiens økonomi, ex. budgetlægning. 
- Børn og unge relaterede udfordringer, herunder henvisning til Børn og Familier og Pladsanvisningen. 
- Overgangen fra NemID til MitID. 
- Ansøgning til enkeltydelser  
- Varmeudgifter og strøm  
- Udlejning  
- Ansøgning til støtte af fritidstilbud 
 

Deltagernes egne tilbagemeldinger 
Fortsat: Meget positive tilbagemeldinger fra beboerne på de individuelle vejledninger samt gruppeforløb. 
 
M:  
”Tusind tak endnu engang for hjælpen, min datter har lige været på håndbold weekend og de stak af med 
guldet.”  
”Ja det så fedt, tusind tak for hjælpen endnu engang.”   
”Så siger jeg tak for din hjælp indtil videre.” 
S: 
”1000 tak.” 
 

Fokuspunkter og handlinger for kommende kvartal 

M:  
Planlægge vejledningsforløb 
Danskundervisning gennem VUC/sprogcentret   
Økonomirådgivning samarbejde udbygges i kraft af øgede leveomkostninger   
Lektiecafé opstart – koordinering af indsatsen med samarbejdspartnere  
Formidling til jobcenter – og udbyggelse heraf. Opfølgningsmøde i december.   
Kontakt til familiehuset Korsør mhp. formidling og samarbejde.   
Formidling af beboervejledning - husstandsomdelt flyer 
Gennemførsel af jobsøgningskursus  
 
S: Fortsat øget synliggørelse af vejledningstilbuddet. Fokus på mulighederne for opstart af nye forløb samt 
behov for evt. gentagelse af Økonomicafé, NEM-ID/Mit-ID kursus, Hjerteredderkursus mv.  
 
R: Mere opsøgende arbejde, bl.a. ved deltagelse i øvrige aktiviteter i boligområdet.  Økonomicafe i 
samarbejde med økonomirådgivningen.  
 
Mål for kommende Kvartal: 
M:  Uddele minimum 50 flyers i området – opsøgende.  
Der afholdes 30 vejledninger pr. måned. 
Der afholdes 3 gange jobsøgningskursus men min 3 deltagere pr. gang.  
Danskundervisning skal organiseres under sprogcentret og der skal findes dato for opstart.  
Afholdelse af min 4 walk n talk med min. 3 deltagere.  
Min. 1 ugentlig video på sociale medier med reklame for vores tilbud 
 
S: Flere beboere i vejledningstilbuddet. Rekruttering af forløbsdeltagere (såfremt der opstartes nye forløb). 
 
R: Flere udsatte beboere i vejledningstilbuddet, mere opsøgende arbejde.  
 



 
 
 

Aktivitet:   Mind Your Own Business 

Indsatsområde:   Kriminalpræventiv Indsats 

Kvartal/år: 3. kvartal 2022 
 

Projektbeskrivelse – kort (som beskrevet i helhedsplan) 

MYOB er et iværksætterforløb for unge drenge, der giver deltagerne mulighed for at opstarte en 
mikrovirksomhed i samarbejde med frivillige mentorer, kaldet Venture Piloter. 
MYOB tilbyder basisforløb af 8 måneders varighed og et tilsvarende akademiforløb, der er en overbygning 
til/fortsættelse af basisforløbet. 
På MYOB basisforløbet arbejder unge og frivillige sammen i ca. 8 måneder om hele processen fra 
idéudvikling til produktion og markedsføring af det endelige produkt. 
 
Processen understøttes og superviseres af MYOBs egne fagfolk og af den boligsociale helhedsplan. 
MYOB Akademiet tilbyder støtte, kompetenceudvikling og opkvalificering til de drenge, som efter at have 
afsluttet MYOB basisforløbet er motiveret for både at fortsætte den gode udvikling i deres 
mikrovirksomheder og videreudvikle deres individuelle kompetencer. 
 
Aktiviteten gennemføres på hhv. Motalavej og i Ringparken. 
 

Formål (som beskrevet i helhedsplan) 

På individniveau kan MYOB bidrage med: 

- At give deltagerne en række faglige redskaber, som de her og nu vil kunne profitere af i skole-, 

uddannelses- og arbejdssammenhæng. 

- At træne helt basale, sociale færdigheder som samarbejde og positive omgangsformer, der er relevante i 

alle livets relationer med andre mennesker. 

 

På gruppeniveau kan MYOB bidrage med: 

- At præge den lokale ungekultur positivt ift. skole, uddannelse og arbejdsmarked. 

- At skabe lokale rollemodeller og en positiv fortælling om dét at yde en faglig indsats for at opnå en 

udvikling og nå et mål. 

 

MYOB bidrager til den kriminalpræventive strategi ved: 

- På den korte bane, ved at tilbyde et attraktivt alternativ til en gadeorienteret livsstil og positive relationer 

med voksne rollemodeller.  

- På den længere bane, ved at skærpe de unges fokus ift. skolegang og uddannelsesvalg og dermed pege 

dem i retning af et selvforsørgende, kriminalitetsfrit unge- og voksenliv. 

 

Opnåede resultater (R= Ringparken, S= Sydbyen, M= Motalavej) 

Succeskriterier/aktivitetsmål  

(som beskrevet i helhedsplan) 

Årsmål: Dette kvartal:  

 

Total i år: 

Antal af unge, der deltager i MYOB forløb 
 
 

10 R: 11 
M: 4 

I alt: 15 

R: 11 

M: 9 

I alt: 20 

 

Afholdelse af MYOB-arbejdsgange 

 

R: 30 R: 5 
M: 2 

I alt: 7 

R: 5 

M: 21 

I alt: 26 

 



 
 
 

 

 

Øvrige målbare resultater (borger/beboerrettede) 
Der har ikke været øvrige målbare resultater i dette kvartal (aktiviteten følger et fastlagt koncept). 
 

Initiativer og handlinger (borger/beboerrettede) 

I Ringparken har det primære fokus fortsat været den løbende opfølgning på deltagere for at sikre 
fremmøde/fastholdelse af de unge samt løbende afstemning med MYOB for at sikre fremdrift i projektet. 
 
M: I august var arbejdsgangen et kontraktmøde, hvor drengene fornyede deres kontrakt med MYOB. 
Arbejdsgangen i september var ekstraordinær med henblik på at rekruttere flere unge til La Rebellion.  
 
Formidling:  
I Ringparken har MYOB-holdene reklameret for deres produkter løbende, særligt på Instagram. 
 
På Motalavej har der ikke været nogen formidling omkring drengenes produkt på akademiet, da de endnu 
ikke er startet helt op. Akademiforløbet ligger senere end programmet.  
 

Udfordringer/risici  

R: Der har været udskiftning i MYOB personale, dette har givet lidt utryghed hos drengene ved, at de igen 
skal forholde sig til en ny, ukendt person.  
Fastholdelse hen over sommerferien er en udfordring. Der sker rigtig meget i de unges liv, som hurtigt kan 
overskygge interessen for MYOB.  
M: Samarbejdet med MYOB har været udfordret grundet udskiftning af medarbejdere og mangel på 
frivillige. Det har rykket hele forløbet tre uger og gjort det svært at fastholde drengene.  
 
Fælles: Der er indledt en positiv dialog med MYOB organisationen omkring løsning af ovennævnte 
udfordringer, hvilket forventes at kunne afspejle sig positivt i næste kvartal. 
 

Læring  

I Ringparken er erfaringen, at drengene har behov for fastholdelse i deres motivation, samt deres 
gruppedynamik, således at der kommer et godt samspil i gruppen.  
 
Der skal investeres mere tid i MYOB end først antaget, hvis projektet skal være optimalt. Ligesom det også 
kræver at der hele tiden er transparant samarbejde og forventninger på tværs af MYOB, frivillige, 
fagpiloter, drenge og helhedsplan.  
 
Deltagernes egne tilbagemeldinger 
Deltagerne, der møder op, er fortsat meget positive. De deltagere, der ikke møder op, undskylder sig oftest 
med travlhed i andre dele af deres liv, familie, skole mv. mv. De forholder sig dermed ikke direkte til selve 
MYOB forløbet ift. deres fravær. 
På Motalavej er drengene stadig motiverede og har lyst til at videreudvikle, men graden af engagement er 
dalende.  
 

Fokuspunkter og handlinger for kommende kvartal 

I Ringparken er fokus på at sikre rammerne for det nye forløb, herunder aftaler med MYOB og øvrige 
samarbejdspartnere, opstart af rekruttering. 
På Motalavej er der fokus på opstart at akademiet med alle 4 drenge ombord. Der vil være særligt fokus på 
social teambuilding og strategy camp i oktober måned – ligesom der kommer en udviklingsworkshop i 
november. 
Mål for kommende kvartal: 
Ringparken: En god opstart af nyt forløb, herunder rekruttering af et fuldt hold. 
Motalavej: At alle 4 motiveres til at fortsætte og deltage i ovenstående events.  



 
 
 

Aktivitet:   Junior Betjent  

Indsatsområde:   Kriminalpræventiv indsats 

Kvartal/år: 3. kvartal 2022 
 

Projektbeskrivelse – kort (som beskrevet i helhedsplan) 

Junior Betjent er et velafprøvet kompetenceudviklende forløb for drenge, der afvikles i samarbejde med 
bl.a. politiet og som skaber lokale rollemodeller. 
 
Junior Betjent bygger på projekter, der er udviklet og afprøvet af politiet i flere af landets politikredse og 
gennemføres i samarbejde med lokale aktører. 
Se bl.a. materiale vedrørende ”Politikadet Junior” projektet på www.politi.dk Et projektforløb er bygget op 
omkring:  
- En ”politi uge”, der er et intensivt uddannelsesforløb, hvor deltagerne fritages for skolegang. Politi ugen 
indeholder bl.a. kursus i førstehjælp, selvtillidsprøver, gruppeøvelser, radiotjeneste, patruljetjeneste mm.  
- Ti efterfølgende temaaftener, der bygger videre på politi ugen.  
Temaaftenerne kan ex. indeholde besøg på Politigården herunder i kommandocentralen og alarmcentralen, 
besøg på den lokale politistation, politi øvelser, besøg på Politimuseet mv. 
 
Aktiviteten gennemføres på hhv. Motalavej og i Ringparken. 
 

Formål (som beskrevet i helhedsplan) 

På individniveau kan Junior Betjent bidrage med:  

- At tilbyde deltagerne træning i en række sociale færdigheder som samarbejde og positive omgangsformer. 

- En række øvelser og oplevelser sammen med positive voksne rollemodeller, der styrker deltagernes 

selvtillid og selvværd.  

 

På gruppeniveau kan Junior Betjent bidrage med:  

- At præge den lokale ungekultur positivt ift. politiet og dets arbejde. Junior Betjent bidrager til den 

kriminalpræventive strategi ved:  

- At ”bygge bro” mellem boligområdets unge og politiet. Ved at lokale unge får positive oplevelser med 

politiet i en ung alder, skabes øgede forudsætninger for at holde dem fri af kriminalitet.  

 

Junior Betjent bidrager desuden til indsatserne indenfor Sammenhængskraft og Medborgerskab ved:  

- At tilbyde synlige, positive aktiviteter og en historiefortælling, der involverer politi og beboere, hvilket kan 

have en tryghedsskabende effekt i området. 

 

Opnåede resultater (R= Ringparken, S= Sydbyen, M= Motalavej) 

Succeskriterier/aktivitetsmål  

(som beskrevet i helhedsplan) 

Årsmål: Denne måned:  

 

Total i år: 

Antal deltagere i forløbet 
 

10 12 12 

 
 

Øvrige målbare resultater (borger/beboerrettede) 
Der har ikke været øvrige målbare resultater i dette kvartal (aktiviteten følger et fastlagt koncept). 
 
 
 



 
 
 

 

 

Initiativer og handlinger (borger/beboerrettede) 

Rekruttering af drenge og familier fandt sted allerede før sommerferien, primært forestået af KPE.  
Informationsmøde blev afholdt før sommerferie for forældre og drenge med Helhedsplan, KPE og Politi til 
stede.  
Selve forløbet blev gennemført i løbet af september/oktober, fordelt på 3 intensive ”mini-camps”. 
 
Formidling:  
Formidling til forældre på e-mail og informationsmøde. 
 
 

Udfordringer/risici  

Afventer evaluering, der foretages i 4. kvartal. 
 
 

Læring  

Det nye koncept/struktur for forløbet fungerer umiddelbart rigtig godt.  
Evaluering bliver dog først foretaget i 4. kvartal. 
 
 
 

Deltagernes egne tilbagemeldinger 
Meget positive tilbagemeldinger fra både deltager og fagfolk omkring projektet. 
 
 

Fokuspunkter, handlinger og mål for kommende kvartal 

Evaluering samt indledende drøftelser/aftaler for kommende forløb (2023). 
 
 
 
Mål for kommende kvartal: 
Evaluering samt indledende drøftelser/aftaler for kommende forløb (2023). 
 
 



 
 
 

Aktivitet:   UU Vejledning 

Indsatsområde:   Uddannelse og Livschancer 

Kvartal/år: 3. kvartal 2022 
 

Projektbeskrivelse – kort 

Lokal UU-vejledning (Ungdommens Uddannelsesvejledning) er en aktivitet, der skal øge tilgængeligheden af 
den eksisterende UU-vejledning, hvorved det tidligere har vist sig, at flere unge i målgruppen søger 
vejledning og en evt. opfølgende vejledning. 
UU, som er en del af Ungeenheden Slagelse vil være fast til stede i Helhedsplanens indsatsområder, med 
timer ugentligt i samspil med beboerhusene, de øvrige medarbejdere i helhedsplanen og den kommunale 
beskæftigelsesindsats. Karakteren af vejledning og behovet for samspil med øvrige lokale aktører afgøres af 
den enkelte unges sag og ønsker/muligheder.  
Centralt for UU vejledernes virke er bl.a. følgende: 
”- UU skal gennem en opsøgende og opfølgende indsats tilbyde unge vejledning om valg af uddannelse og 
erhverv, hvis de ikke er i gang med eller har fuldført en ungdomsuddannelse eller en videregående 
uddannelse.” 
Aktiviteten gennemføres i alle tre områder. 

Formål 

På individniveau kan Lokal UU-vejledning bidrage med:  

- At de deltagende unge får muligheden for kvalificeret vejledning om uddannelse og derved opnår en 

større grad af sikkerhed i eksempelvis uddannelsesvalg.  

På gruppeniveau kan Lokal UU-vejledning bidrage med:  

- At præge den lokale kultur blandt børn og unge i forhold til det at tage et ansvar for eget skole- og 

uddannelsesliv.  

Lokal UU-vejledning bidrager til strategien indenfor Uddannelse og Livschancer ved:  

- At tilbyde en aktivitet, der via arbejdet med unge i boligområderne kan bidrage til at normalisere dét at 

søge vejledning om udfordringer forbundet skole- og uddannelsesliv og derved øge muligheden for, at flere 

unge tilvælger at uddanne sig, og at færre unge frafalder deres uddannelser grundet fejlvalg, manglende 

kompetencer eller praktikmuligheder. 

Målgrupper 

Vi vejleder grundskolernes elever om valg af uddannelse, og vi tilbyder også vejledning til unge under 25 år, 

som ikke er i gang med en uddannelse (ungevejledning). 

Opnåede resultater (R= Ringparken, S= Sydbyen, M= Motalavej) 

Succeskriterier/aktivitetsmål  

(som beskrevet i helhedsplan) 

Års mål: Dette kvartal: 

 

Total i år: 

 
Antal af unge, der modtager lokal vejledning  
 
 

 
100 

 
 

         M   7 
         R   11  
         S     7 

        M 19 

        R  21 

        S  15 

   I alt 55 

 
Antal af tilstedeværelsestimer 
 

 
240 

M 20 
          R  16 
          S  20 

         M  76 

         R   62 

         S   72 

      I alt 210 

 
  
 
 



 
 
 

Kort beskrivelse af aktuel aktivitet/forløb 

”Vejledning” er mere end oplysning og rådgivning. God vejledning hjælper den unge til at finde ud af, hvad 
han eller hun vil – og hjælper ham/hende til at beslutte sig og til at handle. 
Vejlederen hjælper den unge til bedre at kende sig selv, kende sine uddannelsesmuligheder og til at klare de 
overgange og omstillinger, man skal igennem som uddannelsessøgende. 
 

Indikator Mål 3. kvartal 2022 Opnået 

Ungevejledninger / samtaler 25 25 
 

 

Øvrige målbare resultater i dette kvartal 2022 

Opgørelse over unge og aktuel status  

  

Område Totalt Er i gang Færdige U aktuel 

Ærøvej, Sydbyen, Slagelse 97 64 31 4 

Motalavej, Korsør 133 100 40 12 

Nordbyen, Slagelse 197 139 49 62 

  OBS: Unge kan være registret i flere ”grupper”. FGU-elever tæller i gruppen ”U aktuel”. 
 
Andet: 
4 unge henvist til helhedsplanens Fritidsjobkonsulent og sat i job (unge der er droppet ud af skolen).  

Unge fra indsatsområderne bliver registeret i særlig gruppe. Registreringen skal bruges til at følge op på 
effekten af den fremskudte vejledningsindsats. 
 

Ikke målbare initiativer og handlinger (borger/beboerrettede) 

Synlighed over for områdes beboere, i områderne, og i form af tilstedeværelse i beboerhusenes caféer. 
Løbende samarbejde med tilstedeværende aktører i områderne (Åben Vejledning arrangementerne)   

Aktører er eks. High:Five, KVINFO, lokal kommunal beskæftigelsesvejler, fritidsjobkonsulent, faste 
medarbejdere i beboerhusene og beboervejlederne. 
 

Formidling: 

Kendskabet til hverandres fagområder gør, at det er forholdsvist enkelt at henvise til de andre aktører i 

området. Det er helt klart en gevinst af Åben Vejledning-samarbejdet.   

Udfordringer/risici  

Alle unge har en UU’er, men ikke alle unge har en sagsbehandler, derfor er det vigtigt, at sagsbehandlerne 
gennem etableringen af Ungeenheden er blevet mere opmærksom på den viden, der er i og omkring 
UU’erne. 
Der kan også komme for mange ”voksne” på en ung, eks. ved praktikker, Ungeenheden, fritidsjob, 
virksomhedsservice. (op til 6 voksne). 
 

Læring  

Fritidsjobkonsulentens virksomhedsnetværk åbner nye muligheder i samarbejdet UU/helhedsplan. 
 

Deltagernes egne tilbagemeldinger 

”Tak, - jeg forstår slet ikke, at jeg havde en periode, hvor jeg betvivlede værdien i at vi mødtes i xxx. Nu ser 
jeg jo, hvor gode vi er for hinanden.” 
 

Fokuspunkter, handlinger for kommende kvartal 

Opfølgning på unge der ikke er i gang, status ”Uden aktuel og fremtidig aktivitet” 



 
 
 

 

Aktivitet:   Lokalt engagement og frivillighed 

Indsatsområde:   Sammenhængskraft og medborgerskab 

Kvartal/år: 3. kvartal 2022 
 

Projektbeskrivelse – kort (som beskrevet i helhedsplan) 

Lokalt engagement og frivillighed er en aktivitet, der sigter efter at understøtte beboernes engagement i 
egne boligområder. Aktiviteten skal have en opmærksomhed på den enkelte frivillige, såvel som på de 
frivilliggrupper, der spirer frem, men har svært ved at finde struktur og organisation og derfor risikerer at gå 
tabt, såfremt de ikke understøttes i deres opstart, herunder ”brobygges” til etablerede tilbud om hjælp, 
rådgivning mv. 
 
Sparring, vejledning, netværksskabelse, koordinering gennemførelse af fælles aktiviteter samt brobygning 
til relevante parter vil være kernen af aktiviteten i praksis. Aktiviteten vil primært blive forestået af 
helhedsplanens aktivitetsmedarbejder samt beboervejlederne og man vil i samarbejde med de 
frivillige/foreninger udvikle og gennemføre aktiviteter, der sigter mod:  
- At understøtte beboernes engagement i eget boligområde.  
- At styrke de lokale (i områderne) foreningers tværgående samarbejde og gensidige anerkendelse af/med 
hinanden.  
- At ”brobygge” og understøtte lokal- og foreningssamarbejdet til øvrige relevante aktører, og dermed øge 
den lokale sammenhængskraft.  
- At være ”fødselshjælper” for frivillige netværk, som ønsker at etablere sig mere formelt, for dernæst at 
blive ”brobygget” videre til f.eks. Frivilligcenteret, Fritidsafdelingen mv. 
 
Aktiviteten gennemføres i alle tre områder. 
 

Formål (som beskrevet i helhedsplan) 

På individniveau kan Lokalt engagement og frivillighed bidrage med:  

- At tilbyde den enkelte potentielle frivillige sparring, information, afklaring og dernæst brobygning til enten 

den relevante opgave eller forening/netværk.  

 

På gruppeniveau kan Lokalt engagement og frivillighed bidrage med:  

- At understøtte og videreudvikle den generelle frivilligkultur/engagement i boligområderne, herunder at 

”normalisere” dét at engagere sig og at tage et ansvar lokalt.  

- Større beboerdeltagelse i lokale aktiviteter og en stærkere deltagelse i demokratiske processer.  

 

Aktiviteten bidrager til strategien indenfor Sammenhængskraft og Medborgerskab ved:  

- At være faciliterende og understøttende for de lokale aktører, der også efter en helhedsplans ophør vil 

kunne bidrage positivt til sammenhængskraften og fællesskabet i boligområderne.  

- At samarbejde om aktiviteter, der kan skabe værdi for andre, men også øge den enkeltes indsigt i, og 

interesse for, deltagelse og lokalinvolvering og derved styrke det lokale medborgerskab.  

- At skabe et endnu tættere og styrket samarbejde mellem lokale frivillige beboere fra områderne og øvrige 

relevante aktører, til gavn for den lokale sammenhængskraft.  

 

Lokalt engagement og frivillighed bidrager desuden til indsatserne indenfor den Kriminalpræventive 

delaftale ved:  

- At gennemføre aktiviteter sammen med de lokale netværk/foreninger, der på sigt øger det generelle 

aktivitetsniveau i boligområderne, hvilket kan forventes at have en tryghedsskabende effekt. 

 



 
 
 

Opnåede resultater (R= Ringparken, S= Sydbyen, M= Motalavej) 

Succeskriterier/aktivitetsmål  

(som beskrevet i helhedsplan) 

Årsmål: Dette Kvartal:  

 

Total i år: 

Større aktiviteter afholdt i boligområderne i 
samarbejde med lokale kræfter  
 

12 M:4 
R:4 
S: 3 

M:14* 

R:17* 

S: 3* 

Børn der deltager i forløb om børnedemokrati 

 

12 M:0 
R: - 

M:0 

R:- 
 

*FamilieNet aktiviteterne har samlet deltagere fra alle tre boligområder og registreres derfor i alle tre. 
 

Familiefællesskaber (Motalavej)  

Familieklub – Der er lige nu to fungerende familieklubber på Motalavej. Familieklubben er del af Hele 
Danmarks Familieklub, som er et 5-årigt projekt støttet af den A.P. Møllerske støttefond i samarbejde 
med KFUM’s sociale arbejde. Hver klub består af 3-4 frivillige og har 35 medlemmer. Det er et socialt 
netværk, som støtter familier og udvikler de frivillige. 

 

Indikator Mål Opnået 

Antal afholdte klubmøder 20 gange årligt 12 

Fastholdelse af deltagende 
familier 

7 ud af 9 familier 9+ 

 

Træningsfællesskab 1 (Ringparken og Motalavej) 

M: Sunde Kvindefællesskaber er et 12 ugers forløb (der gentages) med fokus på sundhed og livsstil for 
kvinder. Kvinderne mødes hver uge i 2 timer, hvor der er ansat en fast fysioterapeut og instruktør. Hver 
uge vil der være et nyt tema med bevægelse, krop og læring omkring sundhed. Der vil være brobygning 
til Kommunens eksisterende sundhedsforløb. Temaerne i de 12 uger vil handle om kost, overvægt, 
smertelindring, smidighed, styrkelse af bækken, styrketræning, yoga, mindfulness og meget mere. 
Målgruppen er kvinder, der er udenfor arbejdsmarkedet pga. helbredsproblemer, der i mange tilfælde 
handler om livsstilssygdomme.  
 
Ringparken kører samme ugentlige træning under navnet Kvinder i Bevægelse. Efter sommerferien er 
træningen og samvær bagefter sat ned til 1½ time.  

 

Indikator Mål Opnået (3. kvartal) 

Fastholdelse af kvinder i 
sundhedsforløb 

10 kvinder pr. forløb M:7 
R: 12 

Antal kvinder i brobygning  3 kvinder pr. forløb færtsætter i 
brobygningsforløb (Rygestop mv) 

M:1 
R: - 

   

Træningsfællesskab 2 (Motalavej) 

Stolegymnastik: Ugentligt tilbud til beboere med fysioterapeut. Målrettet ældre eller gangbesværede 
borgere. 

 

Indikator Mål Opnået (3. kvartal) 

Fastholdelse af kvinder i 
sundhedsforløb 

8 deltagere M:8 

Afholdte sessioner En gang ugentligt M: Opnået 
 

  

Læringscafé (Ringparken og Motalavej) 



 
 
 

Motalavej: Læringscafé – Et ugentligt tilbud til børn i mellemtrin 4.-6. klasse i Kvarterhuset. Målet er at 
skabe et rum for læring og hjælp til lektier. Der er afholdt møde med Dansk Flygtningehjælp med henblik 
på trepartssamarbejde omkring et læringstilbud. Sidste part er Broskolen. Opstart i uge 43. 
 

Ringparken: Læringscafé med Red Barnet Ungdom (RBU) for børn i 2.-5. klasse, torsdage kl. 18.00-20.00. 

  

Indikator Mål Opnået 

Aktive afholdte lektiecaféer 35 pr. år/ca.8 kvartal M:6 
R: 2* 

Antal frivillige gennemgående  M: 5 
R: 6 (1 pr. 2 deltagere, RBU) 

M: 2 
R: 4 

Antal deltagere pr. gang R: 10 R:15-20 

 
* Er midlertidigt sat på standby til efter uge 42 pga. mangel på frivillige. 

 

Brobygning, Frivilligcentret (Ringparken) 

• Deltog d. 29. august i Fællesskabsstafetten (samarbejde med Slagelse Kommune Sundhed: ABC 
for Mental Sundhed). Modtagelse af depeche fra ZBC, fællesspisning i Nordhuset og depeche-
transport videre op til Nytorv i Nørkleklubbens kongestol, hvor man kunne vinke til Dronningen. 
 

• Deltog d. 4. september i Fællesskabsstafettens ”Stafetafslutning” (samarbejde med Slagelse 
Kommune: ABC for Mental Sundhed) i Magleby Forsamlingshus. 

 

Indikator Mål Opnået 

Antal deltagende fællesskaber 4 2 

 

Dansk Folkehjælp Samarbejde (Ringparken, Motalavej, Sydbyen) 

Netværksdannelse, oplevelser, fællesskab. 
 

Ture for de 3 områder samlet:  
 

• Dansk Folkehjælps FamilieNet tur til Panorama Slagelse, filmen Ildsjæl samt forfilm fra vores 
egne Brandkadetter. 

 

• Frivilligaften og evaluering på Café Korn i Slagelse d. 5. juli efter FamilieLejr til Lalandia. 
Sammenrystning af Dansk Folkehjælps lokale frivilliggruppe. 
 

• Tur til Cirkus Arena Jubilæumstur med Bubber og Julie Berthelsen samt pladser i logen d. 6. 
august. Børnene fik lov at tale med de to kendisser efter forestillingen. 

 

• Tur til Planetarium d. 25. september, ”inter-aktiv” specialforestilling: ”Nordlys for Børn” samt 
”1,2,3 Flyv!” (om raketvidenskab). Inspiration til naturvidenskabelige felt. 

 

 

Indikator Mål Opnået 

Antal deltagende familier 
FamilieNet Planetarium 
 

Antal deltagende personer 
FamilieNet Cirkus Arena 
 

Dansk Folkehjælps FamilieNet tur 
til Panorama Slagelse, filmen 
Ildsjæl 
 

Frivilligaften og evaluering på 
Café Korn i Slagelse d. 5. juli efter 
FamilieLejr til Lalandia. 
 

50 (fast antal billetter) 
 
 

69 (fast antal billetter) 
 

 
80 (fast antal billetter) 
 
 
 
 

 
 
13 

49 (155 personer) 
 

 
69 
 

 
125 (flere fik fripas) 
 

 
 
 
 
12 



 
 
 

Antal frivillige Planetarium 
 

Antal frivillige Cirkus Arena 

1 
 

- 
 

 

1 
 

- 

 

Højtids- eller sæsonaktiviteter samt åbne arrangementer (Ringparken og Motalavej) 

Aktiviteter med et bredt fokus på fællesskab, netværk, frivillighed og lokalt engagement. 
 
Motalavej (M): I samarbejde med Kvindeforum og Familieklub er der afholdt Madfestival. 
 
Ringparken (R): 3 dage med Sommerferieaktiviteter samt Grillfest, udendørs med Foreningen Ringparken 
og SU 

 

Indikator Mål Opnået 

Antal deltagere: 
M:Madfestival 
R (antal/Sommeraktiviteter/dag):  
R: (antal/Grillfest) 

 
100 
50 
300 

 
250 
75 
400 
 

Antal frivillige: 
M:Madfestival 
R: Sommerferieaktiviteter  
R: Grillfest 

 
10 
3 
10 

 
30 
3 
10 

  

Måltidsfællesskab (Ringparken) 
 

Fødevarebanken, udleverer til Frokostklubben 30+, som afholder fællesfrokost efterfølgende (onsdage). 
 

Fødevare Banken reducerer madspild og afhjælper samtidig madfattigdom i Danmark ved at støtte 
madfællesskaber. De bruger frisk overskudsmad fra fødevareproducenter og grossister.  
Frokostklubben 30+: Fællesspisning, engagement og frivillighed i forhold til udvikling af lokale 
fællesskaber. De frivillige beboere har formået at rekruttere mange ensomme ældre til fællesskabet, der 
ikke har været kontakt til tidligere. 
Aktiviteten er beboerdrevet, understøttet økonomisk og administrativt af den boligsociale helhedsplan.  
 

 

Indikator Mål Opnået 

Antal fremmødte gæster Min. 10 Gennemgående 20-25 pr. gang 

Antal frivillige Min. 3 3 

 
Øvrige målbare resultater (borger/beboerrettede) 
Ringparken: 

• Afholdt Kvindekomsammen med te i Nordhuset d. 21. juli. 

• 3 børn henvist til Børnemadklubben (Sammen om Slagelse) på Nymarkskolen. 

• Oprettet en Familieklub (Hele Danmarks Familieklub) m. opstart d. 14. oktober, beboer er 
tovholder. 

Motalavej: 

• Åben familienetværks cafe i ulige uger. Opstart i september. 

• Frivillig netværksbrunch afholdt efter Madfestival i Kvarterhuset. 

• Koordinering og samarbejde med Kvindeforum omkring Bag for en Sag. 

Sydbyen: 

• Som del af Følgegruppepulje-projektet er der i samarbejde med (og på initiativ fra) lokale frivillige 
afholdt et banko arrangement i Multihuset med deltagelse af ca. 50 beboere. 

• Afholdelse af Hjerteredderkursus i samarbejde med Hjerteforeningen, 10 beboere deltog. 



 
 
 

Ikke målbare initiativer og handlinger (borger/beboerrettede) 

Ringparken: 

• Understøtte trivselsaktiviteter i Nordhuset generelt. 

• Hjælpe med at gennemføre Gerlev Legedag d. 6. juli. 

• Øve hver dag en uge med danseholdet (piger 5-15 år) op til opvisningen v. Kvindekomsammen. 

• Følgeordning til Børnemadklubben samt Gets2Sport i Nymarkshallen (volley). 

• Understøtte Børnedemokrati-aktiviteter: Fremtidsværkstedet samt Fremlæggelse. 

• Understøtte følgegruppepuljemodtagere med planlægning af aktiviteter. 
 

Motalavej: 

• Detaljeret planlægning af større arrangementer i samarbejde med øvrige aktører og frivillige. 

• Deltagelse i koordinerede møder vedr. opstart af nye aktiviteter (lektiecafe, VUC, Get2Sport, 

Jobsøgningskursus). 

• Relationsdannelse til beboere og kontakt til en masse nye frivillige. 

Sydbyen: 

• Understøttelse af FamilieNet-aktiviteter. 

• Understøttelse af udvikling af ”Coffin Club” aktivitet, en Følgegruppepulje-aktivitet drevet af en 
frivillig beboer.  

 
Formidling:  
Fælles  

• Der bliver formidlet via flyers, plakater, video, opslag på sociale medier og/eller ophæng i 
glaspartier og opgange ved samtlige aktiviteter. 

• Der bliver også formidlet i forbindelse med øvrige beboerarrangementer. 
 

Udfordringer/risici  

Ringparken 

• Store andele af beboerne tager afsted på sommerferier af 3 måneders varighed, hvilket man skal 

tage hensyn til ift. fastholdensen i de ugentlige aktiviteter. 

• Beboeres ønske om at afholde arrangementer kan støde sammen. Det er en udfordring at få 

grupperne til at samarbejde, da de gerne hver især alene vil have ansvar for arrangementerne. 

Motalavej  

• Sprogcafe sat på pause. Der er behov for sprogundervisning for begyndere. VUC har screenet, men 

vi må række ud til Sprogskolen som en mulighed.  

• Fastholdelse af deltagere i Sunde Kvindefællesskaber. Vi er i gang med at tilrettelægge temaer og 

samtalegrupper, som forhåbentligt vil bidrage til at fastholde og tiltrække nye. 

• Svingende motivation for fremmøde til forskellige aktiviteter. Der er stor interesse for ”sjove 

familieaktiviteter” mens det er sværere at fastholde beboere, når der er tale om aktiviteter, hvor 

beboere skal arbejde med sig selv som fx sunde kvindefællesskaber.  

Sydbyen 

• Reklame for aktiviteter i Sydbyen kan fremover ikke ske ved fysiske opslag i opgangene 
(retningslinjer for opslag er strammet), men udelukkende ved digitale opslag i beboergruppe samt 
plakater/digitale opslag i Multihuset. Det kan få en betydning for muligheden for at få budskaberne 
ud til alle beboere. 

 
Fælles  

• Aktiviteter er udfordrede i sommerferien, hvor rigtigt mange familier specielt på Motalavej var 

bortrejst. 

 



 
 
 

Læring  

Ringparken 

• Der er større tilslutning til Get2Sport arrangementer, når de foregår i området frem for Nordhallen. 

• Der sker mere om aftenen og på skæve tidspunkter end forventet. Det kan godt betale sig at være 

til stede dér for at møde folk.  

• Arrangementer skal i højere grad udbydes inden de arrangeres, så beboerne selv tager opgaven på 

sig, såfremt aktiviteter skal gennemføres.  

• Folks bekræftelse af tilmelding til arrangementer øger fremmødet. 
 
Motalavej  

• Vi bygger videre med gode relationer til samarbejdspartnere i Kvarterhuset; 

• Vi har indgået gode samarbejder med frivillige foreninger og grupper på Motalavej. Der er stor 
opbakning blandt disse til samarbejde på tværs. Kvindeforum, Bevægelse og Fællesskab samt 
Mandefællesskaber er blevet samarbejdspartnere i forbindelse med arrangementer. Det gør 
rekruttering af både frivillige og deltagere meget lettere, når beboergrupperne er 
samarbejdspartnere. Familieklubben er også et godt samarbejdsnetværk, som kan hjælpe til at få 
vores indsatser bredt ud. 

• Synlighed – og mere opsøgende arbejde fortsættes.  
 
Deltagernes egne tilbagemeldinger 
Ringparken 

• Der efterspørges flere kvindearrangementer.  
• Stor tilfredshed med, at fodboldbanen er blevet repareret. 

• FamilieNet-arrangementerne er meget vellidte. Mødre skriver og siger ”Tak for vi fik den mulighed, 

som vi ellers aldrig ville have haft råd til”.   

Motalavej  

• Deltagerne i FamilieNetture har givet udtryk for, at de værdsætter muligheden for at komme ud og 

opleve noget som familie i fællesskab med andre.  

• Familieklubberne har begge ønsket at fortsætte og søge penge til næste år. 

• Beboere og samarbejdspartnere giver udtryk for, at der er kommet liv i huset, og at de er glade for 

de mange aktiviteter. 

Sydbyen 

• Meget positive tilbagemeldinger på aktiviteter igangsat via  følgegruppepuljen. 
 

Fokuspunkter, handlinger for kommende kvartal 

Ringparken: 

• At hjælpe med at oprette en ugentlig Sprogcafé 

• Hjælpe ”Søstrene” (damegruppe) med at lave ugentlig aktivitet. De er ikke brugere af   
 beboerhuset i forvejen. 

• At hjælpe en beboer med at være frivillig for Sammen om Slagelses julearrangement d. 24.   
 december for enlige, som afholdes i Kirkens Korshærs varmestue, herunder m. annoncering      
 for Ringparkens beboere, som skal inviteres til arrangementet. 

• At hjælpe med planlægning af Juletræsfest i Nordhuset d. 3. december med tovholder fra     
 området. 

• At understøtte Familieaften d. 22. oktober (gennemføres med følgepuljemidler).  

• At hjælpe med at gennemføre 3 aktivitetsdage ifm. efterårsferien i uge 42. 
 
Motalavej  

• Opstart af læringscafe i samarbejde med Dansk Flygtningehjælp. 

• Efterårsaktiviteter i Kvarterhuset samt brobygning ud til kulturtilbud i kommunen. 



 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Planlægning af større aktiviteter i samarbejde med Kvindeforum og Kvarterhusbestyrelsen 

(Halloween, Hjertestarterkursus, Foredrag, Julefest). 

• Udvikling af Sunde Kvindefællesskaber – rekruttering af nye. 

• Fortsættelse af familiecaféer – både Åben og Familieklub. 

• FamilieNettur til Næstved med forældre og børn 11+. 

Sydbyen: 

• Fortsat at understøtte aktiviteter, der udspringer af Følgegruppepuljen. 

• At understøtte FamilieNet aktiviteter. 
 

Mål for kommende kvartal: 
Ringparken: 

• At gennemføre sidste FamilieNet tur til Bowl’N Fun i Næstved (Escape Room, lasergun mv). 

• At gennemføre Halloween-workshop med græskar til tirsdagsaktiviteter. 

• Understøtte ”Gaming”-arrangement i huset i november (Fritidsafdelingen). 

• Understøtte 2 arrangementer med en event hver, Familieaften samt Efterårsaktiviteter uge 42. 
 

Motalavej: 

• At afholde minimum 2 større arrangementer i området, i samarbejde med Kvindeforum eller 

Kvarterhusbestyrelsen – og med deltagelse af min. 10 frivillige.  Halloween, Foredrag, 

Julearrangement. 

• At minimum 50 personer deltager i de større arrangementer  

• At afholde minimum 4 åbne familiecaféer  

• At holde infomøde for børn og forældre i forbindelse med ny lektiecafé  

Sydbyen 

• Opstart af Følgegruppepulje aktiviteten ”Coffin Club”. 
 



 
 
 

Aktivitet:   KVINFO Mentorforløb 

Indsatsområde:  Beskæftigelse 

Kvartal/år: 3. kvartal 2022 
 

Projektbeskrivelse – kort (som beskrevet i helhedsplan) 

Mentorprojekt for etniske minoritetskvinder er et velafprøvet koncept udviklet af KVINFOs Mentornetværk, 
der har 18 års erfaring med at arrangere mentorforløb for kvinder med indvandrer- og flygtningebaggrund. 
Målsætningen er at gøre det lettere for nytilkomne kvinder herunder indvandrer- eller flygtningekvinder at 
finde vej ind på det danske arbejdsmarked og blive en integreret del af det danske samfund. 
 
Aktiviteten er grundlæggende et klassisk mentorprojekt, hvor frivillige mentorer støtter mentees (etniske 
minoritetskvinder) i livsmestring og i at komme (tættere) på arbejdsmarkedet. 
  
Aktiviteten har til formål at åbne nye veje og muligheder for kvinder, der har bosat sig i Danmark.  
Centralt for aktiviteten er et netværk, hvor minoritetskvinder udenfor beskæftigelse kan mødes med og 
knytte kontakter til kvinder, der er aktive indenfor alle områder i den danske hverdag.  
Er de to parter enige, indgår de i et mentorforløb som henholdsvis mentee og mentor.  
Afsættet for partnerskabet er, at mentor og mentee deler eksempelvis uddannelse, faglig baggrund, 
erhvervserfaring, interessefællesskab eller på baggrund af personlige ønsker. 
 
Aktiviteten gennemføres i alle tre områder, dog med fokus på Ringparken og Motalavej. 
 

Formål (som beskrevet i helhedsplan) 

På individniveau kan Mentorprojekt for etniske minoritetskvinder bidrage med:  

- At styrke deltagernes individuelle kompetencer og netværk med henblik på at understøtte deres vej til 

arbejdsmarkedet.  

 

På gruppeniveau kan Mentorprojekt for etniske minoritetskvinder bidrage med:  

- At præge den lokale kultur blandt minoritetskvinder positivt ift. dét at blive del at det danske 

arbejdsmarked.  

 

Mentorprojekt for etniske minoritetskvinder bidrager til strategien indenfor Beskæftigelse ved:  

- At tilbyde en aktivitet, der målrettet sigter efter at få flere beboere fra de udsatte boligområder i arbejde.  

 

Mentorprojekt for etniske minoritetskvinder bidrager desuden til indsatsen vedrørende Uddannelse og 

Livschancer ved:  

- At give deltagerne netværk og kompetencer, der øger deres muligheder for at begå sig på 

arbejdsmarkedet og derved styrke deres forudsætninger for at skabe sig et endnu bedre liv for dem selv og 

deres familier, baseret på selvforsørgelse og uafhængighed fra det offentlige system.  

 

Mentorprojekt for etniske minoritetskvinder bidrager desuden til indsatsen vedrørende 

Sammenhængskraft og Medborgerskab ved:  

- At tilbyde en aktivitet, der ved at få endnu flere borgere på arbejdsmarkedet kan bidrage til at øge den 

enkeltes oplevelse af at være integreret i det danske samfund og at være en ligeværdig borger samt at 

tilbyde rammer (mentorskabet og arbejdspladsen), hvor den demokratiske dannelse kan udfolde sig. 

 

 

 



 
 
 

Opnåede resultater (R= Ringparken, S= Sydbyen, M= Motalavej) 

Succeskriterier/aktivitetsmål  
(som beskrevet i helhedsplan) 

Årsmål: Dette kvartal:  
 

Total i år: 

Antal mentorer, der er rekrutteret dette kvartal 40 4 
 

16 

Antal mentees, der er rekrutteret dette kvartal 
 

40 7 33 

Antal nye match i dette kvartal 40 
 

5 26 

Antal match igangsat i 2021, der nu er afsluttet    2021: 8 

Antal match igangsat i 2021, der stadig er i gang   1  

 

Kort beskrivelse af aktuel aktivitet/forløb 

Rekruttere mentorer og mentees til mentornetværket, oprette og følge op på mentorforløb.  
 

Øvrige målbare resultater (borger/beboerrettede) 
Mentees, der er kommet i arbejde siden 1/1-22: 6 
Mentees, der er startet i praktik siden 1/1-22: 1 
 
Afholdte introsamtaler med mentees: 7 
Afholdte introsamtaler med mentorer: 5 
 

Ikke målbare initiativer og handlinger (borger/beboerrettede) 

Tiltag for at hverve mentorer: 
- Stand på Professionshøjskolen ABSALON. 
- Ugentlige opslag på Frivilligjob.dk 
- Har kontaktet Novo Nordisk og IDA i forbindelse med at finde mentor til en cand.scient. 
- Påbegyndt ’miniportrætter’ af mentorer til SoMe. 

 
Tiltag for at hverve mentees: 

- Møde med afdelingsleder på Slagelse Jobcenter. 
- Oplæg på Jobcenter Slagelse, fastholdelses-afdelingen. 
- Oplæg på Atkærcentret i Dalmose, hvor der bor ukrainske flygtninge. 

 
Tiltag for at fastholde mentorer og mentees i netværket: 

- Opfølgende samtaler og sparring med mentorer og mentees 
- Tur til Trelleborg 

 
Formidling (primært beboerrettet):  

- Opslag på Facebook og LinkedIn 
- Ny artikel i SN.dk 
- Artikel i Slagelse News 

 

Udfordringer/risici  

- Det er svært at rekruttere nok mentorer. 
 

Læring  

- Mentees er begynde at komme til mentornetværket af sig selv. 
 
 
 



 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deltagernes egne tilbagemeldinger 
- Flere af menteesne fortsætter med at udtrykke stor taknemmelig for at have fået en mentor. 

 

Fokuspunkter og handlinger for 4. kvartal 

 
 

Mål for kommende kvartal: 
- At lave 12 match 

 



 
 
 

Aktivitet:   Beskæftigelsesindsats for etniske minoritetskvinder (KVINFO) – CAI 

Indsatsområde:   Beskæftigelse 

Kvartal/år: 3. kvartal 2022 
 

Projektbeskrivelse – kort (som beskrevet i helhedsplan) 

Beskæftigelsesindsats for etniske minoritetskvinder er en aktivitet, der i samspil med aktiviteten 
”Mentorindsats for etniske minoritetskvinder” skal sikre den nødvendige progression i 
deltagernes/kvindernes sager i Center for Arbejdsmarked og Integration (CAI). 
 
Aktiviteten målretter en række ressourcer mod, at kvinder, der deltager i aktiviteten ”Mentorindsats for 
minoritetskvinder”, får den bedst mulige kommunale støtte og opbakning. Dette skal bl.a. ske ved, at en 
kommunalt ansat jobkonsulent påtager sig et hovedansvar ift. rekruttering af deltagere og sikrer, at de 
nødvendige aftaler ift. praktikker, afklaringsforløb etc. er indgået rettidigt ift. progressionen i den enkelte 
kvindes sag.  
Gennem en opnormering af antallet af samtaler, tæt samarbejde med KVINFOs mentor og borger og 
muligheden for at dedikere en bred vifte af Jobcenterets services ift. CV, praktikpladsaftaler, rekruttering, 
afklaring og opkvalificering m.m. forventes det, at kvinderne i målgruppen kontinuerligt rykker sig tættere 
på arbejdsmarkedet og evt. i sidste ende opnår status af selvforsørgende. 
 
Aktiviteten gennemføres i alle tre områder, dog med fokus på Ringparken og Motalavej. 
 

Formål (som beskrevet i helhedsplan) 

På individniveau kan Beskæftigelsesindsats for etniske minoritetskvinder bidrage med:  

- At sikre, at deltagerne i mentorprojektet kan profitere mest muligt heraf ved, at det kommunale samspil 

fungerer bedst muligt. På gruppeniveau kan Beskæftigelsesindsats for etniske minoritetskvinder bidrage 

med:  

- At præge den lokale kultur blandt minoritetskvinder positivt ift. dét at blive del at det danske 

arbejdsmarked.  

 

Beskæftigelsesindsats for etniske minoritetskvinder bidrager til strategien indenfor Beskæftigelse ved:  

- At en gruppe borgere, der befinder sig langt fra arbejdsmarkedet, får kompetencer, netværk mv., der kan 

øge deres muligheder for at blive integreret på arbejdsmarkedet.  

 

Beskæftigelsesindsats for etniske minoritetskvinder bidrager desuden til indsatsen vedrørende 

Sammenhængskraft og Medborgerskab ved:  

- At tilbyde en aktivitet, der ved at få endnu flere borgere på arbejdsmarkedet kan bidrage til at øge den 

enkeltes oplevelse af at være integreret i det danske samfund og at være en ligeværdig borger samt at 

tilbyde rammer (mentorskabet og arbejdspladsen), hvor den demokratiske dannelse kan udfolde sig.  

- At tilbyde en aktivitet, der kan øge en marginaliseret beboergruppes tillid til det offentlige. 
 

Opnåede resultater (R= Ringparken, S= Sydbyen, M= Motalavej) 

Succeskriterier/aktivitetsmål  
(som beskrevet i helhedsplan) 

Årsmål: Dette kvartal:  
 

Total i år: 

Antal kvinder, der kommer i job/løntilskud (alle 
målgrupper i CAI). 
OBS. Denne målformulering er ændret i CAI 

ift. det oprindelige mål. Den vedtagne 

målgruppe for aktiviteten er de kvinder, der 

indgår i KVINFO mentorprojektet.  

20 15(ord)+6(LT)=21 +1 i LT +endnu 
ikke talt antal i 
ordinært job fra 
jan-juni. 

 



 
 
 

Kort beskrivelse af aktuel aktivitet/forløb 

At minde afdelingerne i CAI (JC) om, at Kvinfo findes. 
At være bindeled mellem Kvinfo-koordinator og CAI. Det vil sige hjælpe direkte ved spørgsmål, eller 
sende videre til en vidensperson eller en aktuel sagsbehandler, der sidder med en af mentees. 
 
Fortsat opmærksomhed og handling på at undersøge årsagen til de relativt få mentees rekrutteret 
gennem CAI (Jobcentret). Se under ’Formidling’. 
  

 
Øvrige målbare resultater (borger/beboerrettede) 
 

Initiativer og handlinger (borger/beboerrettede) 

Helhedsplan-medarbejders/koordinator i CAI’s rolle i Kvinfo er ikke umiddelbart borgerrettet. Dog har 
denne ’screenet’ en borger fra CAI for både mentor- og mentee-potentiale og foreslog borgeren at få en 
mentor. 
 
Formidling:  
Kvinfo-koordinator har fået en artikel i medierne, som vi også ønskede at bruge som påminder til 
sagsbehandlerne om eksistensen af Kvinfo. Den måtte desværre ikke distribueres elektronisk, så en kopi er 
hængt op ved printerne i CAI, og en mail sendt rundt med oplysning herom, samt kort tekst. Artiklen 
omhandlede en lille solstrålehistorie om en mentee og hendes mentor.   
 
Kvinfo-koordinator har, med hjælp fra en jobcenter ansat, lavet en lokal facebook gruppe. 
 
Kvinfo-koordinator har nu præsenteret konceptet og muligheden på de ukrainske flygtninges opholdssteder 
(bl.a. Rude og Dalmose). Det gav ikke umiddelbart nogle mentorer i første omgang. 
 
Sidste afdeling af 4 i CAI er, gennem leder, kender nu også til Kvinfo, og leder fandt tilbuddet relevant også 
for sin målgruppe af borgere i såkaldt fastholdelse (på arbejdsmarkedet).   
 

Udfordringer/risici  

Koordinator fortæller, at mentees nu kommer mere af sig selv.  
 
Der kan til gengæld nu være en – formodentlig midlertidig – mangel på mentorer, eller en ventetid for 
mentees, før der findes en mentor.   
I den forbindelse er man i færd med at undersøge, om det er muligt, som jobcenter, at kontakte eventuelt 
udsete borgere fra afdelingen ’Ressource’, i håb om, at rekruttere mentorer herfra.  Tanken med denne 
borgergruppe er, at der kan være nogle, der har god erfaring (og evt. også uddannelse) fra det danske 
arbejdsmarked, og dermed kan være gode mentorer, men som p.g.a. fysiske udfordringer kan være 
forhindret i selv at varetage et arbejde.  
 
I forhold til Kvinfo’s retningslinjer er det – i teorien - en risiko at CAI bevæger sig for meget ind på den 
enkelte kvindes forløb i Kvinfo, da Kvinfo er et frivilligt tilbud, og da mentorer fra Kvinfo ikke må dele deres 
viden om kvinden med kvindens sagsbehandler. I praksis har der ikke umiddelbart været udfordringer, da vi 
har taget det til efterretning og HP-ansat, samt sagsbehandlere undlader at bidrage til forløbet, udover at 
svare på mere eller mindre generelle spørgsmål i relation til aktuelle sager. Spørgsmål har været gået 
gennem koordinator, og en eventuel sagsbehandler for mentee har ikke været involveret i at svare på 
spørgsmålet.  
 
Det er en udfordring, at borgere fra afdelingen ressource, efter sigende, opfatter tilbuddet som kommunalt, 
skønt det modsatte, idet det foreslås fra en sagsbehandler, og disse borgere er ’systemtrætte’. 
 
 



 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Læring  

 
 

Deltagernes egne tilbagemeldinger 
CAI-medarbejder møder typisk ikke deltagerne selv (udover ovennævnte tilfælde). 
 

Fokuspunkter, handlinger og mål for kommende kvartal 

 
Mål for kommende kvartal: 
 



 
 
 

Aktivitet:   Lokal beskæftigelsesvejledning 18+ – CAI 

Indsatsområde:   Beskæftigelse 

3. kvartal/år: 3. kvartal 2022 
 

Projektbeskrivelse – kort (som beskrevet i helhedsplan) 

Lokal beskæftigelsesvejledning 18+ er en aktivitet, der skal sikre en kvalificeret, lokalt tilgængelig 
beskæftigelsesvejledning rettet dels mod borgere, der evt. har svært ved at opsøge hjælp hos kommunen, 
dels for at kunne vejlede borgere, der endnu ikke er oprettet med en aktiv beskæftigelsessag, men er i fare 
for at få det i forbindelse med udmeldelse af uddannelse, opsigelse, brancheskift etc. 
 
Aktiviteten er et klassisk vejledningstilbud. En jobkonsulent holder ugentligt åbent kontor i beboerhusene, 
hvor borgere uden nødvendigvis at have en forudgående aftale kan møde op og drøfte deres aktuelle 
beskæftigelses eller uddannelsesmæssige situation. Det er tiltænkt at indsatsen afvikles i samarbejde med 
UU-vejledningen og Helhedsplanens fritidsjobindsats og beboervejledning, for derved at sikre et optimalt 
flow for borgerne, der hurtigt kan henvises til anden vejledningstype. 
 
Aktiviteten gennemføres i alle tre områder. 
 

Formål (som beskrevet i helhedsplan) 

På individniveau kan Lokal beskæftigelsesvejledning 18+ bidrage med:  

- At sikre, at de borgere, der modtager lokal beskæftigelsesvejledning, får de bedst mulige forudsætninger 

for at træffe kvalificerede beslutninger om deres egen fremtid ift. job og uddannelse.  

 

På gruppeniveau kan Lokal beskæftigelsesvejledning 18+ bidrage med:  

- At præge den lokale kultur blandt voksne beboere positivt ift. dét at tage et ansvar for eget liv ift. arbejde 

og uddannelse.  

- At normalisere dét at søge råd og vejledning, hvis man har udfordringer forbundet med job og 

uddannelse.  

 

Lokal beskæftigelsesvejledning 18+ bidrager til strategien indenfor Beskæftigelse ved:  

- At tilbyde en aktivitet, der kan øge muligheden for, at flest mulige beboere i rette tid modtager kvalificeret 

vejledning, der kan sikre den bedst mulige progression i deres arbejds- og uddannelsesliv på et (ofte) kritisk 

tidspunkt.  

 

Lokal beskæftigelsesvejledning 18+ bidrager desuden til indsatsen vedrørende Sammenhængskraft og 

Medborgerskab ved:  

- At tilbyde en aktivitet, der kan øge beboergruppens tillid til det offentlige. 
 

Opnåede resultater (R= Ringparken, S= Sydbyen, M= Motalavej) 

Succeskriterier/aktivitetsmål  
(som beskrevet i helhedsplan) 

Årsmål: Dette kvartal:  
 

Total i år: 

Antal lokale borgersamtaler (ikke unikke) 
Der er en formodning om uregelmæssigheder i 
tallene. I dialog med CAI arbejdes der pt. på at  
afdække de reelle forhold og at sikre en 
driftssikker afrapporteringsmodel fremover. 

150 R: 2  
M: 4 
S: 0 

41 

 
 
 



 
 
 

 

 

Kort beskrivelse af aktuel aktivitet/forløb 

Helhedsplan-medarbejder sidder minimum to timer om ugen på faste dage i hvert af de tre 
boligområders beboerhuse. Her modtages beboere, der kan komme ind fra gaden, eller beboere med en 
aftale – typisk anvist gennem beboervejlederne i husene. De vejledes efter behov, som ofte er at guide til 
at lave CV, finde virksomheder og skrive en jobansøgning.  
 

 
 
Øvrige målbare resultater (borger/beboerrettede) 
Der er kommet borgere (3 stk) og søgt hjælp, der ikke bor i området - dem har vi også hjulpet. 
 

Initiativer og handlinger (borger/beboerrettede) 

Mellem møderne i Åben Vejledning hjælpes beboeren videre i processen. Det kan være fastholdelse i 
handlinger, som det er aftalt, at vedkommende skal gøre (f.eks. CV), eller at søge at matche med de jobs, 
der er slået op i det kommunale system.  
 
Mulig deltagelse i jobsøgningskursus på Motalavej, i lighed med det, som vi tog initiativ til i Nordhuset i 
forrige afrapporteringsperiode. 
 
Formidling:  
Beboervejlederne i husene, der sidder der hver dag og møder borgerne, formidler tilbuddet om Åben 
vejledning. De fungerer dermed som en naturlig og god ’fødekilde’ til etablering af samtalerne.  
 

Udfordringer/risici  

Antallet af møder er fortsat langt fra måltallet! Særligt i Sydbyen er antallet lavt. 
 

Læring  

Vi skal måske gå på opdagelse i, om måltallet er sat højt i forhold til behov, eller om tilbuddet kan formidles 
yderligere? 
 
Der kan være et behov for endnu stærkere intern koordinering mellem CAI og boligselskabernes 
boligsociale indsats. 
 
Mange af brugerne i Åben Vejledning er dagpengemodtagere eller selvforsørgende, og enkelte er i job, men 
ønsker jobskifte. En del har et dårligt dansk. Nogle taler engelsk. Størsteparten er over 30 år.  
 

Deltagernes egne tilbagemeldinger 
De der modtager vejledning, er som oftest meget taknemmelige. 
 

Fokuspunkter, handlinger og mål for kommende måned 

- Gennemføre et jobsøgningskursus på Motalavej – som dét Kvinfo-samarbejdet gennemførte i Ringparken. 
Der kan også deltage engelsktalende (typisk selvforsørgende) borgere. 
- Overveje i samråd med Sydbyen, om der kunne være behov for samme her. 
- Hvis behov: Opgøre hvilken ’jobcenter’-gruppe, eller anden ’ gruppe’ brugerne er, samt evt. køn og alder. 
 
Mål for kommende kvartal: 
 
 



 
 
 

Aktivitet:   Håndholdt beskæftigelsesindsats 30+ – CAI 

Indsatsområde:   Beskæftigelse 

Kvartal/år: 3. kvartal 2022 
 

Projektbeskrivelse – kort (som beskrevet i helhedsplan) 

Håndholdt beskæftigelsesindsats 30+ er en kommunalt drevet aktivitet, der skal øge andelen af beboere i 
områderne over 30 år, der er i beskæftigelse eller afklares til andet forsørgelsesgrundlag. 
Ved Helhedsplanens opstart er ambitionen at rette en indsats mod aktivitetsparate 
kontanthjælpsmodtagere, såfremt de ikke er en del af mentoraktiviteten (KVINFO projekt).  
Denne målgruppe er generelt betragtet langt fra arbejdsmarkedet, og en del vil skulle afklares til anden 
varig forsørgelse. 
Indsatsen overfor aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere vil i praksis være præget af en individuel 
tilgang til den enkelte borgers sag og fremtidsønsker. 
Kernen i denne aktivitet er dog en agil indsats, der kan ramme de fluktuerende behov i områderne og aktivt 
modarbejde uheldige tendenser i områderne og blandt beboerne. 
Det vil derfor løbende blive vurderet, om indsatsen skal rette sit fokus på øvrige målgrupper. 
Aktiviteten gennemføres i alle tre områder. 
 

Formål (som beskrevet i helhedsplan) 

På individniveau kan Håndholdt beskæftigelsesindsats 30+ bidrage med:  

- At sikre, at de borgere, der modtager en håndholdt indsats får de bedst mulige forudsætninger for at  

(gen-) indtræde på det danske arbejdsmarked med alt hvad dertil hører af mulige, positive afledte effekter 

(legal indkomst, personlig og faglig udvikling, netværk mv.).  

 

På gruppeniveau kan Håndholdt beskæftigelsesindsats 30+ bidrage med:  

- At præge den lokale kultur blandt voksne beboere positivt ift. dét at være en aktiv del at det danske 

arbejdsmarked.  

 

Håndholdt beskæftigelsesindsats 30+ bidrager til strategien indenfor Beskæftigelse ved:  

- At borgere, der befinder sig langt fra arbejdsmarkedet, får kompetencer, netværk mv., der kan øge deres 

muligheder for at blive integreret på arbejdsmarkedet.  

 

Håndholdt beskæftigelsesindsats 30+bidrager desuden til indsatsen vedrørende Sammenhængskraft og 

Medborgerskab ved:  

- At give borgere i risiko for marginalisering mulighed for at opnå selvforsørgelse og derved ressourcer, 

netværk mv., der i højere grad giver dem mulighed for at blive aktive medborgere.  

- At tilbyde en aktivitet, der kan øge beboergruppens tillid til det offentlige. 
 

Opnåede resultater (R= Ringparken, S= Sydbyen, M= Motalavej) 

Succeskriterier/aktivitetsmål  
(som beskrevet i helhedsplan) 

Årsmål: 3.  kvartal: 
 

Total i år: 

Antal aktivitetsparate borgere, der kommer i 
enten job, løntilskud eller praktik 
Der er en formodning om uregelmæssigheder i 
tallene. I dialog med CAI arbejdes der pt. på at  
afdække de reelle forhold og at sikre en 
driftssikker afrapporteringsmodel fremover.  

25   

Antal aktivitetsparate startet i praktik eller 
løntilskud 

 R: 1 
S: 1 

3 (alle er 
praktikker) 



 
 
 

 M: 1 

Antal aktivitetsparate afsluttet til ordinært job   R: 0 
S: 0 
M: 0 

30 

Kort beskrivelse af aktuel aktivitet/forløb 

Som basisindsats søger medarbejderen et godt praktik-match til borgeren, gerne i kombination med 
ordinære timer. Når det drejer sig om aktivitetsparate borgere, vil der være skånehensyn at tage med, og 
en praktikbeskrivelse til brug for efterfølgende sagsbehandling. Dette indebærer løbende kontakt med 
borgere per telefon, sms og ved personlige møder, der oftest holdes i boligområderne. Når praktik er 
etableret, sker der tæt opfølgning, så eventuelle udfordringer kan søges løst.  
Udover basisindsatsen står medarbejderen til rådighed for borgeren, når denne har behov, og følger ikke 
mindst op på aftalte forhold, som borgeren skal foretage, som f.eks. at huske at kontakte læge, eller 
tilføje erfaringer på CV.  
Medarbejderen rådgiver eller opfordrer til andre mere bløde aktiviteter, som at sørge for dagligt lys og 
luft og bevægelse, eller andet, som medarbejderen vurderer gavnligt med pågældende borger. 
 

 
 
Øvrige målbare resultater (borger/beboerrettede) 
Hvis der i Jobcenter opnås en konsekvent og ensartet registrering af borgere, der opnår ordinære timer, 
uden endnu at komme helt af sin ydelse, kunne det være værd at overveje, om der skal måles på dette 
også. Dette som en yderligere relevant indikator på, at borgeren er kommet tættere arbejdsmarkedet. Der 
arbejdes i Jobcenter på at opnå denne konsekvente og ensartede registrering.  
 
Ordinære timer kan sommetider være i kombination med en praktik. 
 

Initiativer og handlinger (borger/beboerrettede) 

 
 
Formidling:  
Relevante formidlere i denne indsats er sagsbehandlerne, der kan foreslå borgere, de møder i hverdagen i 
husene, at komme i Åben rådgivning.  
 
Den håndholdte indsats er, som nævnt i forrige afrapportering, formidlet direkte til de tre sagsbehandlere 
med flest aktivitetsparate borgere i boligområderne. De viste sig alle at være i afdelingen Opkvalificering. 
Nu er der lavet aftaler med disse, om samarbejde med udvalgte borgere, der hovedsagelig ikke har nogen 
anden, såkaldt ’aktivitet’ i gang.  
 
Efter beslutningen om, at Helhedsplans-jobkonsulent skifter afdeling til Opkvalificering, vil Helhedsplanen 
og Helhedsplans-jobkonsulents indsats yderligere blive præsenteret på et afdelingsmøde i den ny afdeling.  
 

Udfordringer/risici  

Nu bør tallene for borgere, der er afsluttet til ordinært job, og dermed kommet helt af ydelse, være 
fuldstændige.  
 
 

Læring  

Som en konsekvens af læringen om, at de fleste aktivitetsparate borgere befinder sig i afdelingen 
Opkvalificering, er det besluttet, at Helhedsplans-jobkonsulent skal skifte afdeling hertil pr. 1. oktober. 
 
 
 
 



 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deltagernes egne tilbagemeldinger 
Klare tilbagemeldinger fra borgere og deltagere kommer typisk ikke af sig selv, og vi har ikke bedt borgere 
om tilbagemelding. I det frivillige tilbud Åben Vejledning, udtrykker beboerne til gengæld ofte 
taknemmelighed for hjælpen. 
 
 

Fokuspunkter, handlinger og mål for kommende kvartal 

At opstarte samarbejdet med særligt tre sagsbehandlere, om aktivitetsparate borgere i afdelingen 
Opkvalificering.  
 
At lære endnu en ny afdeling at kende (nye kolleger, leder, målgruppe og arbejdsmåder, der også dækker 
anden lovgivning for målgruppen).   
 
Opfølgning på forrige kvartals fokus:  
Det er pt. ikke aktuelt at arbejde med de ukrainske flygtninge, da hovedparten er jobparate og en stor del 
kommer hurtigt i arbejde. En stor del er også ældre mænd og kvinder (+60), som har nået, eller er tæt på 
pensionsalderen, og som grundet andre problemer end ledighed, ikke har udsigt til at komme i arbejde. 
Realistisk mål for dem, er at de deltager i Danskuddannelsen, hvilket ikke er et sigte for projektet at følge op 
på.  
Det bemærkes i øvrigt, at den Ukrainske målgruppe, uden undtagelse, er tolkekrævende, at der er mangel 
på ukrainske tolke, og det pt. ikke ses som mulighed at understøtte projektet med ukrainsk tolkning.  
 
Mål for kommende kvartal: 
 At søge en systematik omkring arbejdet med de ’nye’ borgere, og en god samarbejdsflade med 
sagsbehandlerne.  
 



 
 
 

Aktivitet:   DIF Get2Sport 

Indsatsområde:   Kriminalpræventiv Indsats 

Kvartal/år: 3. Kvartal 2022 
 

Projektbeskrivelse – kort (som beskrevet i helhedsplan) 

DIF Get2Sport er en velkendt og velafprøvet aktivitet (på landsplan), der bygger bro mellem det lokale 
foreningsliv og udsatte boligområder og søger at få flere aktive børn og unge.  
Bl.a. tilbyder aktiviteten: 

• Satellittræninger i foreningerne og i de udsatte boligområder  

• Ferieaktiviteter afholdt af foreninger i boligområderne  

• Træner- og lederkurser til de frivillige i DIF Get2Sport-foreningerne  

• Støttemidler til rekvisitter, aktiviteter og sociale arrangementer 
 
Hertil kommer delaktiviteten ”Get2Ung Idrætslederuddannelse” (Get2Ung ILU).  
Formålet med Get2Ung ILU er at give unge i alderen 13-18 år et kompetenceløft gennem et 
uddannelsesforløb som følges op af et praktikforløb, enten sideløbende eller efterfølgende.  
Forløbet kan bl.a. omhandle: 

• Frivillighed og involvering  

• Eventplanlægning  

• Konflikthåndtering  
 
Aktiviteten gennemføres i alle tre områder. 
 

Formål (som beskrevet i helhedsplan) 

På individniveau kan DIF Get2Sport bidrage med:  

- At deltagerne får et aktivt fritidsliv med alt hvad dertil hører af positiv udvikling – socialt, 

sundhedsmæssigt mv.  

- At give deltagerne mulighed for at indgå i fritidsaktiviteter med positive, voksne rollemodeller.  

- At give deltagerne konkrete kompetencer, der kan anvendes nu og her i andre dele af deres tilværelse, 

eksempelvis skolen.  

 

På gruppeniveau kan DIF Get2Sport bidrage med:  

- At præge den lokale ungekultur positivt ift. en aktiv fritid, herunder foreningsdeltagelse.  

- At øge de unges fortrolighed med det at opsøge tilbud, herunder fritidstilbud, uden for boligområderne og 

derved bane vejen for positive kulturmøder.  

 

DIF Get2Sport bidrager til den kriminalpræventive strategi ved:  

- At tilbyde deltagerne et attraktivt alternativ til en gadeorienteret livsstil.  

- At tilbyde et kompetenceløft til det lokale foreningsliv, der bliver endnu bedre positive fritidstilbud til 

områdernes unge, herunder de idrætsuvante.  

- At tilbyde aktiviteter på gadeplan, der i sig selv kan have en tryghedsskabende effekt i boligområderne.  

 

DIF Get2Sport bidrager desuden til indsatserne indenfor Sammenhængskraft og Medborgerskab ved:  

- At understøtte udvalgte foreningers og frivilliggruppers arbejde med børn og unge, der bor i områderne 

således, at fundament for at disse kan indgå i områdets idrætstilbud, herunder foreningslivet, på ordinære 

vilkår styrkes. 

 

 



 
 
 

Opnåede resultater (R= Ringparken, S= Sydbyen, M= Motalavej) 

Succeskriterier/aktivitetsmål  

(som beskrevet i helhedsplan) 

Årsmål: Dette kvartal:  

 

Total i år: 

Antal enkeltstående Get2Sport ferieaktiviteter 
fordelt på de tre boligområder. 

15 13 24 

Antal Get2Sport camps/events. 

 

3 1 1 

Antal unge, der deltager i ILU uddannelsen* 

 

3 0* 0* 

*Målet udgår efter ønske fra fritidsafdelingen. 
 

Kort beskrivelse af aktuel aktivitet/forløb 

Aktiviteterne har primært ligget i sommermånederne. 
I september måned har der ikke været afholdt satellittræninger i boligområderne. Der har derimod været 
fokus på at få fornyet diverse Get2Sport aftaler med klubberne samt generelt lave handleplaner for 
Get2Sport foreningerne.  
 
Der har ydermere været snak omkring nye fritidsjobbere i Get2sport foreningerne, og det arbejder Allan 
(KEFI) og Marlene (Get2Sport) videre på i kommende fremtid.  
 

 
Øvrige målbare resultater (borger/beboerrettede) 
Der har været meget fokus på at få oprettet adskillige Get2sport børn på Holdsport samt aktivering af 
fodboldpas hos de børn, som er indmeldt hos B73 og FC Storebælt.  
Derfor har Get2Sport haft mange møder med borgere fra boligområderne, enten i 
Nordhuset/Multihuset/Kvarterhuset eller i selve klubberne.  

 
 

Initiativer og handlinger (borger/beboerrettede) 

Formidling:  
Familierne er kontaktet direkte pr. telefon vedr. fritidsvejledning.  
 
B73 har et event d. 6. oktober. Dette er formidlet ud på SoMe samt sendt direkte til alle deltagere på 
fodboldskolen fra sommerferien. Desuden har Get2Sport spurgt medarbejderne i den boligsociale 
helhedsplan samt Nordhuset om hjælp til formidling samt tilmelding til eventet. Det er aftalt, at den 
boligsociale helhedsplan printer og uddeler information omkring de tre events som er annonceret.  
 

Udfordringer/risici  

Der kan være et behov for endnu stærkere intern koordinering mellem Fritidsafdelingen og 
boligselskabernes boligsociale indsats. 
 
Mere fysisk opbakning til aktiviteterne vil være godt. Det kan give beboerne et rigtig godt indblik i, samt en 
god følelse af, at vi samarbejder alle sammen. Det er dog klart blevet bedre. 
 

Læring  

Det kræver et bredt samarbejde, så beboerne påmindes gentagende gange og fra mange ’’vinkler’’, når 
beboerne skal tilmelde sig Get2sport aktiviteter. Der er stort behov for samarbejde omkring denne opgave. 
 
 

Deltagernes egne tilbagemeldinger 
 
 



 
 
 

 

 

 

Fokuspunkter, handlinger og mål for kommende kvartal 

Hvordan sikre vi, at information og kommunikation kommer hele vejen rundt? (fortsat dette fokuspunkt, da 
vi ikke har vendt det endnu). 
 

Kunne man lave et årshjul?  
Get2Sport er meget mere end bare besøgstræninger, muligvis en snak omkring dette i sammenhæng med 
udarbejdelse af årshjul, så vi alle arbejder ud fra samme standpunkt og forståelse. 
 
Mål for kommende kvartal: 
Fokus på brobygning efter aktiviteter til Get2Sport foreningernes fællesskab. 
 
 


