
 
 

Følgegruppemøde 2022 - Motalavej 

Tid: 25. august 2022 kl. 13.00-14.00 

Sted: Kvarterhuset 

Mødeleder: Marie 

Referent: Marie 

Deltagere: Helle, Sus, Kristoffer (deltog i stedet for Halil), Marie 

   Afbud: Evy, Jeanette, Palle, Halil, Chris, Allan  

Emne for mødet  

Følgegruppepulje og fremadrettet samarbejde  

Referat: 

1. Velkomst (5 min) og præsentation af den boligsociale helhedsplan  

Kort gennemgang af den boligsociale helhedsplan, de forskellige indsatsområder og aktiviteter 

herunder.  

 

2. Opstart og opfølgning på igangværende samt kommende aktiviteter 

a. Præsentation af nuværende og kommende aktiviteter (Marie)  

Vi er i fuld gang igen efter en sommerferie, hvor der har været meget stille i området. Der 

sunde kvindefællesskaber, seniorklub for mænd ligesom også både familieklub og 

familiecafé starter op igen i løbet af september. Lige nu er et nyt hold af juniorbetjente i 

fuld gang. Der er ændret lidt i programmet på baggrund af erfaringer fra sidst så forløbet 

bliver en smule kortere og afsluttes i oktober.    

HippHopp+ starter op igen i slut september og der har været afholdt infomøde i 

børnehaven, hvor 19 børn og forældre er tilmeldt. Skolestart+ er også i gang efter 

sommerferien, hvor de 0. klasses familier der er interesserede, tilbydes vejledning i det 

første skoleår for at sikre en så god start på skolelivet som muligt. Der har i forbindelse 

med skolestart+ været ekstra fokus på en tryg overgang til skole og SFO. 

Der er også gang i fritidsjobformidling, hvor der lige nu er efterspørgsel på unge som har 

afsluttet 9. klasse og er under 18 år. Hver tirsdag og torsdag er der åben beboervejledning – 

ligesom der også er mulighed for at bestille en tid eller få vejledning online.  

Hver tirsdag er der fortsat åben vejledning med tilstedeværelse af Allan samt medarbejdere 

fra både jobcenter og UU. Lokalpolitiet er meget velkomne til at kigge forbi i dette tidsrum 

for at hilse på. Derudover starter der lektiecafé i samarbejde med Dansk Flygtningehjælp og 

Broskolen i uge 43. Der starter også dansk undervisning i samarbejde med VUC til efteråret. 

Screeningsdage er planlagt til midt september. Undervisningen er for alle der ønsker at 

forbedre deres danske – uanset om det er skriftligt eller mundtligt.  

Mind Your Own Business starter også på igen og der har netop været kontraktmøde. 

Arbejdsgangene starter til oktober.  

Af afholdte aktiviteter skal nævnes madfestivallen som var en kæmpesucces med omkring 

300 besøgende og 30 frivillige. Der afholdes arrangement og evaluering med de frivillige 



 
den 8. september. I juni var 15 familier fra Motalavej en uge i Lalandia som led i vores 

samarbejde med dansk folkehjælp.  

Der har igen været forsøgt at afholde økonomikursus for unge, men med for få 

tilmeldinger. Så vi forsøger med en ny dato.      

 

b. Orientering om samarbejde med Kvindeforum i forhold til konkrete aktiviteter (Marie) 

Kompetencecentret har indgået samarbejde med Kvindeforum om planlægning 

understøttelse og deltagelse i fælles større arrangementer, da vi i fællesskab kan nå ud til 

flest mulige beboere og samtidig er flere om at løfte både planlægnings- og praktiske 

opgaver. Af kommende fælles arrangementer kan nævnes; bag for børnetelefonen, 

halloween, oplæg ved fortællerkorpset, hjertestarterkursus og julearrangement. 

Kvarterhusbestyrelsen er naturligvis mere end velkomne til at være en del af samarbejdet. 

Desuden begrænser samarbejdet med Kvindeforum ikke et samarbejde med 

Kvarterhusbestyrelsen, hvor vi stadig er meget åbne for at samarbejde om større og mindre 

arrangementer.   

 

c. Samarbejde på tværs og ønske til fælles aktiviteter (fælles) 

Meget gerne et koordineret samarbejde af Kvarterhusbestyrelse, Kvindeforum og 

kompetencecenter for at nå flest mulige beboere og være flere om at løfte opgaverne.  

 

3. Orientering fra Kvarterhusbestyrelsen  

a. Kommende aktiviteter  

Der er drøftet fællesspisninger med musikalske oplevelser og oplægsaftener. Desuden er 

der også drøftet årstidsbestemte arrangementer som fx halloween og julefest – uden at 

der er fastsat dato.   

b. Ideer til samarbejde på tværs 

Åben over for samarbejde. Formen skal drøftes i Kvarterhusbestyrelsen.    

 

4. Følgegruppepuljen 

a. Drøftelse af indkomne ansøgninger  

Der er modtaget en enkelt ansøgning fra foreningen Bevægelse og fællesskab   

b. Vurdering og tildeling af midler 

Ansøgning godkendes og foreningen tildeles 15.000 kr. til stolegymnastik og socialt samvær 

for beboere.   

 

5. Nyt fra samarbejdspartnere  

a. Politi  

Den nye lokalstation er åben og der er mulighed for personlig betjening i åbningstiden. Der 

opfordres til at man kontakter politiet hvis der er utryghedsskabende adfærd i området 

eller hvis man har mistanke om at der foregår noget, der ikke helt er efter bogen.   

 

6. Info om fremadrettede mødedatoer samt tider  

a. Møde med den boligsociale helhedsplans bestyrelse mandag den 5. september 

Der bliver sendt dagsorden ud ca. en uge inden mødet med bestyrelsen for den boligsociale 

helhedsplan.  

Med hensyn til fremadrettede mødedatoer og tidspunkt, skal de afklares med 

Kvarterhusbestyrelsen, hvorvidt der ønskes deltagelse i følgegruppen.   



 
 

7. Evt.  

 

 

 


