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Aktivitet:   HippHoppPlus  

Indsatsområde:   Uddannelse og Livschancer 

Kvartal/år: 4. 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 = 16 
M = 20 
I alt 36 

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 4. kvartalsrapport den 
anden, som omhandler vores ”årgang 3”.  
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.  
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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: 98 
M: 205 
I alt:  303 

R: 123 
M: 223 
I alt: 356 

 

Indikator Mål Opnået Total i år 

Antal familier i HippHopp+ café: 
En i hvert område  
 

R: 18 
M: 20 

R: 16 
M: 21 
I alt: 37 

R: 16 
M: 21 
I alt: 37 

 
 
Øvrige målbare resultater (borger/beboerrettede) 

- 29 besøg i børnehaverne. Relationsdannelse og brobygning omkring familierne, aflevering af 
materiale mv. 

- 4 x HippHopp-café. 2 i hvert område.  
- 4 x Gerlev-lege-for/eftermiddage med og uden forældre i børnehaverne. 2 i hvert område. 
- 2 x Gerlev Legedage i weekenden for hele familien 
- Deltagelse i julearrangement i institution 
- Deltagelse i Åbent Hus på skolerne i områderne 
- 5 x familiecafé i Kvarterhuset 
- Besøg på Legeteket med HippHopp-familie 
- Deltagelse i Velux-seminar om forældreinvolvering 
- Deltagelse i aktiviteter i Nordhuset; tirsdagsaktiviteter, VM-arrangementer, Get2sport-

arrangementer 
- 49 øvrige vejledninger/henvisninger af familier til samarbejdspartnere (HEL-fritid, pladsanvisning, 

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

Initiativer og handlinger (borger/beboerrettede) 

- Deltagelse i Valg-debat i Nordhuset 
- Sparring med skole og SFO 
- Støttet op med arbejdet med ansøgning om julehjælp 
- Opsøgende på de familier der har tilmeldt sig, men endnu ikke taget imod vejledning 
- Opsøgende kontakt og synlighed i områderne/lokalmiljøet blandt beboere, UU-vejledere, KPE, 

politiet og andre samarbejdspartnere  
- Tilstedeværelse i dagligdagen og til arrangementer i Kvarterhuset og Nordhuset 
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Formidling:  
- Løbende kontakt til forældre via telefon/sms/Messenger (herunder deling af relevante 

links/henvisninger) 
- Fysiske invitationer til alle børn/forældre til HippHopp-caféer 
- Opslag til Facebook om arrangementer, både før og efter arrangementer – besked via tlf. til familier 

der ikke er på Facebook 
- Optagelse af videovejledninger 
- Fortsat motivation af forældre til at knytte an til Facebook-gruppen 
- 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.   

- Løbende opdatering af info-vægge i børnehaverne omkring HippHopp 
- Alle familier får ugentligt udleveret fysiske print af kommende uges materiale i deres postkasser 

eller garderober i børnehaverne (medmindre, de har haft individuel vejledning) 
- Har oprettet en informationstavle/-væg i børnehaverne med information om HippHoppPlus. 
- Redigering og kvalificering af HH+ materiale til kommende årgang 
- Bidrag til artikel om HippHoppPlus og SkoleStartPlus til bestyrelsen og Sjællandske. 

 

Udfordringer/risici  

For mange familier er det en udfordring at finde tiden til de individuelle vejledninger. Nogle svarer ikke på 
fx sms’er. Vi har en del aflysninger (sygdom, ferie eller ren forglemmelse) af en vejledning og her er det 
vigtigt at lave en ny aftale med det samme, da det ellers kan blive svært at etablere kontakten igen.  
Det er en fordel, at vi er til stede i børnehaverne ved aflevering og afhentnings-tidspunkter, da vi her får 
mulighed for at snakke med forældrene og dermed lave nye aftaler.  

Enkelte familier får ikke personlige vejledninger pga. manglende overskud hos familien. 
Den sproglige barriere kan være en forhindring ift forståelse af aktiviteterne samt vejledning i andre emner. 
Vi forsøger på engelsk, visuelt samt med gestikulationer mm.  
Det kræver stor fleksibilitet i vores arbejdsdag, at vi er parate til at mødes med forældrene på de 
tidspunkter, der passer dem bedst. 
 
Det har været svært at få forældrene til at deltage i Gerlevs legeeftermiddage i børnehaverne. Ligeledes har 
det været en udfordring at børnene på dette tidspunkt af dagen, har været trætte og dermed svære at 
motivere til koncentration. 
 
Kun få forældre får svaret på VIVE’s survey på trods af, at vi forsøger at sende links, at guide til vejledninger, 
minde forældrene om at besvare mm. Vi ved at selve sproget kan være en udfordring ift. at svare på 
spørgsmålene. 
 

Læring  

Det er 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. Der begynder at 
blive en større forståelse fra forældrene, af at det er ok, at man ikke når alle aktiviteter. Det er vigtigt at 
snakke med forældrene om, at de ikke skal have dårlig samvittighed over det. At nå lidt, er bedre end slet 
ikke at nå noget. Det kan være en god ide at 2 eller 3 ugers vejledning ad gangen, da det kan gøre det mere 
overskueligt og overkommeligt for forældrene at mødes. 

Vi tilbyder også, at familierne kan have deres barn med til vejledningen. Her kan vi så afprøve nogle af 

aktiviteterne – og bagefter kan de derhjemme fortsætte. Vi oplever, at nogle forældre har svært ved at 

forklare den enkelte aktivitet til barnet. Der er forskel på områderne: Ringparken og Motalavej ift. 

mængden af afholdte vejledninger. Forældregruppen i Ringparken er i større grad svære at lave aftaler 
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med. Få forældre laver aftaler hver uge. I Korsør er det omvendt – kun få forældre laver ikke aftaler om 

vejledning hver uge. 

Vi oplever stor opbakning til HippHopp-caféerne. Familierne er glade for konceptet med, at hele familien er 
inviteret og ikke mindst, at der er aftensmad. Det fungerer rigtig godt, at der er fælles-aktiviteter. Ligeledes 
giver det rigtig god mening og stor værdig at invitere samarbejdspartnere (sundhedsplejerske, 
sprogpædagoger, børnehaveklasseledere/SFO, biblioteket mm.) med til caféerne.  
Det virker, at vi printer invitationer ud til forældrene, at børnehaverne lægger den ud på AULA, at vi lægger 
den ud på Facebook samt sender sms’er for at informere om caféerne. 
Vi har inviteret Anders fra VIVE med til HH+-caféerne i januar mhp. at motivere/skabe mere mening hos 
forældrene til i højere grad kan få svaret på deres Survey. Det er tanken, at forældrene skal have tid på 
caféerne til at blive guidet ift./svare på spørgsmålene i Surveyen. 
Pga. udfordringerne ved legeeftermiddagene med Gerlev i børnehaverne, har vi taget legeeftermiddagene 

ud af programmet i marts og flyttet aftalerne hen til vores HippHopp+ caféer i februar. Herved tænker vi, at 

vi øger forudsætningerne for udbyttet for børn og forældre af tiden med Gerlev. 

Det er afgørende vigtigt med hyppig tilstedeværelse i børnehaven, 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. Her kan vi 
holde hinanden informeret, støtte op og koordinere med hinanden. Vi opdager fortsat nye perspektiver i 
betydningen af dette. 
 

Deltagernes egne tilbagemeldinger 

- ”M. plager om hvornår vi skal lave HippHopp.” 

- ”Vi er så langt bagud – vi behøver ikke flere uger lige nu.” 

- ”Tak fordi du kommer og bruger din tid med mig” (mor) 
- ”Opgaverne har været gode for hele familien” 

- ”Det sociale fællesskab blandt forældrene er godt”  

- ”Stor interesse blandt børnene” 

- ”Spændende og udfordrende opgaver” 

- ”Simpel effektive læring/”redskaber” 

- ”Legedag med Gerlev var rigtig godt” 

- ”God sparring” 

- ”Min datter lærer meget” 

- ”Vi er heldige, at vi deltager” (til forskel fra andre børnehaver) 

- ”Vi er lidt bagud” 

- ”Jeg hjælper hende med opgaverne, og vi har det sjovt sammen og lærer sammen” 

- ”Jeg kan virkelig mærke, hvordan hendes danske sprog bliver bedre, når vi taler om de forskellige 

emner i HippHopp” 

- ”HippHopp giver mig inspiration til emner og aktiviteter, jeg kan lave sammen med min datter.” 

- ”Vi er meget bagud med at lave HippHopp” 

- ”Nu forstår jeg meget bedre hvorfor det er vigtigt at vi ses og jeg får vejledningen af dig. Det giver 

slet ikke det samme, når jeg selv læser vejledningen.” 

- ”Det er godt at du giver mig flere ideer end dem der står i papirerne.” 

- ”Det er som om jeg lærer mit barn meget bedre at kende. Før HippHopp vidste jeg ikke rigtigt alt 

det han faktisk kan”. 

- ”Mit barn er sprunget vildt i sprogforståelsen. Fra at han har været flere år bagud – er han nu på sit 
eget niveau – alderssvarende.” (barnet har nu været med i HippHopp i 1 ½ år da han får et ekstra år 
i børnehaven) 
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Fokuspunkter, handlinger og mål for kommende kvartal: 

- Materialer til ugerne 16-30 skal færdigredigeres, printes og pakkes samt filme vejledningerne. 
- Specielt i Ringparken er der fokus på at finde frem til løsninger hvor den enkelte familie får 

vejledning – og laver aftaler. 
- Fysiske invitationer til caféer, legedage til forældre/børn 
- Kommende HippHopp-caféer – at invitere samarbejdspartnere, fx Anders fra VIVE deltager i januar, 

Gerlev deltager i februar. 
- Kommende legedage med Gerlev 
- Statusmøder med børnehaverne 
- Drøftelse af afvikling af HippHopp+ årgang 4 
- Videreudvikle samarbejdet med skolerne – obs på besøg/brobygning for vores HippHopp-familier, 

samt deltage i fx brobygningsmøder, hvor det giver mening 
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Aktivitet:   SkoleStartPlus  

Indsatsområde:   Uddannelse og Livschancer 

Måned/år: 4. 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, M= Motalavej) 

Succeskriterier/aktivitetsmål  

(som beskrevet i helhedsplan) 

Årsmål: Dette kvartal:  

 

Total i år: 

Antal af børnefamilier, der deltager i aktiviteten. 
 

20 16 
 

16 
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Kort beskrivelse af aktuel aktivitet/forløb 

SkoleStartPlus-forløbet følger skoleåret med opstart i august, og derfor er denne 4. kvartalsrapport den 
anden for SkoleStartPlus, årgang 3. Eftersom skoleåret starter i august vil denne kvartalsrapport således 
omfatte oktober, november og december 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 72 126 
 

 
Øvrige målbare resultater (borger/beboerrettede) 

- 8 henvisninger til bl.a. HEL-fritid/BROEN, øjenlæge, Slagelse Svømmeklub og julehjælp) 
- Deltagelse i flere Get2Sport-arrangementer m. SkoleStart+ familier 
- 11 besøg på og kontakt til skolerne 
- 1 besøg m. skolen i børnehave m. SkoleStart+ børnene/de tidligere HippHopp+ børn 
- Afholdt 4 åbne familiecaféer, hvor SkoleStart+ familierne er inviteret og flere har deltaget. 
- Samtaler med ansat på Marievang ang. mulighed for at hjælpe en familie i Ringparken. 
- 10 øvrige vejledninger ang. skolerettede leg-/læringsaktiviteter i hjemmet. 

 

Initiativer og handlinger (borger/beboerrettede) 

- Deltagelse i Halloween-arrangement samt Åbent hus på Broskolen 
- 8 koordinerende sparringsmøder med børnehaveklasselederne på Broskolen. Der er løbende 

hyppig kontakt (dialogisk og skriftlig) med børnehaveklasseleder mhp. at holde SkoleStart+-vejleder 

relevant opdateret for at skabe et bedre udgangspunkt for vejledningerne. Denne koordination 

giver også bedre forudsætninger for faglig understøttelse ift. emner, som der arbejdes med på 

skolerne.   

- 2 koordinerende dialoger med sundhedsplejerskerne på Broskolen 
- Brobygningsarbejde over flere måneder fra Slagelse Kommune til anden kommune ift. SkoleStart+ 

families flytning til anden kommune. Bl.a. hjælp til indskrivning af børnene i skole og specialskole, 
kontakt til PPR i begge kommuner, kontakt til nye netværk og familievejledere i modtagne 
kommune mv.  

- Møde med KPE ang. samarbejde med skolerne. 
- 3 møder om evt. udbredelse af HippHopp+ og SkoleStart+ indsatsen 
- 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. 
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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.  

- Julehilsen til SkoleStart+ familierne 

Udfordringer/risici  

- Det er vigtigt at være opmærksom på at være vedholdende i kontakten til familierne 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 fortsat 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. SkoleStart+ vejlederen skal selv være opsøgende ift at opretholde kontakten – 
fx via børnehaveklasselederne på skolen. 

- De fleste familier oplever SkoleStart+ indsatsen god og relevant, mens vi har indtryk af, at enkelte 
familier kan opleve, at de bliver set på som forældre, de har brug for hjælp, selvom de ikke selv 
mener, de har brug for det (bl.a. social kontrol). 
 

Læring  

- Der, hvor skolen/børnehaveklasselederne/lærerne er informeret om  SkoleStart+ indsatsen er der, 
hvor indsatsen virker bedst. 

- Forældrene tager løbende kontakt, når behovet opstår. Dette er positivt og det viser, at relationen 
mellem os er vigtig. De skal føle, at trygheden er til stede. 

- Det er godt at bruge de åbne familiecaféer som ramme og samlingssted for SS+ familierne. 
Herigennem mødes de oftere og der opstår et naturligt fællesskab, ligesom der foregår/opstår 
spontane vejledninger.  

- De relationelle bånd og det gensidige kendskab, der er bygget op mellem forældre og vejleder 
under HippHopp+ forløb, er meget vigtige afsæt for  SkoleStart+  indsatsen og effekten af denne. 

- Det forberedende arbejde med potentielt at skulle skalere  SkoleStart+  indsatsen op, er med til at 
gøre os skarpere på konstanterne, aktiviteterne og de faglige metoder i SkoleStart+  indsatsen. 

 

Deltagernes egne tilbagemeldinger 
- Det er dejligt at vide, at du er der” 
- Jeg havde aldrig klaret det uden din hjælp” 
- ”Tusind, tusind tak! Jeg er glad for, at du sendte mig ned til Henriette. I har hjulpet mig så meget” 
- ”V. er mega glad for at gå til volleyball. Nu vil lillesøster også gerne” 
- ”Tusind tak ..jeg får så mange gode ideer” 
- ”Du har været en stor hjælp” 
- ”Dejligt med sparring med én udefra”  

 

Fokuspunkter, handlinger og mål for kommende kvartal: 

- Opfølgning i starten af det nye år på vores SkoleStart+  familier 
- Fortsat afholde flere åbne familiecaféer med invitation til SkoleStart+ familierne 
- Invitere lærere/SFO til arrangementer i Nordhuset 
- Lave en folder om SkoleStart+ til skolerne (lærerne og pædagogerne) 
- Statusmøde med børnehaven og børnehaveklasselederne fra Broskolen og Børnehaven v. 

Storebæltsvej 
- Fortsætte videreudviklingen af samarbejdet med skolerne ift. SkoleStart+  
- Fortsætte med at formidle relevante opmærksomheder på Facebook-gruppen (+ støttende sms´er) 
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Aktivitet:   Fritidsjob og lommepengejob 

Indsatsområde:   Kriminalpræventiv Indsats 

Kvartal/år: 4. 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: Q4 2022 

 

    Total i år: 

Antal af fritidsjobs og lommepengejobs, der 
formidles 
 

 
60 

M  5 
R   4  

           S   3 

         M 27    

         R  18 

         S   14  

        I alt 59 
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I mindst 50% af de formidlede fritidsjob/job 
fastholdes de unge jobbet i mindst 2 måneder (8 
uger) (gennemsnitligt) */ 

 
60 

 
 

M  5 
R   5   

           S   2 

         M 22 

         R  18 

         S   12 

        I alt 52 
 

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.  Og 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. Dette kendskab 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 li. 
 

Indikator Mål 4. kvartal 2022 Opnået år til dato 

Ungemøder / samtaler 75 451(104) 

 

Indikator Mål 3. kvartal 2022 Opnået år til dato 

Virksomhedsbesøg 45 200(49) 
 

Øvrige målbare resultater (Q4) 2022 

 92 (21) Afbud (ikke mødt, syg, meldt fra og li.)  

 31 (9) Unge har fået foreningsvejledning. 

 15 (1) Unge er henvist til at være frivillig i vores indsatser. 

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

    6 Timers åben vejledning hver uge i alle områder (Kvinfo, UU, Jobcenter, KEFI) 
 

Ikke målbare initiativer og handlinger (borger/beboerrettede)  

BL har nedsat en ekspertgruppe, som skal vejlede og råde i politiske spørgsmål om fritidsjob. Vores 
konsulent deltager i gruppen. 
 
Vores konsulent er desuden blevet fast medlem i gruppen ”Flere faglærte” i Slagelse, flere faglærte er et 
samarbejde mellem skole, erhvervsliv og alle der arbejder med unge i Slagelse. Opgaven er som navnet 
siger, flere unge ind på faguddannelserne. 
”Femern Agency” et samarbejde om jobs til Femern byggeriet. 

Samarbejdet med ungeenheden (UU) er fortsat i en opadgående kurve. Dette styrker klart vores arbejde 

med at få unge i den rigtige retning, herudover åbner samarbejdet nye muligheder og løsninger, vi ikke selv 

har i vores regi. 

Der er nu et mere formaliseret samarbejde med KPE, dette udmønter sig bla. i fast plads til §115 møder. 
 

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  

Færre unge, pt. er årgangene små.  
Der er flere unge med udfordringer (diagnoser), specielt piger fylder meget. Denne gruppe er meget 
tidskrævende og antal af møder, der kræves for at få den unge i job, er markant højere.  
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Læring  

Det er vigtigt at fastholde det set up, der er bygget op med ansøgningsprocessen og det forløb, der ligger i 
det. Unge der ikke har været med hele vejen og kommer i job, falder fra, eller stopper hurtigere end de 
unge, der har været igennem et forløb. 
UU og KEFI supplere hverandre godt, når mulighederne for de unge kommer på bordet. 
 

Deltagernes og samarbejdspartnernes egne tilbagemeldinger 

Det kan ikke lykkes hver gang Allan, vi har givet XXX alle muligheder og det er så ikke lykkes. Men jeg må 
sige i er stædige og vedholdende i jeres tilgang til at tro på alle unge kan… Citat, butikschef i Coop 365. 
 
Hva så gamle, hvordan går det, vil bare lige sige, jeg har stadig job… citat pige, som vi har kæmpet en del 
med og nu har haft det samme job i mere end 3 mdr.  
 
12 ud af 16 har i evaluering af ”Livsduelighed” faget givet topkarakter til modulet ”fritidsjob” (2 lektioner 
afholdt af vores fritidsjob konsulent på 6. årgang på Marievangsskolen). 
 

Fokuspunkter, handlinger for kommende kvartal 

Alle samarbejdspartnere besøges, så vi kan se ind i 2023 med et opdateret hold af virksomheder, der er klar 
til at tage imod de unge. 
Mere fokus på hverdagsøkonomi, bla. ved at forsøge at få det med i faget ”livsduelighed” på 
Marievangsskolen. 
Genstart af ”foreningsguiderne” (jobs til helt unge i foreningslivet).  
 

Mål for kommende Kvartal:  

Gennemgang af alle virksomheder, der er i vores kontaktnetværk. 
Indføre ”Hverdagsøkonomi” i Livsduelighed faget. 
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Aktivitet:   Beboervejledning  

Indsatsområde:   Sammenhængskraft og Medborgerskab 

Kvartal/år: 4. 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. 
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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: 73 
S: 31 
R:263  

I alt: 367 

M: 277 

S: 82 

R: 658* 

I alt: 1017 

Antal viderehenvisninger  

 

300 M: 10 
S: 1 
R:48  

I alt: 59 

M: 18 

S: 16 

R:157 

I alt: 191 

Antal gruppeforløb 

 

4 M: 3 
S: 0 
R:4  

I alt: 9 

M:  7 

S: 3 

R: 7 

I alt: 19 

* I første kvartal er flere samtaler med samme borger i samme ”sagsforløb” kun registreret som én samtale 
i Ringparken. Der er efterfølgende blevet 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”.  
 

 

Kort beskrivelse af aktuel aktivitet/forløb 

Jobsøgningskursus på Motalavej i samarbejde med jobcenter og Kvinfo med henblik på at hjælpe flere af 
de beboere, der er tilknyttet enten jobcenter eller Kvinfos netværk med at få udarbejdet en kvalificeret 
ansøgning, CV samt forberede ansættelsessamtaler.  
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Indikator Mål Opnået 

Antal deltagere  8 5 (M)* 

*Det totale antal over tre dage.  
 

Kort beskrivelse af aktuel aktivitet/forløb 

Foredragsaften med oplægsholder fra Fortællerkorpset. Fokus på at bryde med negativ social kontrol og 
fokus på at leve det liv, der giver værdi for én selv. Oplægget åbnede for drøftelse og refleksion over eget 
liv og konsekvensen af de valg og fravalg man tager. Aftenen var målrettet kvinder og afholdt i 
samarbejde med Kvindeforum.  
 

 

Indikator Mål Opnået 

Antal deltagere 
 

40 48 

 

Kort beskrivelse af aktuel aktivitet/forløb  

Økonomicafé i Ringparken. 
Et samarbejde med Økonomirådgivningen om at tilbyde beboere et ”servicetjek” af deres økonomi ifm. 
de aktuelle prisstigninger på bl.a. energi og forbrugsvarer. 
Aktiviteten afvikles som et åbent vejledningstilbud i afgrænsede tidsrum, afholdt i Nordhuset. 
Der er pt. planlagt 2 caféer á 3 timer. 

 

Indikator Mål Opnået 

Antal deltager  10 12 

 

Kort beskrivelse af aktuel aktivitet/forløb 

Børnedemokrati i Ringparken. 
Forløb af 2 mødegange – børn i alderen 8-14 år. Fokus på drømme for Ringparken, og præsentation for 
bestyrelsen fra de 4 afdelinger i Ringparken. 

 

Indikator Mål Opnået 

Antal deltager 10 14 

 

Kort beskrivelse af aktuel aktivitet/forløb 

Forældrecafe i Ringparken. 
I skolernes ferie perioder (uge 7, 15,28,29,42) 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. 

 

Indikator Mål Opnået 

Antal deltager 50 76 

 

Kort beskrivelse af aktuel aktivitet/forløb 

Økonomi kursus for unge i Ringparken.  
Lær din økonomi at kende, få startet godt på ungdomslivet uden gæld.  

Indikator Mål Opnået 

Antal deltager  10 3 

 
 



 
 
 

15 
 

Øvrige målbare resultater (borger/beboerrettede) 
M: Der er afholdt 23 walk and talk vejledninger  
 

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. Derudover er det aftalt at CAI inviterer til Teammøde, hvor vi kan formidle vores tilbud. 
 
S: Der er i kvartalet afholdt både Økonomitjek (tidligere Økonomicafé) og Hverdagsøkonomi for unge i 
Sydbyen, dog uden at der mødte nogen deltagere op.  
 
M: Kontakt til en stor gruppe af ukrainske familier efter uddeling af julehjælp. En gruppe som er relevante 
at hjælpe videre i andre tilbud.  
 
Formidling:  
M: Husstandsomdeling af 500 flyers  
Sociale medier – posters og videoopslag   
Flyers i opgange  
 
S:  Der reklameres løbende for både vejledning og forløb på sociale medier, i Multihuset og via 
Følgegruppen/afdelingsbestyrelserne.  
Det blev desuden forsøgt at benytte Multihusets ugentlige ”Ungeaften” som platform for 
”Hverdagsøkonomi for unge”. 
 
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: Der er aflyst 2 følgegruppemøder – 1 grundet aflysninger og 1 grundet sygdom.  
Nogle vejledninger er meget tidskrævende, hvilken kan være svært at tage højde for i forhold til øvrige 
aktiviteter.  
Walk and talk vejledninger fungerer ikke optimalt og skal enten nytænkes eller afvikles.  
Vejledninger der fører til underretninger, er meget dilemmafyldte og er meget tidskrævende 
 
S: Begrænset fremmøde til Økonomitjek og Hverdagsøkonomi for unge -arrangementerne trods masser af 
PR. Det har eventuelt en betydning, at der ikke kan reklameres med fysiske opslag i opgangene længere 
(retningslinjer for opslag er strammet). 
Desuden er den ”naturlige trafik” af beboere i Multihuset blevet stærkt begrænset i dette kvartal, da der 
ikke har været et fungerende cafétilbud. 
 
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: Intensiveret samarbejde og synlighed i BoligKorsørs administration har positiv effekt og åbner nye 
muligheder for samarbejde.  
Der er et stort ønske om faste møder for samarbejdspartnere (både professionelle og lokale foreninger), 
hvor man kan ideudvikle og have en finger på pulsen. 
Rigtig god sparring fra forebyggende rådgivere i børne- og familieafdelingen i forbindelse med 
underretning.  
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Faglige oplæg giver virkelig god mening – og afføder en masse relevante refleksioner og drøftelser.    
 
S: Der har været en stigning i henvendelser, der har med økonomi at gøre – det antages, at det er udtryk 
for, at flere beboeres økonomiske situation aktuelt er forringet.  
 
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 hver enkel beboere henvendelse.   
 
Fælles om erfaringer vedr. typen af henvendelser. 
De mest typiske henvendelser i fjerde kvartal har drejet sig om: 
- Familievejledning, handicap områder, 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. 
- Ansøgning om enkeltydelser  
- Varmeudgifter og strøm  
- Udlejning  
- Ansøgning til støtte af fritidstilbud 
- Ansøgninger til julehjælp  
 

Fælles erfaring. 
Fælles for Motalavej og Ringparken er at nogle beboere kommer med tunge og komplekse 
problemstillinger, som tager lang tid – over tid. Der er flere aspekter i de vedvarende vejledningssager og 
større behov for at sparre og viderehenvise til samarbejdspartnere.  
 

Deltagernes egne tilbagemeldinger 
M; Meget positive tilbagemeldinger, mange gengangere og mange er henvist af andre. Beboerne er 
taknemmelige for hjælpen og gode til at sige det 
”Jeg ved simpelthen ikke hvad jeg skulle have gjort, hvis ikke jeg havde haft dig at snakke med.” 
 
S.  Meget positive tilbagemeldinger fra beboerne på de individuelle vejledninger. 
Det er indtrykket, at flere nye beboere er henvist af andre beboere, der har modtaget vejledning. 
 
R: Positive tilbagemeldinger, flere har behov for yderligere vejledninger eller gentagelser at samme 
vejledning, da der er behov for at se gentagelse af bl.a. ansøgninger.  
Flere beboer viser deres taknemlighed, bl.a. ved at købe gaver.  
 
Fælles:  Generelt er der meget stor tilfredshed med tilbuddet og tilgængeligheden.  
 

Fokuspunkter og handlinger for kommende kvartal 

Fælles: Opmærksomhed på manglende deltagere til Hverdagsøkonomiforløb. Omlægning af 
metode/tilgang. I bilag er nye metode beskrevet. 
 
M: Faste tematiserede vejledninger for grupper/hold.  
Mere opsøgende arbejde og pop up vejledninger.  
Flere ”nye” beboere i vejledningen  
Mere synlighed omkring vores tirsdags vejledning  
Opstart af danskundervisning om fredagen fra den 13. januar.  
Planlægningsmøde med Kvindeforum – udarbejdelse af årshjul for faglige oplæg.  
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Planlægning og opstart af Up2U   
Nytænkning af Walk and Talk  
 
S: Fortsat øget synliggørelse af vejledningstilbuddet. Fokus på mulighederne for opstart af nye forløb.  
 
R: Mere opsøgende arbejde, bl.a. ved deltagelse i øvrige aktiviteter i boligområdet.  Økonomicafe i 
samarbejde med økonomirådgivningen.  
Opstart af danskundervisning om tirsdagen fra d. 10. januar.  
Igangsættelse af gruppevejledninger/hold fx tandlægeansøgning, ansøgning om opholdstilladelse eller 
forlængelse, ydelsestjek – ”Er du på den rette offentlige ydelse, undtaget 225 timers reglen, boligstøtte 
eller §34”.  
 
Mål for kommende Kvartal: 
M: Minimum 30 vejledninger pr. måned  
Minimum 10 viderehenvisninger  
Minimum 2 holdvejledninger pr kvartal  
Opstart af gruppeforløb på 8-12 unge i Up2U  
 
S: Flere beboere i vejledningstilbuddet. Rekruttering af forløbsdeltagere (såfremt der opstartes nye forløb). 
 
R: Flere udsatte beboere i vejledningstilbuddet, mere opsøgende arbejde.  
Minimum 80 vejledninger pr. måned 
Minimum 45 viderehenvisninger  
Minimum 3 holdvejledninger, der er opstartet.  
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Aktivitet:   Mind Your Own Business 

Indsatsområde:   Kriminalpræventiv Indsats 

Kvartal/år: 4. 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: 10 
M: 2 

I alt: 12 

R: 11 

M: 9 

I alt: 20 

Afholdelse af MYOB-arbejdsgange 

 

R: 30 R: 13 
M: 8 

I alt: 21 

R: 18 

M: 29 

I alt: 47 
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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. 
 
På Motalavej er der behov for en meget håndholdt indsats og der sker tæt opfølgning mellem 
arbejdsgangene for at sikre motivation og fremmøde.  
 
Formidling:  
I Ringparken har MYOB-holdene reklameret for deres produkter løbende, ved brug af sociale medier.  
 
På Motalavej har der ikke været nogen formidling omkring drengenes produkt på akademiet endnu. 
 

Udfordringer/risici  

I Ringparken har der fortsat været et svingende fremmøde blandt deltagerne i dette kvartal. Vi er i 
opstartsperioden, og drengene skal lige finde deres roller i det socialsamspil.  
Der har været udskiftning i MYOB-personale, dette har givet lidt utryghed hos drengene, samt at de igen 
skal forholde sig til en ny ukendt person. Mentor piloterne har været svigende i deres fremmøde, tit sker 
afbud på selve mødedagen.  
Der har været forsøgt afholdelse af forældremøde, for at øge forældre inddragelsen, dog har det været 
svært med fremmøde fra forældrenes side. Forældrene er derfor indkaldt til en til en samtale i stedet, og 
dette fungerer rigtigt godt.  
 
Motalavej: Der er kun to faste deltagere pt., hvilket gør aktiviteten særdeles sårbar.  
 

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.  
 
 
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. 
 
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 forløb, herunder aftaler med MYOB og øvrige 
samarbejdspartnere.  
Sikre en god opstart af boksetræning for drengene, herunder opfølgning med Fitness X vedrørende evt. til 
rettelser i samarbejdsplan.  
Motiverer både drenge samt mentor piloterne i deres fremdrift. Afholdelse af forældremøde/en til en 
samtaler, med særligt fokus på vigtigheden af deltagelse, og deres motivation for at støtte op omkring 
drengene.  
 



 
 
 

20 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

På Motalavej skal der i det kommende kvartal samles op efter et meget dalende engagement og fremmøde 
hen over efterår og vinter. Der skal være særligt fokus på at få oprettet bankkonto, færdiggøre logo og 
produktion af ny kollektion. Desuden skal der sikres en god plan for samarbejdet i februar, hvor lokal 
samarbejdspartner holder ferie.  
 
Mål for kommende kvartal: 
Ringparken: At alle 10 drenge fortsætter, og deltager aktivt, samt at støj/larm i arbejdsgangen mindskes. 
Finde dato for social begivenhed – biograftur.  
Koordinere d. 30. januar, forældre tilladelser til deltagelse i hygiejne kursus/ produktions kursus i Roskilde.  
 
Motalavej: At de 2 tilbageværende drenge fastholdes og får igangsat ny kollektion.   
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Aktivitet:   Junior Betjent  

Indsatsområde:   Kriminalpræventiv indsats 

Kvartal/år: 4. 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 0 12 

 
 

Øvrige målbare resultater (borger/beboerrettede) 
Året forløb blev afsluttet i 3. kvartal. 
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Initiativer og handlinger (borger/beboerrettede) 

Årets forløb blev afsluttet i 3. kvartal. 
 
Formidling:  
 
 

Udfordringer/risici  

Repræsentanterne i arbejdsgruppen for hhv. politi og KPE udtrykte ifm. evalueringsmøde usikkerhed på, 
om de har ressourcer til at gennemføre forløb i 2023. Det er aftalt, at parterne melder tilbage snarest. 

Læring  

Der er afholdt intern evaluering blandt de deltagende aktører. 
Konklusionen er, at det nye koncept/struktur for forløbet fungerer rigtig godt og kun kræver enkelte 
justeringer (primær vedr. logistik/bemanding af aktiviteter) inden næste forløb.  
 
 

Deltagernes egne tilbagemeldinger 
 
 

Fokuspunkter, handlinger og mål for kommende kvartal 

Indledende drøftelser/aftaler for kommende forløb (2023). 
 
Mål for kommende kvartal: 
Indledende drøftelser/aftaler for kommende forløb (2023). 
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Aktivitet:   UU Vejledning 

Indsatsområde:   Uddannelse og Livschancer 

Kvartal/år: 4. 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.” 
Der er tale om en aktivitet, hvor Slagelse Kommune har det fulde ansvar for gennemførelse af aktiviteten. 
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 

Målgruppen for indsatsen er unge i alderen 7. kl. – 25. år (som den almindelige, bredt tilgængelige UU-
vejledning). 

 

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

Succeskriterier/aktivitetsmål  

(som beskrevet i helhedsplan) 

Års mål: Q4 2022 

 

Total i år: 

 
Antal af unge, der modtager lokal vejledning  
 
 

 
100 **/ 

 
  

         M   6 
         R  10 * 
         S    8 

        M 25 

        R  29 

        S  23 

        I alt 77 
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Antal af tilstedeværelsestimer 
 

 
240 

          M 26 
          R  18 
          S  22 

         M 102 

         R    80 

         S     94 

        I alt 276 
*/Angivet tal fra Ringparken er som minimum opnået, men der kan være flere. Manglende info fra vejleder (sygdom).  
 **/ Der blev ikke lavet optællinger i Q1  
 

Kort beskrivelse af aktuel aktivitet/forløb 

UU Slagelse er fast til stede i Helhedsplanens indsatsområder, 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. 
”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 4. kvartal 2022 Opnået 

Ungevejledninger / samtaler 25 22 
 

 

Øvrige målbare resultater Q4 2022 

 

Opgørelse over unge der har afsluttet folkeskolen, op til 25 år og aktuel status. 

Område Afbrudt Er i gang Afsluttet U & A */ Totalt 

Ærøvej, Sydbyen, Slagelse 0 25 14 23 62 

Motalavej, Korsør 1 50 10 24 85 

Nordbyen, Slagelse 1 51 31 58 141 

*/ ”Udviklende og afklarende aktiviteter, gruppen tæller unge på FGU, i job og skoler, der ikke er en 
ungdomsuddannelse, eks.  efterskoler, højskole og li, samt ”unge der ikke er i gang med noget”. 
Vi arbejder på at få et tal, der dækker denne del af gruppen til 1. kvartals rapport 2023  
 
Andet. 
5 unge henvist til helhedsplanens fritidsjobkonsulent og sat i job (unge, der er droppet ud af 

ungdomsuddannelse).  

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 (tilbuddet Åben vejledning)   

Aktører er eks. KVINFO, lokale kommunale beskæftigelsesvejledere, helhedsplanens fritidsjobkonsulent, 
faste medarbejdere i beboerhusene og helhedsplanens beboervejledere, derudover er også muligt at 
trække på boligselskabernes økonomirådgivning. 
 

Formidling: 

Aktiviteten bliver formidlet via løbende opslag i opgange, på FB og via beboergrupper i områderne.  
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Udfordringer/risici  

Det kan være en udfordring, at borgere oplever, at den hjælp de søger, dækker over flere områder, hvor 
der ikke er lavet en afklaring, hvilket igen gør, at de kan føle sig som ”kastebolde” i et kommunalt system.  
 
Flere unge, specielt piger, er på den ene eller den anden måde påvirket af forskellige former for diagnose, 
der kræver mere tid til vejledning af den enkelte, og ”normale” løsninger er ikke altid det, der passer på 
denne gruppe. Her må tænkes i andre former og løsninger. 
 
 
 

Læring  

Det er blevet bekræftet, at tidligere udfordringer fortsat er gældende ift., at UU-vejlederes viden og 
erfaringer ikke altid bruges ift. mulige indsatser. 
Det giver fortsat mening at arbejde sammen, som én tværgående enhed, hvor borgerne er i centrum og der 
arbejdes i tværfaglige løsninger.  
 
Organiseringen og tilstedeværelsen i beboerhusene gør, at vi fremstår ”mindre farlige”, end beboere ofte 
vil opleve et møde med ”kommunen”.  
 

Deltagernes egne tilbagemeldinger 

Tilbagemelding fra en forælder: ”Tak for et godt møde. Jeg følte mig hørt og forstået, hvilket er noget, jeg 
ikke er vant til fra kommunale og offentlige regi, så tak for det”.  
 
Tilbagemelding fra en ung: ”Tak fordi I fik mig på rette spor” (her et eksempel på en ung, der først var i 
fritidsjob, og herefter kom på FGU, på det rigtige værksted, hvor han er glad og trives) 
 
Ung der var til Vejledersamtale, hvor vejleder har vurderet at det gav mening at tage helhedsplanens  
Fritidsjobkonsulent med: ”Det er godt i kan fortælle mig, hvordan det virkelig er, og så vise mig vejen, hvis I 
sådan forstår”  
 

Fokuspunkter, handlinger for kommende kvartal 

Flere unge på rette vej.  
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Aktivitet:   Lokalt engagement og frivillighed 

Indsatsområde:   Sammenhængskraft og medborgerskab 

Kvartal/år: 4. 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.  
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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:5 
S: 2 

M:18 

R:22 

S: 3 

 

Familiefællesskaber (Motalavej og Ringparken)  

Familieklub – Der er lige nu to fungerende familieklubber på Motalavej. Hver klub består af 3-4 frivillige 
og har 35 medlemmer. Det er et socialt netværk, som støtter familier og udvikler de frivillige. 
Familieklubben er en familieindsats og en del af Hele Danmarks Familieklub (KFUM sociale arbejde), som 
bl.a. hjælper med at søge midler fra Trygfonden til de lokale klubber fremadrettet.  
 
Der er d. 14. oktober 2022 også oprettet en Familieklub i Ringparken, der består af ca. 30 familier 
(dobbeltklub pga. størrelse). Familieklubben mødes hver anden fredag i Nordhuset (ulige uger). 

 

Indikator Mål Opnået 

Antal afholdte klubmøder 20 gange årligt M: 18 
R: 6 

Fastholdelse af deltagende 
familier 

M: 7 ud af 9 familier M: 9+ 

  

Træningsfællesskab 1 (Ringparken og Motalavej) 

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 evt. 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 der 
efter træningen Sundhedscafé (samtale om sundhed samt samvær). Varighed: 1½ time. 

 

Indikator Mål Opnået (4. kvartal) 

Fastholdelse af kvinder i 
sundhedsforløb 

10 kvinder pr. forløb M:10 
R: 10 pr. gang (15 tilmeldte i alt) 

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. 
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Indikator Mål Opnået (4. kvartal) 

Fastholdelse af kvinder i 
sundhedsforløb 

8 deltagere M:8 

Afholdte sessioner En gang ugentligt M: Opnået 
 

  

Læringscafé (Ringparken og Motalavej) 

Målet med en læringscafé er at skabe et rum for læring og hjælp til lektier. 
 
Motalavej: Læringscafé – Et ugentligt tilbud til børn i mellemtrin 4.-6. klasse i Kvarterhuset. I 4. kvartal er 
der opstartet lektiecafe i samarbejde med Dansk Flygtningehjælp og Broskolen.  Opstart i uge 43. 
 

Ringparken: Læringscafé med Red Barnet Ungdom for børn i 2.-5. klasse, torsdage kl. 18.00-20.00. 
(Caféen er startet op igen i uge 47 efter en pause på et par måneder pga. mangel på frivillige.) 

 

  

Indikator Mål Opnået 

Aktive afholdte lektiecaféer 35 pr. år M:14 i alt i år (8 i 4. kvartal) 
R: 25 i alt i år (5 i 4. kvartal) 

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 

 

Måltidsfællesskab (Ringparken)  

Fødevarebanken (FVB) udlevering mandage til Frokostklubben 30+, som afholder fællesspisning 
efterfølgende onsdag (ugentlig). Voksenaktivitet. 3 Kernefrivillige fra området står for arrangementet. 
 

Fødevare Banken reducerer madspild og afhjælper samtidig fattigdom i Danmark ved at støtte 
madfællesskaber med frisk overskudsmad fra fødevareproducenter og grossister. 

 

Indikator Mål Opnået 

Antal brugerfrivillige (gæster) Min. 10 Ca. 25-30  

 

Dansk Folkehjælp Samarbejde (Ringparken, Motalavej, Sydbyen) 

Netværksdannelse, oplevelser, fællesskab. Begrænsninger på deltagere på disse ture er defineret af 
billetantal til rådighed.  
 

Tur (sidste i år) for de 3 områder samlet dette kvartal (det var en tur rettet mod unge mennesker):  
 

• FamilieNet-tur til Bow’NFun i Næstved d. 30. oktober (Bowling, Lasergun og Escape Room) 

 

 

Indikator Mål Opnået 

Antal deltagere bowling 42 40 

Antal frivillige  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):  

1. I samarbejde med Kvarterhusbestyrelsen er der afholdt julearrangement.  
2. I samarbejde med Kvindeforum er der afholdt Halloween, Foredrag samt Bag for en Sag. 
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Ringparken (R):  
1. Valgmøde d. 27. oktober i Nordhuset 
2. Efterårsaktiviteter i uge 42 i Nordhuset: ”Bag for en Sag”, Græskarværksted, quiz, Børneteater 

(Klodshans) med efterfølgende fællesspisning.  
3. Juleaktiviteter for familier i Nordhuset. 
4. I samarbejde med SU og Nørklelubben er der afholdt traditionel Juletræsfest i Nordhuset d. 10. 

december. 
5. I samarbejde med Foreningen Ringparken er der afholdt ”Åben Festsal” nytårsaften samt 

Tryghedsvandringer af fædregruppe.  
 
Sydbyen (S): 

1. I samarbejde med Multihuset og afdelingsbestyrelserne, blev der ifm. folketingsvalg 2022 
arrangeret samkørselsordning til valgstedet for beboerne og lavet valgcafé i Multihuset på 
valgdagen. Desuden blev der distribueret ikke-politisk oplysningsmateriale om selve valget i 
perioden op til valget. 

2. I samarbejde med afdelingsbestyrelserne og Multihuset er der 11. december afholdt 
julearrangement i Multihuset for alle beboere. 

 

 

Eksempler på aktiviteter gennemført enten ved egen kraft eller i 
samarbejde med øvrige aktører 

Deltagere/frivillige 

Antal deltagere: 
M:Halloween  
M: Foredrag 
M: Julearrangement 
R: Efterårsaktiviteter i Nordhuset 
R: Juleaktiviteter i Nordhuset 
R: Juletræsfest 
R: Nytårsaktiviteter 

 
150 
50 
150 
80 
60 
56 børn med familie 
200 

Antal frivillige 
M: Halloween 
M: Bag for en sag 
M: Foredrag 
M: Julearrangement                             
R: Alle 4 aktiviteter 

 
5 
 
4 
5 
3 pr. gang 

 
Øvrige målbare resultater (borger/beboerrettede) 
Motalavej: 

• Åben familienetværks cafe i ulige uger. Opstart i september fortsat hver anden torsdag 

• Koordinering og samarbejde med Kvindeforum  

• Følgegruppepulje er blevet delt mellem tre foreninger/fællesskaber. Bevægelse og fællesskab har 

finansieret gymnastik hver onsdag. Kvindeforum har brugt puljemidler til foredragsholder. 

Mandefællesskab har brugt puljemidler til udflugt og frokost. Tilbud er åbne for (kvinder/mænd) 

• Julehjælp – Dansk Folkehjælp. Der er blevet uddelt julehjælp til 23 familier på Motalavej. Heraf 18 

ukrainske familier 

• Familieklub – ansøgning og bevilget fonde til næste halve år. 8 mødegange 

Ringparken: 

• VM-fodboldaften afholdt i Nordhuset d. 30. november. (TV2ØST var forbi og interviewede  
beboerne om stemningen samt forventningerne til den nye parallelsamfundsliste pr. 1. december) 

• Juleafslutning med Red Barnet Læringscafé d. 22. december med alle tilmeldte børn. Gaveleg         
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med gaver doneret fra Bilka Legetøjsafdeling.  

• 100 postkort lavet af børnene udleveres af Sammen om Slagelse til uddeling til udvalgte borgere i 
Slagelse Kommune (øvelse i Forestillede Fællesskaber). 

• Familieklub- ansøgning og bevilget midler for 2023. 
 
Sydbyen: 

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

• Den såkaldte ”Krukkeklub”, også et Følgegruppepulje-projekt, har været aktiv ugentligt frem til 
december, hvor aktiviteten gik på juleferie indtil primo januar. Knap 10 beboere er faste deltagere. 
 

Ikke målbare initiativer og handlinger (borger/beboerrettede) 

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 en masse nye frivillige  

• Understøttelse af FamilieNet-aktiviteter 

Ringparken: 

• Større oprydning i Nordhuset. 

• Understøtte tirsdagsaktiviteter (trivsel) generelt. 

• Relationsdannelse til beboere og frivillige. 

• Hjælpe med at handle ind, planlægge og afvikle alle sociale arrangementer nævnt ovenfor. 
 
Formidling:  
Fælles  

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

• Div. Info om arrangementer i de respektive fb-grupper og lukket fb-gruppe fra FamilieLejren. 

• Der bliver også formidlet viden om aktiviteter i forbindelse med øvrige beboerarrangementer.  
 

Udfordringer/risici  

Motalavej  

• 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.  

• Frivillighed skal styrkes – det er stadig meget vigtigt at vi står som tovholdere, ellers er det svært at 

få frivillige med, bortset fra de stærke frivillige i de etablerede foreninger.  

• Vi har stadig en stor ”usynlig” gruppe af beboere, som vi ikke har fat i. (Vi har en ide om, at de 

gemmer sig) Vi skal være endnu mere opsøgende. 

Ringparken 

• Noget formidling skal foregå via mundtlig kommunikation qua kontaktpersoner pga. 
sprogvanskeligheder. 

• Beboerne kan være udfordret på mobilitet til arrangementer ud af området, hvis der ikke 

arrangeres fællestransport. 
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Sydbyen 

• At der i kvartalet ikke har været et fungerende cafétilbud i Multihuset, har sænket ”trafikken” af 
beboere i huset væsentligt, hvilket påvirker kontaktfladen ift. beboerne. 

 

Læring  

Motalavej  

• Vi bygger videre på 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. 

 
Ringparken 

• Forventningen om deltagelse af forældre for børn under 12, når man er i Nordhuset, øger   
engagementet i kreative aktiviteter og skaber bedre resultater og en mere rolig stemning. 

• Systematisk tilmelding til Læringscafeen giver tilsyneladende forældre, der er mere    
engagerede i denne, og som henter og bringer børnene. 
 

Deltagernes egne tilbagemeldinger 
Fælles 

• Deltagerne i FamilieNet-ture har givet udtryk for, at de værdsætter muligheden for at komme ud og 

opleve noget som familie i fællesskab med andre.  

• Familieklubberne (M) har begge ønsket at fortsætte. Kun en familie har meldt sig ud. Der står stadig 

mange på venteliste. De er meget positive overfor fællesskabet. 

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

de mange aktiviteter. 

Fokuspunkter, handlinger for kommende kvartal 

Motalavej  

• At få styrket læringscafe og rekrutteret flere ældre elever i samarbejde med Broskolen 

• Fastelavn i Kvarterhuset i samarbejde med Kvarterhusbestyrelsen 

• Planlægning af større aktiviteter i samarbejde med Kvindeforum. Kulturcafeer, Foredrag, 

madfestival. 

• Udvikling af Sunde Kvindefællesskaber 

• Opstart af Sprogskolens danskundervisning en gang ugentlig. Opstart uge 2. 

• Arrangement for ukrainske familier i samarbejde med Halskov kirke 22. januar. 

• Fortsættelse af familiecaféer – både Åben og Familieklub. Mere brobygning. Der er allerede aftalt 

tur til biblioteket med et lille arrangement. 

• Familienet – udvikling af koncept med familier (enlige forældre) som skal munde ud i ferielejr. 

• UP2U – forløb for unge i samarbejde med UU-vejleder. 

Ringparken: 

• Planlægning af større sæsonaktiviteter i samarbejde med SU og eksisterende fællesskaber i 
området. 

• At styrke og udvikle eksisterende fællesskaber og sameksistensen mellem disse. 

• Dansk Folkehjælp FamilieNet 2023 – udvikling af koncept med familier (enlige forældre) som skal 

munde ud i ferielejr. 
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Sydbyen: 

• Efter opfordring fra Følgegruppen forventes det, at der i kommende kvartal afholdes endnu et 
Hjerteredderkursus. 

• Afsøge mulighederne for øvrige aktiviteter i samarbejde med Multihuset og lokale frivillige – samt 
understøttelse af Følgegruppepulje-aktiviteterne, der efter årsskiftet ikke længere kan få økonomisk 
støtte. 
 

Mål for kommende kvartal: 
Motalavej: 

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

kvarterhusbestyrelsen – og med deltagelse af min. 10 frivillige.  Fastelavn, Foredrag. 

• At minimum 50 personer deltager i de større arrangementer  

• At afholde minimum 4 åbne familiecafeér – udvide brobygning til tilbud i kommunen 

• At få mindst 10 deltagere til sprogundervisning 

• At opstarte UP2U i marts måned 

Ringparken: 

• Der pågår pt. omstruktureringer i Nordhuset, hvilket betyder, at mål for kommende kvartal endnu 
ikke ligger fast. 

Sydbyen 

• Afvikling af Hjerteredderkursus og evt. øvrige aktiviteter/forløb. 
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Aktivitet:   KVINFO Mentorforløb 

Indsatsområde:  Beskæftigelse 

Kvartal: 4. 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. 
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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 
 

20 

Antal mentees, der er rekrutteret dette kvartal 

 

40 2 27 

Antal nye match i dette kvartal 40 
 

7 34 

Potentielle mentees, der bor i helhedsplanens 
boligområder, og som henvist af KEFI-kolleger 
 

 0 2 

Mentees, der bor i helhedsplanens boligområder, 
og som har fået en mentor. 
 

 1 8 

Antal match igangsat i 2021, der er nu 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. 
 

 

Indikator Mål Opnået 

   

 

Indikator Mål Opnået 

   

 
 
Øvrige målbare resultater (borger/beboerrettede) 
Mentees, der er kommet i arbejde siden 1/1-22: 8 
Mentees, der er startet i praktik siden 1/1-22: 2 
 

Ikke målbare initiativer og handlinger (borger/beboerrettede) 

Tiltag for at hverve mentorer: 
- Stand på Absalon 
- Miniportrætter af mentee til KVINFOs hjemmeside 
- Opslag på FOBs intranet 
- Opslag på Frivilligjob.dk 
- Oplæg og stand ved arrangement for nytilflyttere i Korsør 
- Deltager på ’Kursus i rekruttering og fastholdelse – få nye frivillige, som bliver i foreningen’. 
- Kontaktet Ugeavisen Slagelse for at høre, om de vil skrive om vinterfesten 
- Uddelt flyers hos læger og frisører 
- Opslag på Frivilligjob.dk 
- Notits i Sjællandske Slagelse om mentornetværkets vinterfest 
- Mentornetværket er kommet med på ’Oversigt over job som frivillig’ på slagelse.dk 
- Spørger nuværende mentorer, om de vil ’like’ mentornetværkets facebookside og evt. dele opslag 

fra siden. 
- Nyhedsbrev fra KVINFO – speciel edition om mentornetværket 
- Betalingsannoncer på Facebook 
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Tiltag for at hverve mentees: 

- Afholdt jobsøgningskursus i Kvarterhuset 
- Facebookopslag ud i helhedsplanen 
- Henvendelse til 3F i Slagelse 
- Henvendelse til Sct. Mikkels kirke og Sct. Peders kirke 
- Møde med migrantpræst fra Halskov Kirke 

 
Tiltag for at fastholde mentorer og mentees i netværket: 

- Løbende opfølgning 
- Erfaringsudvekslings-eftermiddag for mentorer 
- Afholdt vinterfest 

 
Formidling (primært beboerrettet):  

- Formidling til beboere har foregået ved facebookopslag, plakater og henvisninger fra 
kolleger/samarbejdspartnere. 
 

Udfordringer/risici  

- Det er svært at rekruttere nok mentorer.   
- Nogle mentorforløb slutter desværre før tid, da mentor får for travlt med arbejde/familie.  

 

Læring  

- Mentees er begynde at komme til mentornetværket af sig selv, fordi de har fået det anbefalet af en 
veninde/vejleder/sproglærer. 

- I forhold til at få mentees til at besvare evalueringsskemaer, er det en stor fordel at invitere dem til 
et afsluttende møde. 
 

Deltagernes egne tilbagemeldinger 
- Fra indsendte evalueringsskemaer findes følgende kommentarer fra mentees: 

”Det var godt at have XXX som mentor. Jeg var glad for hende.” 
”Jeg er glad for, at min mentor har været meget åben, vi kan tale om mange ting, og jeg må altid 
ringe til hende.” 
“Thank you a lot for your help” 

- En mentor skriver følgende i en mail til mentorkoordinatoren:  
”Du gør et rigtig godt stykke arbejde – på en rigtig fin måde. Tak for det!”  
 

Fokuspunkter og handlinger for kommende kvartal 

- I slutningen af december annoncerede KVINFO efter mentorer på Facebook. Annoncerne medførte 
en øget tilgang af mentorer. KVINFO vil fremover jævnligt annoncere på Facebook. Facebook-
annoncerne vil være tilpasset de forskellige byer/kommuner, hvor mentornetværket findes. 

- I kalenderen er der aftaler om oplæg om mentornetværket for socialrådgiverstuderende, 
sognebørn, erhvervskvinder fra Zonta og frivillige fra Røde Kors – og der vil fortsat generelt være 
stort fokus på at hverve mentorer. 

- Ved facebook-opslag, opsætning af plakater og kontakt til kvindelige beboere skal der hverves flere 
mentees, der bor i helhedsplanens områder. 
 

Mål for kommende kvartal: 
- At etablere 10 (gerne flere) nye mentorforløb. Over halvdelen af menteesne, skal gerne komme fra 

de boligområder, som helhedsplanen arbejder i. 
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Aktivitet:   Beskæftigelsesindsats for etniske minoritetskvinder (KVINFO) – CAI 

Indsatsområde:   Beskæftigelse 

Kvartal: 4. 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 for målgruppen KVINFO, der er 
kommet i job/løntilskud fra de 3 udsatte 
boligområder. 

20 16 (16 i ord.job, 
0 i LT) 
R: 12 
S: 3 
M: 1 

84 (82 i ord.job, 
2 i LT) 
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Kort beskrivelse af aktuel aktivitet/forløb 

At være bindeled mellem Kvinfo-koordinator og CAI. Det vil blandt andet sige at hjælpe direkte ved 
spørgsmål, eller finde én relevant person der kan besvare disse.   
 
I tilfælde hvor mentor og mentee har fundet en praktik og kvinden ikke er tilknyttet en jobkonsulent 
(og/eller sagsbehandler) indtager HP/CAI-medarbejder rollen som jobkonsulent, uanset om kvinden bor i 
HP-boligområde, eller ej. 
 
Fortsat gøre afdelingerne i CAI, herunder den enkelte sagsbehandler og jobkonsulent, opmærksom på 
muligheden for at få en frivillig mentor til målgruppen kvinder med anden etnisk baggrund, end dansk 
(jvf. Formidling). 
  
 

 
Øvrige målbare resultater (borger/beboerrettede) 
 
 

Initiativer og handlinger (borger/beboerrettede) 

Helhedsplan/CAI-medarbejders rolle i Kvinfo er ikke umiddelbart borgerrettet, men er sat ind, hvor det har 
været nødvendigt at etablere og følge op på et praktikforløb, hvor der ikke er tilknyttet andre 
jobformidlere. 
 
Formidling:  
Fortsat præsentation på personalemøder i kombination med præsentation af helhedsplanen som helhed. 
Synliggørelse af indsatsen ved at få den på interne såkaldte tilbudslister i CAI’s afdelinger.  
 

Udfordringer/risici  

 

Læring  

Intern formidling i CAI er en løbende proces, der tåler gentagelser. I kombination med nævnte, kan KVINFO 
evt. synliggøres i CAI’s tilbudslister (Tilbudsliste=aktiverings muligheder), for en løbende markedsføring af 
KVINFO’s tilbud.   
  
Deltagernes egne tilbagemeldinger 
 
 

Fokuspunkter, handlinger og mål for kommende kvartal 

At få etableret Kvinfo på afdelingernes nævnte tilbudslister. 
Herunder skal jeg sørge for at bede sagsbehandlerne om, at orientere KVINFO om, når en ’henvisning’/et 
forslag om Kvinfo-mentor er formidlet til borger. 
 
Mål for kommende kvartal: 
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Aktivitet:   Lokal beskæftigelsesvejledning 18+ – CAI 

Indsatsområde:   Beskæftigelse 

Kvartal: 4. 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 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, 
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: 4. kvartal:  
 

Total i år: 

Antal lokale borgersamtaler (ikke unikke) 150 R:  6 
M: 7 
S: 0 

70 
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Kort beskrivelse af aktuel aktivitet/forløb 

Boligsocial Jobkonsulent sidder minimum to timer om ugen på faste dage i hvert af de tre boligområders 
beboerhuse. Her modtages beboere der kommer ind fra gaden, eller beboere med en aftale – typisk 
anvist gennem HP-beboervejledere i husene. Borgerne vejledes efter behov som ofte er at guide til at 
udfærdige et 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.  
 
Formidling:  
De faste tilstedeværende i beboerhusene har fortsat formidlet beboere til Åben Vejledning. 
 

Udfordringer/risici  

 

Læring  

Det giver mening også at møde borgerne i husene når de kan, hvilket ikke altid er i Åben vejledningstid.  
Det har foreløbig været givtigt at samle borgere med f.eks. ens kultur, sprog og køn i en Mini-jobskole, samt 
håndholde dem over lang tid, idet 4 borgere har været i hhv. praktik og ordinære jobs efter mange år som 
’hjemmegående’, og dermed er kommet et skridt videre mod arbejdsmarkedet (Der arbejdes videre med 
borgerne). 
 
Deltagernes egne tilbagemeldinger 
Der er ikke organiserede tilbagemeldinger, men der udtrykkes jævnligt taknemmelighed for hjælpen. 
 

Fokuspunkter, handlinger og mål for kommende kvartal 

Skriftlig formidling af Åben Vejledning om hjælp til jobsøgning til samtlige husstande. Herunder information 
om muligheden for at stille øvrige spørgsmål til jobcentret, som Åben Rådgivning kan vende tilbage med. 
Herunder eventuelt arrangere forskellige temamøder i beboerhusene ud fra beboernes ønsker.  
 
Som en prøvehandling i Sydbyen forsøges det med at stemme dørklokker hos ydelsesmodtagere, for at 
gøre opmærksom på Åben Vejledning samt på muligheden for at stille spørgsmål til jobcentret om andre 
forhold end direkte jobsøgning. Relevante eksempler på spørgsmål indsamles og tages med.  
 
Mål for kommende kvartal: 
Banke på de ca. 90 døre i Sydbyen, der er på ydelse, (fleksjobbere undtaget i første omgang) (Samlet er der 
pr 4/1-23, 111 borgere på ydelse i Sydbyen). 
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Aktivitet:   Håndholdt beskæftigelsesindsats 30+ – CAI 

Indsatsområde:   Beskæftigelse 

Kvartal: 4. 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: 25 Dette  kvartal: 
 

Total i år: 

Antal aktivitetsparate borgere, der kommer i 
enten job, løntilskud eller praktik 

   

Antal aktivitetsparate startet i praktik eller 
løntilskud 
 

 R:  
S:  
M:  

 
45* 

Antal aktivitetsparate afsluttet til ordinært job   R:   
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*/Jeg gør opmærksom på at optællingen kan være behæftet med fejl 

pga. systemopsætning 
S:  

            M:   

15* 

Kort beskrivelse af aktuel aktivitet/forløb 

Som basisindsats søger den boligsociale jobkonsulent, et godt mach mellem virksomhed og borger, der 
typisk starter som en praktikperiode, med mål om ordinære timer. Når det drejer sig om aktivitetsparate 
borgere, vil der ud fra den enkelte borgers skånehensyn udfærdiges 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 løses.  

 

 

Øvrige målbare resultater (borger/beboerrettede) 
Der måles nu, i afdeling for ’Opkvalificering’, konsekvent på ordinære timer gennem programmet ’Flere Skal 
Med 3’ (et projekt som kører i flere kommuner).  Jvf. sidste kvartals forslag: Hvis der i CAI opnås en 
konsekvent og ensartet registrering af borgere, der opnår ordinære timer, uden endnu at komme helt af sin 
ydelse. Er det værd at overveje, om der skal måles på det også, som en yderligere indikator på, at borgeren 
er kommet tættere på arbejdsmarkedet. 
Ordinære timer kan forekomme i kombination med en praktik.  
 

Initiativer og handlinger (borger/beboerrettede) 

Fremadrettet kun at arbejde med borgere/beboere, der bor i et af de 3 HP-områder. 
 
Formidling:  
 
jvf. Forrige kvartal: Der visiteres primært til den håndholdte indsats, gennem direkte samarbejde mellem 
Boligsocial Jobkonsulent, og de sagsbehandlere der sidder med flest aktivitetsparate borgere i 
boligområderne.  
 
Helhedsplanen (CAI’s tre spor + aktiviteter i beboerområderne) er nu præsenteret på en af fire afdelinger 
på personalemøder. De to/tre andre skal have en præsentation i det kommende kvartal. 
 
CAI arbejder på understøttende foranstaltninger til allerede eksisterende HP-medarbejder i Jobcenterregi, 
således indsatserne i de udsatte boligområder kan intensiveres ud fra eksisterende besluttede delaftale.     
 

Udfordringer/risici  

 

Læring  

 
Deltagernes egne tilbagemeldinger 
Der indhentes ikke tilbagemeldinger.  
 

Fokuspunkter, handlinger og mål for kommende kvartal 

At modtage flere borgere til indsatsen fra sagsbehandlere. 
Fokus på balancen mellem indsatserne.  
 
Mål for kommende kvartal: 
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Aktivitet:   DIF Get2Sport 

Indsatsområde:   Kriminalpræventiv Indsats 

Kvartal/år: 4. 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. 
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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 3 22 

Antal Get2Sport camps/events. 

 

3 1 2 

Antal unge, der deltager i ILU uddannelsen 

(Efter ønske fra Slagelse Kommune udgår målet) 

3 0 0 

 

Kort beskrivelse af aktuel aktivitet/forløb 

I kvartalet oktober til december har der været fokus på at klargøre overgang til det nye år. Der er laver 
nye aftaler med foreningerne og Get2Sport medarbejderen er ved at vurdere, hvilken udvikling 
Get2Sport skal gå det kommende år.  
 
B73 har afholdt tre fodboldevents, en hver måned, den første torsdag i måneden. Derudover har Slagelse 
Basket afholdt en basket camp med lidt over 30 deltagende piger.  
 
Ud over aktivitetsafvikling har Get2Sport afholdt et klubudviklingsforløb med Slagelse Basketball Klub for 
at hjælpe dem videre i processen ift. at få struktureret deres foreningsarbejde, så de på sigt kan være 
endnu stærkere og løfte endnu mere.  
 
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 i dette kvartal været stor fokus på at fastholde de børn og unge som er fundet vej til Get2Sport 
foreninger. Dette fokus er nødvendigt for at de ikke falder fra ved sæsonskifte, især ved udendørs sport 
over vinteren. Dette fokusarbejde foregår i høj grad på foreningernes matrikel i form af 
fastholdelsesstrategier, men det har en effekt med den generelle idrætsdeltagelse i de udsatte 
boligområder som vi arbejder med i forbindelse med Get2Sport.  
 

Initiativer og handlinger (borger/beboerrettede) 

Formidling:  
Familierne er kontaktet direkte pr. telefon vedr. fritidsvejledning.  
 
De tre arrangementer som B72 har afholdt, har der primært været formidlet ud på SoMe som direkte til de 
tidligere deltagere.  
 
Basket campen fik vi stor hjælp fra de boligsociale medarbejdere ift. at udbrede kendskabet til tilbuddet.  
 

Udfordringer/risici  

 

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.  
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Deltagernes egne tilbagemeldinger 
Vi oplever i stor grad at børnene og de unge får en øget interesse for fritidslivet, når de deltager i 
Get2Sports event og aktiviteter.  
 

Fokuspunkter, handlinger og mål for kommende kvartal  

Hvordan får vi skabt medansvar for hinandens ting. På den måde kan vi opleve endnu store synergi og 
energi i de ting vi laver i de udsatte boligområder.  
 
Fokus på at lave en årsplan. Dette kommer på plads i takt med at Get2Sport har planlægningsmøder med 
diverse foreninger her i starten af 2023.   
 
Fokus på nye fritidsjobbere i Get2sport foreningerne 
 

Mål for kommende kvatal: 
Fokus på brobygning efter aktiviteter til Get2Sport foreningernes fællesskab. 
 


