
 
 

Følgegruppemøde 2023 - Ringparken 

Tid: 31 januar 2023 kl. 9.00-10.30 

Sted: Mødelokalet i Nordhuset 

Mødeleder: Henriette 

Referent: Henriette 

Deltagere: Hussain, Hassan, Abdi, Tarek, Gry, Christine, Henriette Afbud: Tarek 

 

Første følgegruppemøde i 2023.  

 

Dagsorden: 

 

1. Velkomst (Kaffe/morgenmad) 

Gry er deltagende for Halil.  

2. Opfølgning på igangværende samt dialog om kommende aktiviteter 

a. Præsentation af aktiviteter, de tre kommende måneder (Henriette) 

Der aftales at kvartalsrapporterne eftersendes, når de foreligger. Gennemgang af nuværende aktiviteter, 

med særlig fokus på Mind Your Own Business, samt lektiecafe.  

MYOB - Der er indgået samarbejde med Fitness X vedr. boksetræning for drengene inden arbejdsgang 

med deres mikrovirksomhed, med stor positiv effekt. Drengene har deres første event d. 12. Feb. I 

musikhuset.  

Lektiecafe – mangler frivillige, da der pt. er børn på venteliste. De børn der deltager i læringscaféen, giver 

udtryk for det er rart at få den extra hjælp til sine hjemmeopgaver, samt hyggelige timer sammen med 

de andre børn.  

Grundet medarbejder skrifte, understøttes de allerede eksistensen aktiviteter bedst muligt, og det 

forventes at der ansættes en ny boligsocial medarbejder hurtigst muligt.  

 

3. Følgegruppe pulje - evaluering 

a. Opfølgning på de tildelte midler, samt evaluering – se bilag (alle)  

Bordet rundt er der stor tilfredshed med de aktiviteter der blev igangsæt og afholdt igennem følgegruppe 

puljen. I fællesskab bliver evalueringen udfyldt, og indgår i den samlede evaluering af følgegruppepuljen.  

 

4. Nyt fra samarbejdspartner  

a. Politi (Halil)  

b. Beskæftigelse/kommune (Christine) 

Gry beretter at lokal politiet er kommet på Facebook.  



 
Christine: Der er varslet spærringer grundet bl.a. Arnepension – hvilken betydning det har for 

ungeindsatsen/Jobcentret vides endnu ikke.  

Der er ansæt 4 ungeguides, som skal forebygge og afhjælpe de unge, der ikke er i uddannelse eller job.  

Helene som er en del af Jobcentres indsats, arbejder på nye tiltag/indsatser for at fremme ordinær 

beskæftigelse i alle tre boligområder.  

 

5. Evt.  

Bilag: Kvartalsrapport, Evaluering af følgegruppen puljen, Ansøgninger til følgegruppe puljen.  

 


