
1 
 

Ledelsesvurdering – 4. kvartal 2022 
På de følgende sider gives en opsummering af helhedsplanens aktiviteter, samarbejder mv. med fokus på  

4. kvartal 2022. Afslutningsvis kigges fremad mod nøgleaktiviteter i primært 1. kvartal 2023.  

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

Overordnet vurdering af fremdriften i helhedsplanen 
Vi afsluttede 2022 med alle aktiviteter i normal drift og samlet set er det vurderingen, at det boligsociale 

helhedsplanssamarbejde også i 4. kvartal lever godt op til de opstillede mål, milepælsplaner mv.  

Årets sidste måneder har været præget af den generelle udvikling i samfundet vedrørende stigende priser på 

forbrugsvarer, energi mv, som påvirker beboerne i vores områder meget. 

I vores vejledningstilbud har vi set en stigende interesse for hjælp til økonomiske udfordringer og vi har 

derfor intensiveret samarbejdet med boligselskabernes Økonomirådgivning i denne periode. 

I løbet af december blev vi desuden kontaktet af Dansk Folkehjælp og anmodet om at understøtte 

uddelingen af ekstraordinær julehjælp målrettet udsatte boligområder. Vi fik derfor i alle tre boligområder lidt 

ekstra travlt med hjælp til beboer-ansøgninger og efterfølgende distribution af de bevilligede hjælpepakker. 

Blandt modtagerne af hjælpen er en del ukrainske familier bosat på Motalavej. 

Personalemæssig er vi pt. reduceret med én medarbejder (Ringparken). Stillingen er slået op med forventet 

ansættelsessamtale ultimo februar og opstart senest 01. april. 

Ved afslutningen af 4. kvartal er det desuden tid til at kaste et kritisk blik på vores indsatser. 

Gennemføres de som forventet? Er ressourceforbruget, effekten og deltagelse fra beboerne som forventet? 

1. Det har været svært at rekruttere deltagere nok til forløbene ”Hverdagsøkonomi for unge”, der 

gennemføres i samarbejde med Økonomirådgivningen. Vi har derfor tænkt at omlægge aktiviteten, så 

undervisningen dels integreres i Mind Your Own Business forløbene (når det er relevant) og dels 

bliver en fast bestanddel af faget ”Livsduelighed”, der hvert år gennemføres for alle 6. klasser på 

Marievangsskolen. Vi underviser i forvejen de unge om fritidsjob ifm. ”Livsduelighed”. 

 

2. Vi har set et behov for at nedjustere måltallene for individuelle vejledninger i ”Beboervejledningen” en 

smule. Samtidig ønske vi dog at lægge flere ressourcer i tematiserede og gruppeaktiviteter, da vi har 

konstateret, at en række udfordringer går igen blandt beboerne. Vi har allerede gode erfaringer med 

bl.a. jobkursus i samarbejde med CAI og ”Økonomi-tjek” i samarbejde med Økonomirådgivningen.  

 

3. Følgegruppepuljen, et forsøg med aktivitetspuljer på i alt 120.000 kr. uddelt af følgegrupperne i hvert 

boligområde, er også blevet evalueret. Evalueringen identificerer både en række fordele og ulemper. 

Beboerrepræsentanterne i områderne er dog overordnet tilfredse med aktiviteterne støttet af puljen.  

 

4. I 4. kvartal har der været udfordringer med Slagelse Kommunes aktiviteter under 

beskæftigelsesindsatsen (CAIs måltal). Der er dog en god dialog med SK- jobcenter, som har en 

særlig fokus på at optimere indsatsen fremadrettet og allerede fra 1. kvartal 2023 vil ændringerne 

kunne afspejle sig i indsatserne/målene.  

Vores igangværende samarbejder med både lokale frivillige og foreninger samt professionelle aktører 

forløber overordnet set planmæssigt og økonomisk set udvikler den boligsociale helhedsplan sig også som 

forventet. Konklusionen for 4. kvartal 2022 bliver derfor, at der fortsat er god grund til at være tilfreds med 

fremdriften i det boligsociale helhedsplanssamarbejde.  

Ser vi frem mod 1. kvartal 2023, vil det bl.a. byde på opstart af vores nye samarbejde med Sprogcenteret, 

der er en udløber af vores VUC-samarbejde om danskundervisning. Vi kan allerede nu afsløre, at 

undervisningen er kommet rigtig godt i gang efter nytår og vi ser frem til at kunne fortælle mere i et 

kommende kvartal.  

God læselyst!  
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Udvalgte tværgående aktiviteter 

Bredt vejledningssamarbejde hjælper beboere i alle boligområderne – Det tværfaglige samarbejde 

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

uden forudgående aftale, at møde kvalificerede fagfolk, der kan vejlede og viderehenvise ved behov.  

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

• Beboervejlederne – Der er foretaget/afholdt 370 vejledninger i dette kvartal i de tre boligområder. Der 

er desuden afholdt flere temabaserede aktiviteter, herunder ”Økonomi-tjek” i samarbejde med 

Økonomirådgivningen – et tilbud om at få efterset sin privatøkonomi, hjælp til budget mv. 

• UU Slagelse - I perioden er der afholdt 24 vejledningssamtaler med unge i de tre boligområder. 

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

• Slagelse Kommunes Jobcenter - I kvartalet er der afholdt 13 vejledningssamtaler med beboere i de 

tre boligområder.*Se note nedenfor. 

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

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

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

desuden kommet i ordinær beskæftigelse. *Se note nedenfor. 

• Fritidsjobvejledningen – I dette kvartal har 12 unge fra områderne været i introforløb (6-8 individuelle 

møder) til fritidsjob og har efterfølgende fået job i det lokale erhvervsliv – Alle disse er fastholdt i jobbet 

efter 2 måneder. I alt er der afholdt 104 samtaler med unge i perioden og der er foretaget 49 

virksomhedsbesøg. 

Hipphopp+/Skolestart+ vejledninger – I Hipphopp+/Skolestart+ forløbene er der i dette kvartal foretaget 

375 individuelle Hipphopp+ og Skolestart+ vejledninger samt 67 vejledninger om andre temaer og 

henvisninger til samarbejdspartnere. Der er afholdt 4 såkaldte Hipphopp+ caféer for deltagerne, 6 Legedage 

i samarbejde med Gerlev samt 5 familiecaféer. 

Dansk Folkehjælp-samarbejde om bl.a. oplevelser – I dette kvartal blev aktiviteten Familienet (et 

oplevelsesforløb for børnefamilier) afsluttet for i år med en tur til bl.a. bowling. 42 børn og voksne fra alle tre 

boligområder deltog.  

 

KVINFO-samarbejde støtter minoritetskvinder i alle boligområderne – I dette kvartal er der rekrutteret 4 

nye frivillige mentorer og 2 nye mentees - kvinder, der ønsker at komme tættere på job og uddannelse. 

Samtidig er der opstartet 7 nye mentorforløb, dvs. mentorer er blevet matchet med mentees.  

Læs mere om KVINFOs Mentornetværk på Mentornetværk - KVINFO 

*Vedr. tal for beskæftigelse ovenfor. Der er konstateret nogle uregelmæssigheder i registreringen af data. Vi 

er pt. i dialog med CAI herom og forventer, at registreringen sker planmæssigt fra næste kvartal. 

Udvalgte aktiviteter i de enkelte boligområder 
 

Motalavej 

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

kvartal er ca. 10 kvinder mødt frem til de ugentlige træninger, oplæg, fællesskab og refleksion. Målgruppen 

er kvinder, der er udenfor arbejdsmarkedet pga. helbredsproblemer, som i mange tilfælde udspringer af 

livsstilssygdomme.  

HippHopp+ og Skolestart+ – 20 børnefamilier fra Børnehuset ved Storebæltsvej er fortsat i gang med 

Hipphopp+ forløbet, der følger skoleåret. Med bl.a. ugentlige, individuelle vejledninger skal projektet bidrage 

til en styrket overgang mellem daginstitution og skole.  

Hipphopp+ gennemføres i samarbejde med Gerlev Legepark og er støttet af Velux Fonden.  

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

Et nyt hold på 16 familier i alt, fra Ringparken og Motalavej, er i gang.  

https://kvinfo.dk/mentornetvaerk/
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Mind Your Own Business – Holdet har i dette kvartal været udfordret af frafald blandt unge og frivillige. De 

to tilbageværende deltagere driver dog mikrovirksomheden videre. Der er justeret lidt på arbejdsmetoden for 

at matche holdstørrelsen.   

Læs mere om programmet på www.MYOB.dk 

Familieklubber i samarbejde med KFUM – Der er fortsat to Familieklubber på Motalavej, hvor de 

deltagende børnefamilier mødes jævnligt og laver aktiviteter sammen. Aktiviteten er del af et KFUM-projekt. 

Familiecafé – Der afholdes fortsat åben Familienetværkscafe i Kvarterhuset hver anden uge, hvor alle er 

velkomne. Ca. 10 familier deltager pr. gang i de kreative aktiviteter, hvor leg og sport og er en del af det 

hyggelige fællesskab. 

Lektiecafé – Ny ”læringscafé” i Kvarterhuset på Motalavej er opstartet i samarbejde med Dansk 

Flygtningehjælp. Der er tale om et tilbud til børn på mellemtrinnet, 4.-6. klasse, hvor frivillige hver uge vil stå 

klar til at understøtte børnenes læring.  

Enkeltstående aktiviteter/events – I samarbejde med Kvarterhusledelsen er der afholdt julefest for 

børn/familier og i samarbejde med Kvindeforum er der afholdt Halloween, foredrag med Fortællerkorpset 

samt Bag for en Sag arrangement. 

Ringparken 

Mind Your Own Business – Holdet i Ringparken er meget engageret. Som såkaldt mikrovirksomhed har de 

startet en pandekagebod, der allerede har været booket til flere arrangementer. I februar 2023 har 

lokalavisen bragt et fint portræt af holdet og deres mikrovirksomhed. 

Læs mere om programmet på www.MYOB.dk 

HippHopp+ og Skolestart+ – I Ringparken er 16 børnefamilier fra (primært) Børnehuset Nord i gang med 

Hipphopp+ forløbet. Der gøres et stort opsøgende arbejde for at fastholde og engagere de tilmeldte familier. 

16 familier i alt fra Ringparken og Motalavej er tilknyttet Skolestart+ forløbet.  

Kvinder i bevægelse – Et træningsforløb svarende til Motalavejs ”Sunde Kvindefællesskaber”. I kvartalet 

har ca. 10 kvinder (i gennemsnit) deltaget pr. gang i de sundhedsfremmende aktiviteter. 

Frokostklub i samarbejde med Fødevarebanken – De frivillige beboere driver fortsat Frokostklubben 

videre med bl.a. overskudsvarer fra Fødevarebanken. Helhedsplanen understøtter økonomisk og 

administrativt det frivillige fællesskab. Ca. 25-30 beboere deltager hver uge i den hyggelige fællesspisning.  

Familieklub i samarbejde med KFUM – Også i Ringparken er der fortsat Familieklub i samarbejde med 

KFUM. Her er der tale om en ”dobbelt-klub” med ca. 30 familier, der mødes hver anden uge og hvert år har 

1-2 større aktiviteter.  

Enkeltstående aktiviteter/events – Der er afholdt diverse juleaktiviteter for familier i Nordhuset i løbet af 

december og i samarbejde med SU og Nørklelubben blev der afholdt juletræsfest for familier. 

I efterårsferien blev der afholdt Bag for en sag- arrangement, græskarværksted og meget mere. 

I samarbejde med Foreningen Ringparken er der afholdt ”Åben Festsal” nytårsaften for beboere samt 

tryghedsvandringer i boligområdet foretaget af Ringparkens fædregruppe. 

Sydbyen 

Enkeltstående aktiviteter/events – I samarbejde med afdelingsbestyrelserne og Multihuset er der i 
december afholdt julearrangement i Multihuset for alle beboere og understøttet et større bankoarrangement 
afholdt af frivillige.  
I forbindelse med Folketingsvalg 2022, blev der i samarbejde med Multihuset og afdelingsbestyrelserne 
organiseret samkørselsordning til valgstedet for beboerne og lavet valgcafé i Multihuset.  

 

http://www.myob.dk/
http://www.myob.dk/
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Udvalgte aktiviteter/samarbejder på vej 

Samarbejde med Sprogcenteret – Vi har på baggrund af erfaringerne fra VUC-samarbejdet kunnet 

konstatere, at en del borgere ikke har tilstrækkelige kundskaber til at indgå i VUC-forløbene, men har brug 

for danskundervisning på såkaldt FVU-start niveau. Dette kan Sprogcenteret levere, hvorfor der i løbet af 

januar vil blive opstartet danskundervisning i ugentlige moduler á 2 ½ time på både Motalavej og i 

Ringparken. Holdstørrelser forventes at være ca. 12-15 deltagere.  

Hverdagsøkonomi for unge – Hverdagsøkonomiforløbene for unge integreres fremadrettet i MYOB-

forløbene, når det er relevant for det enkelte hold. Derudover bliver det fra 2023 en del af ”Livsduelighed”-

faget på Marievangsskolen, hvor det vil blive undervist som to moduler for alle 6. klasser på skolen. 

Aktiviteterne gennemføres i samarbejde med boligselskabernes økonomirådgivning. 

  

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

eksisterende samarbejde med endnu flere/nye aktiviteter i 2023. Det er dog endnu ikke afklaret, hvad det 

kommer til at indeholde. Det forventes dog, at bl.a. ferielejren for økonomisk udsatte børnefamilier vil blive 

gentaget i 2023. 

HippHopp+ og Skolestart+ - I Hipphopp+ og Skolestart+ forløbene vil der i kommende kvartal igen blive 

afholdt cafédage for deltagerne og Legedage i samarbejde med Gerlev Legepark. 

Enkeltstående aktiviteter/events – I kommende kvartal forventes det bl.a., at der afholdes fastelavn på 

Motalavej i samarbejde med Kvarterhusbestyrelsen, et Hjerteredderkursus i Sydbyen i samarbejde med 

Multihuset og Hjerteforeningen, samt et arrangement for ukrainske familier i samarbejde med Halskov kirke.  

Flere aktiviteter i samarbejde med lokale frivillige og foreninger er desuden på tegnebrættet. 

 


