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Ledelsesvurdering – 3. kvartal 2022 
På de følgende sider gives en opsummering af helhedsplanens aktiviteter, samarbejder mv. med fokus på  

3. kvartal 2022. Afslutningsvis kigges fremad mod nøgleaktiviteter i primært 4. kvartal 2022.  

Formål, mål og sammenhæng mellem de forskellige typer af aktiviteter/indsatser findes i kvartalsrapporten.  

 

Overordnet vurdering af fremdriften i helhedsplanen 
Indledningsvis kan det bemærkes, at dette kvartal dækker bl.a. sommermånederne juli og august, hvor stort 

set alle medarbejdere har afviklet deres sommerferie. Dette spiller naturligvis en rolle ift. de enkelte 

aktiviteters målopfyldelse. Derudover har det været et kvartal med alle aktiviteter i normal drift.  

Samlet set er det vurderingen, at det boligsociale helhedsplanssamarbejde i dette kvartal lever godt op til de 

opstillede mål, milepælsplaner mv. i tre ud af de fire indsatsområder.  

Slagelse Kommunes aktiviteter under beskæftigelsesindsatsen (CAIs måltal) er dog ikke på det ønskede 

niveau i dette kvartal.  

Stort set alle andre aktiviteter matcher fortsat de forventninger, som aftaleparterne havde ved udfærdigelsen 

af den boligsociale helhedsplan. I flere tilfælde overstiger aktiviteterne endda forventningerne.   

Eksempelvis har vi kunnet opstarte flere lokale aktiviteter i samarbejder med frivillige beboere og foreninger, 

end vi havde forventet, hvilket i høj grad skyldes det lokale engagement i boligområderne.  

Et andet eksempel er Hipphopp+/Skolestart+ aktiviteten, der er lykkedes meget tilfredsstillende med at 

skabe bærende relationer til både beboere og fagfolk, hvilket bl.a. har resulteret i en høj tilslutning til, og 

smidig opstart af, dette skoleårs nye hold samt et meget velfungerende samarbejde med øvrige aktiviteter. 

Afslutningsvis kan nævnes Get2Sport aktiviteten, der har formået at afholde flere satellittræninger i 

boligområderne end forventet. 

Det fremragende samarbejde med Slagelse Kommunes UU-indsats er en stor gevinst for alle parter og et 

eksempel til efterlevelse. Et forhold, der især bør fremhæves, er de meget positive synergieffekter, som 

opstår af de mange tværgående samarbejder i helhedsplanen, bl.a. ifm. vejledningsindsatserne: 

Det kan eksempelvis ses når UU henviser unge til Fritidsjobvejledningen og omvendt, Hipphopp+ henviser 

familier til beboervejledningen, beboervejledningen henviser til KVINFO projektet, Get2Sport/Hel Fritid, 

jobindsatsen osv. Desuden fungerer beboervejledningen ofte som rekrutteringsplatform for frivillige til øvrige 

aktiviteter og flere af de unge, der indgår i fx Mind Your Own Business får også fritidsjobvejledning. 

Også samarbejdet med beboerdemokratiet (herunder via de nedsatte lokale Følgegrupper) har i 3. kvartal 

fortsat de positive takter. Følgegrupperne har særligt beskæftiget sig med udmøntningen af den såkaldte 

Følgegruppepulje. Her kan enhver beboer med en god idé til aktiviteter i boligområdet, der matcher den 

boligsociale helhedsplans formål, søge støtte og få hjælp til at realisere netop sin idé.  

Vores mere uformelle dialog, relationer og samarbejder med lokale beboere, frivillige, foreninger mv. har vi 

også oplevet som meget konstruktive i dette kvartal. Der har været en stor interesse fra frivillige beboere ift. 

at indgå i nye aktiviteter - ofte er idéerne endda opstået på baggrund netop beboernes egne ønsker/behov.  

Vi glæder os over de lokale ønsker om at tage ejerskab samt de mange positive tilbagemeldinger på 

samarbejderne/aktiviteterne og vi ser frem mod endnu mere godt, beboernært samarbejde i 4. kvartal. 

Økonomisk set udvikler den boligsociale helhedsplan sig også som forventet.  

Overordnet set er konklusionen derfor, at der er god grund til at være tilfreds med fremdriften i det 

boligsociale helhedsplanssamarbejde.  

 

God læselyst! 
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Udvalgte nyheder, fælles for Motalavej, Ringparken og Sydbyen 

Bredt vejledningssamarbejde hjælper beboere i alle boligområderne – Det tværfaglige samarbejde 

”Åben Vejledning” er fortsat at finde i beboerhusene på ugentlig basis. Alle beboere har her mulighed for at 

møde kvalificerede fagfolk, der kan vejlede og viderehenvise ved behov.  

Det er desuden altid muligt at lave aftaler med vejlederne på andre tidspunkter end i ”Åben Vejledning”-

tidsrummet. Beboerne kan løbende møde og træffe aftaler med:  

• Beboervejlederne – Et tilbud til alle, som har brug for hjælp til hverdagens udfordringer, såsom skift til 

MitID, ansøgning om opholdstilladelse, kontakt til myndigheder mv. Der er foretaget/afholdt knap 220 

vejledninger i dette kvartal i de tre boligområder. 

• UU Slagelse - Som del af det kommunale bidrag til helhedsplanen tilbydes uddannelsesvejledning til 

unge op til 25 år. I perioden er der afholdt 25 vejledningssamtaler med unge i de tre boligområder. 

Desuden er 4 unge viderehenvist til Fritidsjobformidlingen, hvor de efterfølgende er hjulpet i arbejde. 

• Slagelse Kommunes Jobcenter - Som del af det kommunale bidrag til helhedsplanen tilbydes også 

beskæftigelsesvejledning for alle beboere 18+ år. Beboerne vejledes efter behov, som ofte er at guide 

til at lave CV, finde virksomheder og lave jobansøgning. I kvartalet er der afholdt 6 

vejledningssamtaler med beboere i de tre boligområder.*Se note nedenfor. 

Denne indsats drives i et samspil med ”Håndholdt beskæftigelsesindsats”, der er jobcentrets særligt 

fokuserede helhedsplansaktivitet for beboere 30+ år, der er registreret som aktivitetsparate 

kontanthjælpsmodtagere. I kvartalet er 3 beboere kommet i praktik eller løntilskud. 0 borgere er 

desuden kommet i ordinær beskæftigelse. *Se note nedenfor. 

• Fritidsjobvejledningen – Et tilbud til unge fra 13 år, der nu også yder vejledning til unge mellem 25-

30 år, som ikke er i kontakt med det offentlige. I dette kvartal har 13 unge fra områderne været i 

introforløb (6-8 individuelle møder) til fritidsjob og har efterfølgende fået job i det lokale erhvervsliv – 

Alle disse er fastholdt i jobbet efter 2 måneder. I alt er der afholdt 98 samtaler med unge i perioden og 

der er foretaget 53 virksomhedsbesøg. 

 

Dansk Folkehjælp-samarbejde hjælper børnefamilier i alle boligområderne - ”Familienet”, et tilbud til 

børnefamilier, har også været aktivt i dette kvartal. Familienet er et oplevelsesforløb, hvor ca. 75-125 børn og 

voksne pr. gang kan komme på udflugter til bl.a. ZOO, cirkus og Planetariet. Der blev afholdt 3 ture i 

kvartalet med deltagelse af ca. 350 beboere fra alle tre boligområder.  

Samarbejdet med Dansk Folkehjælp om FamilieNet fortsætter også i 4. kvartal.  

Læs mere på www.folkehjaelp.dk 

Følgegruppepuljer i alle boligområderne – Følgegrupperne (beboerdemokrater og fagfolk) har i 2022 fået 

40.000 kr. hver til at støtte gode idéer/aktiviteter, som beboere ønsker at gennemføre til glæde for andre 

beboere. De frivillige har (understøttet af helhedsplanen) afholdt de første aktiviteter i 3. kvartal og har 

inviteret til bl.a. grillfest i Ringparken med Forening Ringparken og banko i Sydbyen. 

Get2Sport-aktiviteter for børn/unge i alle boligområderne - Slagelse Kommune bidrager fortsat til 

helhedsplanen med Get2Sport aktiviteter. I løbet af 3. kvartal er der afholdt 13 såkaldte satellittræninger i 

boligområderne, hvor børnene får mulighed for at møde lokale foreninger og prøve deres idræt af. Der er 

desuden afholdt en fodboldskole i sommerferien. 

Læs mere på https://www.dif.dk/samfundsansvar/dif-get2sport 

 

KVINFO-samarbejde støtter minoritetskvinder i alle boligområderne – Samarbejdet med KVINFO og 

Slagelse Kommunes Jobcenter om frivillige mentorer til kvinder med flygtninge- og indvandrerbaggrund er 

fortsat i gang. I dette kvartal er der rekrutteret 4 nye frivillige mentorer og 7 nye mentees - kvinder, der 

ønsker at komme tættere på job og uddannelse. Samtidig er der opstartet 5 nye mentorforløb, dvs. mentorer 

er blevet matchet med mentees. Den projektansvarlige er, på skift, fast til stede i alle tre beboerhuse.  

Læs mere om KVINFOs Mentornetværk på Mentornetværk - KVINFO 

*Vedr. tal for beskæftigelse ovenfor. De indrapporterede tal tyder på nogle uregelmæssigheder i 

registreringen af data. Vi er pt. i dialog med CAI herom og forventer, at data er rettet til næste kvartal. 

http://www.folkehjaelp.dk/
https://www.dif.dk/samfundsansvar/dif-get2sport
https://kvinfo.dk/mentornetvaerk/
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Udvalgte aktiviteter/samarbejder i boligområderne i 3. kvartal 
 

Motalavej 
Sunde Kvindefællesskaber – Et forløb på 12 uger med fokus på sundhed, livsglæde og fællesskab. Hver 

uge mødes ca. 10 kvinder til fysisk træning, oplæg, fællesskab og refleksion. Temaerne er bl.a. kost, 

overvægt, smertelindring, styrketræning, yoga, mindfulness mv. Målgruppen er kvinder, der er udenfor 

arbejdsmarkedet pga. helbredsproblemer, som i mange tilfælde handler om livsstilssygdomme.  

HippHopp+ og Skolestart+ – Helhedsplanens 30 ugers HippHopp+ førskoleforløb for 20 børnefamilier fra 

Børnehuset ved Storebæltsvej er i dette kvartal netop opstartet igen (forløbene følger skoleåret). Med bl.a. 

ugentlige, individuelle vejledninger skal projektet bidrage til en styrket overgang mellem daginstitution og 

skole og afvikles i samarbejde med Gerlev Legepark, støttet af Velux Fonden.  

Skolestart+ er en overbygning for forældre, der fortsat ønsker kontakt/vejledning, når barnet er startet i skole.  

Et nyt hold (16 familier i alt fra Ringparken og Motalavej) er netop opstartet efter sommerferien.  

Mind Your Own Business – Efter sommerferien er MYOB holdet overgået til iværksætterprogrammets 

overbygning ”Akademiet”, Her får deltagerne mulighed for at arbejde videre med udvikling af 

mikrovirksomheden. En god dialog med MYOB-organisationen har løst de tidligere beskrevne udfordringer. 

Læs mere om programmet på www.MYOB.dk 

Familieklubber – Der er fortsat to Familieklubber på Motalavej. Familieklubberne er del af ”Hele Danmarks 

Familieklub”, som er et 5-årigt KFUM-projekt, støttet af den A.P. Møllerske støttefond. Hver klub består af 3-

4 frivillige og har 35 medlemmer. Det er et socialt netværk, der støtter familier og udvikler de frivillige. 

Familieklubberne mødes hver anden uge og har hvert år 1-2 større aktiviteter.  

Junior Betjent – Det andet hold Junior Betjente, bestående af 12 drenge fra Motalavej området, blev 

opstartet, men ikke afsluttet i dette kvartal. Rollemodelprojektet er fortsat en succes og gentages i 2023 med 

et hold i Ringparken. Projektet er udviklet og gennemført i et tæt samarbejde mellem Sorø Lokalpoliti, OFOR 

Nord, Slagelse Kommunes Kriminalpræventive Enhed (KPE), lokale skoler samt Helhedsplanen.  

Familiecafé – Hver anden uge afholdes åben Familienetværkscafe i Kvarterhuset, hvor alle er velkomne.  

Ca. 10 familier deltager i de kreative aktiviteter, hvor leg og sport og er en del af det hyggelige fællesskab. 

Madfestival – I et samarbejde med Kvindeforum og Familieklub blev der afholdt Madfestival på Motalavej.  

En international kulturfest, hvor frivillige beboere lavede mad. Anslået 250 personer deltog i den festlige dag. 

VUC-screening – Som en del af samarbejdet med VUC, er der i dette kvartal inviteret til frivillige screeninger 

i boligområdet mhp. at afklare, hvorvidt beboere kunne være i målgruppen for danskundervisning på VUC 

eller evt. Sprogcenteret. Efterfølgende er en brobygningsindsats igangsat for at få de screenede borgere 

koblet på relevante uddannelsesforløb. 

 

Ringparken 
Mind Your Own Business – 11 drenge fra Ringparken er efter sommerferien startet på 

iværksætterprogrammet Mind Your Own Business. Her skal de, med hjælp fra frivillige ”Venturepiloter”, 

arbejde med opstart af deres egen mikrovirksomhed.  

En god dialog med MYOB-organisationen har løst de tidligere beskrevne udfordringer. 

Læs mere om programmet på www.MYOB.dk 

HippHopp+, Skolestart+ – Der er efter sommerferien opstartet et nyt 30 ugers HippHopp+ forløb for 18 

børnefamilier fra (primært) Børnehuset Nord, som skal starte i skole efter sommerferien. Med bl.a. ugentlige, 

individuelle vejledninger skal projektet bidrage til en styrket overgang mellem daginstitution og skole og 

afvikles i samarbejde med Gerlev Legepark. Skolestart+ er en overbygning for forældre, der fortsat ønsker 

kontakt/vejledning, når barnet er startet i skole.  

Et nyt hold (16 familier i alt fra Ringparken og Motalavej) er netop opstartet efter sommerferien.  

http://www.myob.dk/
http://www.myob.dk/
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Kvinder i bevægelse – Et træningsforløb svarende til Motalavejs ”Sunde Kvindefællesskaber”. Via 

samarbejde med en fysioterapeut tilbydes træning, motion og afspænding til kvinder i Ringparken. Ca. 12 

kvinder deltager hver gang. 

Frokostklub – Som del af samarbejdet med Fødevarebanken bliver der hver uge leveret overskudsvarer til 

en beboerdrevet frokostklub for voksne. Helhedsplanen understøtter økonomisk og administrativt det frivillige 

fællesskab. Ca. 25-30 beboere deltager pr. gang.  

Fællesskabsstafetten - Ringparken blev (med helhedsplanens understøttelse) del af den 

Fællesskabsstafet, som Slagelse Kommune årligt afholder for at sætte fokus på frivillighed og fællesskaber. 

VUC-screening – Som en del af samarbejdet med VUC, er der i dette kvartal inviteret til frivillige screeninger 

i boligområdet mhp. at afklare, hvorvidt beboere kunne være i målgruppen for danskundervisning på VUC 

eller evt. Sprogcenteret. Efterfølgende er en brobygningsindsats igangsat for at få de screenede borgere 

koblet på relevante uddannelsesforløb. 

 

Familieklub – Også i Ringparken har helhedsplanen understøttet oprettelsen af en frivilligdrevet 

Familieklub. Som på Motalavej er Familieklubben en del af KFUM-projektet ”Hele Danmarks Familieklub”. 

Klubben, der drives af 3-4 frivillige og har 35 medlemmer, er et socialt netværk, som støtter familier og 

udvikler frivillige. Familieklubberne mødes hver anden uge og har hvert år 1-2 større aktiviteter.  

 

Sydbyen 
Hjerteredderkursus – I samarbejde med Hjerteforeningen er der afholdt hjerteredderkursus for Sydbyens 

beboere. 10 Beboere deltog i kurset, der bl.a. omfatter genoplivning, brug af hjertestarter mv.  

Læs mere på www.hjerteforeningen.dk 

Morgenmadscafé – I samarbejde med Fødevarebanken og Giraffens Café i Multihuset, afholdes hver 

torsdag og fredag morgenmadscafé i Multihuset, der samler ca. 15-20 beboere pr. gang til socialt samvær.  

Økonomicafé - Et samarbejde med Økonomirådgivningen om at tilbyde beboere et ”servicetjek” af deres 
økonomi ifm. de aktuelle prisstigninger på bl.a. energi og forbrugsvarer. Aktiviteterne blev afviklet som to 
dage med åbent vejledningstilbud i afgrænsede tidsrum, afholdt i Multihuset. Begrænset tilslutning, men 
meget relevant for de fremmødte, 
 
NEM-ID/MIT-ID workshop - I samarbejde med Økonomirådgivningen, blev der i løbet af sommeren afholdt 
to workshops for beboere i Sydbyen. Formålet var at hjælpe beboere med at få foretaget skiftet fra NEM-ID 
til MIT-ID. Tilslutningen til aktiviteterne var dog meget lav. 
 

Udvalgte aktiviteter/samarbejder på vej 
Samarbejde med Sprogcenteret – På baggrund af erfaringerne fra VUC-screeningerne, forventes det, at 

der i kommende kvartal kan opstartes et samarbejde med Sprogcenteret om borgere i deres målgruppe. 

Nærmere indhold af samarbejdet er endnu ikke fastlagt.   

Diverse kursusaktivitet mv. – I kommende kvartal gentages bl.a. Økonomicafé tilbuddene. Desuden 

afholdes der formodentlig endnu en omgang af Hverdagsøkonomiforløbene for unge, ét i hvert boligområde. 

Der er fortsat planer om endnu flere kurser med afsæt i erfaringerne fra ”cases” i beboervejledningen.  

Lektiecaféer – Der er indgået aftale om opstart (ultimo oktober) af ny lektiecafé på Motalavej i samarbejde 

med Dansk Flygtningehjælp. Viser konceptet sig bæredygtigt, vil det evt. blive udbredt til Sydbyen også. 

Jobsøgningskursus – I samarbejde med KVINFO aktiviteten og Slagelse Kommunes Jobcenter forventes 

det, at der afholdes jobsøgningskursus på Motalavej i kommende kvartal. Deltagerne får bl.a. viden om, 

hvordan man laver CV og skriver ansøgninger, og hvordan man går til jobsamtale. Evt. udbredes konceptet 

også til Sydbyen. 

http://www.hjerteforeningen.dk/
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Højtidsaktiviteter – Der forventes gode samarbejder med lokale frivillige og foreninger i boligområderne 

(samt evt. øvrige relevante aktører) om afholdelse af en række af de højtidsaktiviteter, som 4. kvartal 

naturligt vil bringe. 

Dansk Folkehjælp – Der er opstartet en dialog med Dansk Folkehjælp om at udbygge det gode, 

eksisterende samarbejde med endnu flere/nye aktiviteter. Det er dog endnu ikke endelig afklaret, hvad det 

kommer til at indeholde. 


