Delaftale for indsatsområdet Kriminalpræventiv indsats
Bestyrelsen for den boligsociale indsats har ansvar for, at denne delaftale
løbende ajourføres.
Navn på den boligsociale indsats, som delaftalen vedrører:
Helhedsplanen for Sjælør og Kgs. Enghave
Aftalens parter:
Boligselskabet AKB, København v/KAB (efterfølgende blot omtalt som AKB)
BUF:
Souschef Preben Boldt, tlf. 33 17 27 14/ 26 21 61 64, prbold@buf.kk.dk
Rubinen, Sjælør Fritidscenter og Midten: Lykke Abildgaard, herunder gadeplan
tlf. 23 69 01 52, FK08@buf.kk.dk
Skoleleder Anne Graah, Ellebjerg Skole, BN50@buf.kk.dk
Skoleleder Pia Grevelund, Bavnehøj Skole, pigeve@buf.kk.dk
KFF:
MERE, Vesterbro, Valby og Kgs. Enghave: Signe Jarvad, signej@kff.kk.dk og Lars Becher,
tlf 23 63 96 02, labec@kff.kk.dk
TMF:
Områdefornyelsen, Ditte Bertolt Døssing, tlf. 29 32 22 51, as3j@tmf.kk.dk
SOF:
Søren Ethelberg, A144@sof.kk.dk
SSP:
Konsulent Michael Langholm, tlf.: 27 22 12 46/33 66 15 78
mail: QG72@SOF.KK.DK
Problemkompleks for indsatsområdet:
Især Sjælør Boulevard har i perioder været meget præget af bandrelateret uro,
narkohandel og hærværk, og medarbejdere i SSP netværket i området er fortsat
opmærksomme på, at det stadig er en risiko for de unge at blive en del af et kriminelt
bandemiljø. Tal fra LBF’s portal viser, at andelen af de 10-17 årige, som er blevet sigtet
mindst én gang for lovovertrædelser af straffeloven, våbenloven eller lov om
euforiserende stoffer pr. 100 beboere i aldersklassen ligger højere her end for både den
almene sektor og for Københavns Kommune som helhed. For de sidste fem år ligger
gennemsnitstallet på henholdsvis 4 % for Sjælør og 2,7 % for Kgs. Enghave mod
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gennemsnitstallet for Københavns Kommune på 1,9 %:
Indikator
Procentvis andel af de 10-17 årige i alle tre
boligafdelinger på Sjælør Boulevard, som er blevet sigtet
mindst én gang for overtrædelse af straffeloven,
våbenloven eller lov om euforiserende stoffer pr. 100
beboere i aldersklassen
Kgs. Enghave
Københavns Kommune
Almene sektor
Hele landet

2011
5,8

2012
3,4

2013
4,1

2014
3,1

2015
3,4

Gnsn.
4,0

3,7
2,1
2,6
1,1

2,5
1,8
2,3
1,0

2,9
1,7
2,4
1,0

3,4
1,6
2,1
0,9

1,6
1,6
2,0
0,9

2,7
1,9
2,3
1,0

Også Kgs. Enghave er meget præget af beboere med kriminel adfærd, dog tyder
erfaringerne fra det lokale samarbejde på, at der her i høj grad også er tale om voksne
beboere.
Der har desuden ifølge Københavns Kommunes (BIF, BUF og SSP) opgørelse for 2015
været en markant stigning i Kgs. Enghave i antallet af enkeltsager, som er blevet
behandlet i SSP. Det er især sager omkring Karens Minde og i forbindelse med
ildspåsættelse af klubben Rubinen. De boligsociale nøgletal for området viser, at
kriminaliteten i området er markant højere end i Københavns Kommune som helhed,
hvad angår de over 15-årige:
Boligafdelinger

År

Kriminalretlige afgørelser
pr. 1.000 indbyggere

AKB
Kgs. Enghave

2014

3B
Kgs. Enghave
AKB
Sjælør Boulevard
AAB
Sjælør Boulevard
VIBO
Sjælør Boulevard
Gnsn. For hele
området
Københavns
Kommune

Antal sigtede pr.
1.000 indbyggere

59,7

Antal sigtelser for bestemte
kategorier pr. 1.000
indbyggere
155

2015
2014

37,1
23,6

116,8
34,9

38,7
26,6

2015
2014

21,9
33

46
58,3

24,9
29,1

2015
2014

31,4
33,2

60,8
91,3

33,3
37,3

2015
2014

18,9
22

52,6
33

16,8
24,7

2015
2014

24,1
34,3

24,7
74,5

34,9
33,2

2015
2014

26,7
15,6

60.2
35,2

30
15,1

2015

15,4

36,1

15,8

48,2

Det gælder både for antallet af kriminalretlige afgørelser, sigtelser og sigtede, at tallene er markant
højere især for AKB, Kgs. Enghave, AKB, Sjælør og AAB, Sjælør sammenlignet med tallene for
Københavns Kommune. Blandt de udsatte boligområder i København er Sjælør kun overgået af Valby i
antallet af sigtelser. Statistikken kan indeholde mørketal, som f.eks. kan skyldes at unge ikke tør
anmelde hinanden etc. I Kgs. Enghave er det tilsyneladende ikke primært unge, der er kriminelle.

Mozarts plads i Kgs. Enghave er et af de foretrukne steder for de unge – også fra Sjælør at hænge ud. Her foregår der blandt andet stor handel med stoffer. Sjælør station og
området omkring Karens Minde Kulturhus tiltrækker også unge, som i kraft af deres
adfærd skaber utryghed og frygt blandt de øvrige brugere og beboerne i området
Skole og fritidsliv
En stor del af områdets børn går på de to lokale folkeskoler, Ellebjerg og Bavnehøj skole.
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Den nye Sydhavn skole på Teglholmen er distriktsskole for Sjælør Boulevard, men har
kun 8 elever herfra. Dog må det formodes, at antallet af elever fra området stiger i løbet
af helhedsplanens løbetid og der derfor vil være et fremtidigt samarbejde med denne
skole også. Tal fra KFF Københavnerbarometret i 2013 viser at 43 % af børn i 4. – 9.
klasse på disse to skoler ikke er tilknyttede lokale, etablerede fritidstilbud. Der foreligger
ikke tal fra privatskoler og andre folkeskoler udenfor området, som mange børn går på.
Det medfører en særlig udfordring for helhedsplanen, idet det vanskeliggør kontakten til
de pågældende børn og deres forældre. Andelen af 10-14 årige børn, der går i klub ligger
over gennemsnittet for Københavns Kommune i de fleste af helhedsplanens områder,
hvilket kunne tyde på at den hidtidige indsats har virket. Der skal fortsat arbejdes på at
andelen ikke falder og der skal gøres en særlig indsats i Händelsvejområdet, hvor kun
38,9 % går i klub og i VIBOs afdeling på Sjælør, hvor 47,9 % går i klub mod
gennemsnitstallet for kommunen på 50,2 %.
Det er en udfordring at en del børn og unge ikke benytter de etablerede klub – og
foreningstilbud. Særligt for piger gælder det, at de ikke går til noget. Deres kontakt til
jævnaldrene i fritiden er derfor begrænset, fordi de typisk har pligter derhjemme. Derfor
går de glip af sjove udfordringer og får ikke tilført vigtig viden og læring i forhold til at
begå sig i sociale sammenhænge. For drengene gælder det typisk, at de er svære at
fastholde, når de er startet på en fritidsaktivitet og bruger måske deres fritid negativt i
stedet for.
Alle klassetrin – skoletilhørsforhold (skoleår 2014/2015)
Kgs. Enghave (3B +
AKB)
Egen distriktsgrundskole
Anden kommunal folkeskole i området
Anden kommunal folkeskole i Kbh.
Anden privatskole i Kbh.
Efterskole i Kbh.
Kommunal specialskole i Kbh.
Kommunal ungdomsskole i Kbh.
Kommunalt behandlingstilbud i Kbh.
Københavnske elever uden
skoletilknytning
Minoritets Privatskole i Kbh.
Privat/selvejende behandlingstilbud i Kbh.
Skole udenfor Kbh.
Børn i alt indskrevet på skoler

I alt

214
145
32
55
disk
22
6
disk
disk

Sjælør Boulevard (AKB,
AAB
og VIBO)
8
87
2
7
disk
3
2
disk
disk

26
disk
15
524

12
disk
6
132

38
disk
21
656

222
232
34
62
disk
25
8
disk
disk

I alt
i
%
33,8
35,3
5,1
9,4
3,8

5,8
3,2

Data fra BUF for skoleåret 2014/2015 viser, at fraværsprocenten i 2014 og 2015 for
skolesøgende børn ligger lidt højere i 3B’s afdelinger i Kgs. Enghave og på Sjælør
Boulevard end gennemsnittet for Københavns Kommune som helhed. Ligeledes ligger,
ifølge LBF’s portal, gennemsnitskarakteren i de sidste fem år i dansk og matematik for 9.
klasses elever under Københavnergennemsnittet i disse to områder. Det ligger på
henholdsvis 5,5 og 4,9 mod kommunens gennemsnit på 6,6. Der er behov for at udvikle
brugbare data i samarbejde med skolerne, så der kan arbejdes med at formindske
fraværet for de skolebørn, der har særlige problemer hermed.
Alt i alt betyder det, at mange børn og unge mangler et positivt normfællesskab og et
kvalificeret alternativ til at hænge ud i området, og i værste fald komme i dårligt selskab.
Boligsociale- og andre lokale medarbejdere oplever et normskred blandt en del af de
unge, som vækker bekymringer eksempelvis i forhold til unges antidemokratiske ytringer.
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Formål og lokalt opstillede målinger for indsatsområdet:
Formål:
At begrænse antallet af unge, der havner i kriminalitet og bliver tiltrukket af radikale
miljøer og forhindre at unge skaber utryghed i boligområderne og at vise de unge en
bedre vej.
Specifikke mål:


At kriminaliteten blandt unge er faldende



At niveauet for SSP enkeltsager ikke stiger



At flere børn og unge tilknyttes klub- og foreningslivet

Målgruppe:


Børn og unge med ingen eller ringe tilknytning til det etablerede klub- og foreningsliv
- og deres forældre



Børn og unge, som er kendte af SSP



Ressourcestærke børn og unge, som fungerer som rollemodeller og/eller selv melder
til i forhold til aktiviteter

Lokalt opstillede målinger (succeskriterier):

Datakilde:

Andelen af 10-17 årige, som er blevet sigtet
mindst én gang for overtrædelse af straffeloven,
våbenloven eller lov om euforiserende stoffer pr.
100 beboere i aldersklassen er på Sjælør
Boulevard og i Kgs. Enghave faldet så det i 2020
ligger på niveau med Københavns Kommune.
(gennemsnit over 5 foregående år)

Centralt genererede registerdata fra
LBF (portalen)

Baseline:
(I 2011-2015: gennemsnittet for antal sigtede pr.
100 beboere i aldersgruppen var 4,0 i Sjælør,2,7 i
Kgs. Enghave og 1,8 i Københavns Kommune som
helhed)
At udviklingen er vendt, sådan at niveauet for SSP
enkeltsager i SSP Sydhavnens lokalområde er
faldet i løbet af helhedsplanens periode.

SSP Sydhavenen (der dækker Kgs.
Enghvae bydel og afdelingerne på
Sjælør Boulevard)

Baseline:
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(I 2015: 40 SSP enkeltsager på niveau 1-4)
Andelen af børn og unge 10-14 år fra
Händelsvej/Grønrisvej, Kgs. Enghave og VIBO,
Sjælør, der går i fritidsklub (10-14 år) er kommet
på niveau med de øvrige boligafdelinger. De
øvrige boligafdelinger opretholder deres niveau,
som er på højde eller højere end KK

BL’s nøgletal

Baseline:
(I 2015: Handelsvej/Grønrisvej Kgs. Enghave
38,9 %. ViBO Sjælør 47,9 %. KK 50,2)
Aktiviteter, som skal bidrage til indfrielse af formål og lokalt fastsatte
mål/målinger:
1. Idrætscontainer/hallerne på Sjælør og boldbur
2. Brobyggerteam
3. Foreningsguidning
4. Lommepengeprojekt
5. Mind your own Business (MYOB)
Se også delaftale for uddannelse og beskæftigelse
Samspil med og supplement til den kommunale indsats i boligområdet:
Der samarbejdes med områdefornyelsen (OMF) i forhold til at engagere unge i deltagelse
og udvikling af OMFs events og arrangementer, samt at ansætte nogle af de unge som
hjælpere på events og aktiviteter i form af både regulære fritidsjobs og
lommepengestillinger.
I forhold til OMFs Karens Minde-strategi samarbejdes der med helhedsplanens indsats i
Händelsvejområdet, fordi dette område ligger tæt på Karens Minde.
OMF arbejder på at etablere praktikpladser i så vidt muligt alle deres anlægsprojekter, og
helhedsplanen rekrutterer unge. Når Ellebjergs skole udearealer gennemtænkes på ny,
sker det i samarbejde med helhedsplanen, således at de unge får en større rolle i
byudviklingen og ejerskab til skolens udearealer. Det er hensigten, at Ellebjerg Skoles
udearealer i fremtiden i højere grad kan benyttes til foreningsaktiviteter.
En børn- og ungemedarbejder fra helhedsplanen deltager i de lokale SSP-møder.
Helhedsplanen deltager i udvalgte aktiviteter i SSPs årsplansindsats
Der ansættes en studentermedhjælp som foreningsguide. Foreningsguiden rekrutterer
frivillige, der etablerer kontakt til forældrene, laver aftaler med forældrene og følger
børnene til fritidsaktiviteten minimum tre gange, hvorefter forældrene overtager.
Foreningsguiden rekrutterer børnene via skoler og via helhedsplanens medarbejdere.
Lommepengejobs kan blandt andet etableres i lokale kommunale institutioner.
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Indsatsområdets økonomi i henhold til budget (Her anføres finansiering for
dette indsatsområde som oplyst i det vedlagte budget for den boligsociale
indsats):
Organisation

Finansiering

Landsbyggefonden

4.805.000 kr.

Lokal medfinansiering

1.764.000 kr.

Samlet budget for indsatsområdet

6.569.000 kr.

Konflikthåndtering og underretning:
Alle aktivitetsansvarlige/tovholdere har pligt til løbende at afrapportere om fremdriften i
projekterne, blandt andet i form af statusnotater til helhedsplanens bestyrelse og
styregruppe. Af disse notater skal det tydeligt fremgå, om der er forhold, der kan komme
til at udgøre barrierer i forhold til målopfyldelsen.
Såfremt der opstår uenighed/konflikt i mellem de samarbejdspartnere, der står for
gennemførelsen af indsatsområdets aktiviteter, søges disse først løst af de involverede
parter. Lykkes dette ikke, involveres parternes nærmeste ledelsesniveau.
Er der tale om en uenighed/konflikt, der har karakter af mere principiel eller politisk
karakter, kan sagen forelægges for helhedsplanens bestyrelse
Revision af delaftalen (Eventuelle reviderede aftaler skal ikke fremsendes til
Landsbyggefonden, men fonden skal om nødvendigt til enhver tid kunne
rekvirere ajourførte delaftaler):
Eventuelle ændringer i delaftalen godkendes af helhedsplanens bestyrelse og det er
herefter boligorganisationens ansvar, at den reviderede aftale uploades i
Landsbyggefondens driftsstøtteportal.
Såfremt der er tale om væsentlige ændringer, skal Landsbyggefonden orienteres herom
forinden.
Delaftalen gælder fra:
Den 1/1 2017

Aktiviteter, som skal bidrage til indfrielsen af mål for indsatsområdet (tilføj
skemaer - ét skema pr. aktivitet):
Aktivitetsnavn:
Idrætscontainer/hallerne på Sjælør og boldbur på Händelsvej
Indhold og praksis (aktivitetsbeskrivelse):
Idrætscontaineren: Står i sommerhalvåret placeret i området ved Det åbne Gymnasium
på Sjælør Boulevard og har åbent 3 faste dage om ugen (2 hverdage og 1 dag i
weekenden). Idrætscontaineren bemandes af ansatte fra Rubinen/Midten og et korps af
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brobyggere; unge fra området som er ansat som rollemodeller for børn og unge i
området.
I vinterhalvåret foregår aktiviteterne indendørs i de lokale haller på Sjælør, ligeledes med
bemanding 3 dage om ugen.
Aktiviteterne er delvist organiseret af personalet, men er også en understøttelse af
børnenes frie leg og egne idéer. Aktiviteterne målrettes børnenes alder, så alle
aldersgrupper (7-17 år) bliver tilgodeset. Børn fra 0-6 år er velkomne, hvis de ledsages af
en voksen.
Der foretages en screening af de børn der kommer der fast, med henblik på at få overblik
over hvilke børn der ikke går i fritidsklub eller som ikke går til fritidsaktiviteter.
Boldburet på Händelsvej: På Händelsvej har børnebestyrelsen opnået at få repareret et
gammelt boldbur, og boldburet samt børnebestyrelsen skal danne baggrund for, at der
etableres fritidsaktiviteter. Aktiviteterne er delvist organiseret af de boligsociale
medarbejdere og en understøttelse af børnenes frie leg og egne idéer. Det kan også være
frivillige foreninger, der står for aktiviteter.
Begge lokaliteter bruges som platform til at møde områdets børn og forældre og her
introducere til det lokale foreningsliv og klubliv, som efter aftale kan komme og lave faste
aktiviteter eller enkeltstående events. Det er ligeledes her foreningsguider kan komme og
informere om deres tilbud. Ligeledes benyttes lokaliteterne som platform til at få flere
børn til at gå i fritidsklub og ungdomsklub. Der arrangeres der i forbindelse med
aktiviteterne forældremøder eller laves aftaler med enkelte forældre om besøg i de lokale
institutioner.
Aktiviteten har fokus på en tidlig og bred kriminalitetsforebyggende indsats, og det kan
være svært at forudsige kriminalpræventive resultater, men CFBU vurderer alligevel, på
baggrund af danske og internationale resultater, at ’fritidsaktiviteter i boligområdet’ er
tilstrækkeligt underbygget til, at der er dokumentation for deres virkning.
Formål:
Mange børn går ikke til fritidsaktiviteter eller i fritidsklub, og det er formålet med
aktiviteterne at tilbyde børn og unge et positivt normfællesskab, og et kvalificeret
alternativ til at hænge ud i området, og i værste fald komme i dårligt selskab.
Desuden er det et formål at introducere børn og forældre som ikke benytter sig af lokale
institutions og fritidstilbud til disse.
Formålet er desuden at opnå relationer til børn, unge og deres forældre med henblik på at
rekruttere dem til andre indsatser og brobygge til kommunale tilbud.
Målgruppe(r):
Den primære målgruppe er udsatte børn og unge i alderen 7-17 år, som mangler positive
normfællesskaber, og som ikke benytter sig af lokale institutions- og fritidstilbud.
Desuden er forældrene til denne gruppe børn en målgruppe ift indmeldelse i klub og
fritidstilbud.
Indsatsen vægter beboerne på Sjælør og i Händelsvej-området højere end beboerne i AKB
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i Sydhavn.
Succeskriterier og datakilde for aktiviteten:
(OBS: Disse skal fremgå af aktivitetsskemaet)
Succeskriterier:

Datakilde:

At der i gennemsnit kommer 30 børn pr gang
i idrætscontaineren/hallerne.

Helhedsplanens logbog

Alle forældre til børn der kommer i
containeren, og som ikke går i fritidsklub,
bliver introduceret til de lokale fritidsklubber.

Helhedsplanens logbog

50 %, af dem der ikke går i fritidsklub (og
som kommer fast i containeren), bliver
indmeldt.

Helhedsplanens logbog/ fritidsklubbens
medlemslister

Der gennemføres aktiviteter i boldburet på
Händelsvej mindst en gang om ugen i
sommerhalvåret.

Helhedsplanens logbog

Organisering, ansvar og rollefordeling:
BUF har ansvar for at bemande containeren med 2 ansatte i hverdagene (2 gange 3
timer). Det tilstræbes at BUF bemander med 1 person i weekenden. Mindst én af de to
ansatte deltager i månedlige teammøder.
Gadeplansmedarbejdere eller andre BUF-medarbejdere arrangerer forældremøder eller
besøg med forældre i de lokale institutioner.
Medarbejderne fra BUF yder den nødvendige pædagogiske sparring, vejleding og
supervision til brobyggerne i forbindelse med arbejdet i idrætscontaineren.
B/U-medarbejder fra helhedsplanen deltager 1 gang om måneden i personalemøde
Rubinen/Midten.
Helhedsplanens medarbejdere og gadeplansmedarbejdere koordinerer sammen en indsats
for at få de børn og unge til at komme, som vurderes til at have særligt behov for de
tilbud, der udgår fra idrætscontaineren/hallerne.
Helhedsplanen har ansvar for, at der foretages en screening af børn som kommer fast i
containeren, mhp at opsøge børn og forældre om tilbud om at gå i fritidsklub og til
fritidsaktiviteter.
B/U-medarbejder fra helhedsplanen koordinerer bemanding af idrætscontainer og
brobyggerteam.
BIF (VINK) tilbyder rådgivning mm ift. Antiradikalisering.
Foreninger mv. deltager, så der ikke skabes parallelle aktiviteter, men brobygges til
eksisterende tilbud.

8

Aktivitetsnavn:
Brobyggerteam
Indhold og praksis (aktivitetsbeskrivelse):
Brobyggerteamet består af 6-8 ansatte lokale unge, som fungerer som rollemodeller for
andre børn og unge. Brobyggerne er overvejende unge som er godt i gang med en
ungdomsuddannelse, og som kan agere positive rollemodeller for yngre børn og unge.
Herudover indgår også et par unge, som har brug for mere støtte til at fungere som
brobyggere end flertallet i gruppen, og som i kraft af deres deltagelse i teamet kan opnå
at blive positive rollemodeller. Brobyggerne udvælges således i forhold til, om de kender
gademiljøet på Sjælør, og i forhold til om de selv er i gang med en uddannelse eller har et
job, eller de udvælges i forhold til deres erfaringer med selv at have haft vanskeligheder
som de har overkommet.
Brobyggertemaet skal oplæres i deres rolle og superviseres løbende. Der arbejdes også
individuelt med de unge, som modtager sparring og sætter egne læringsmål. Endelig
arbejdes med de unges adfærd og indstillinger i forhold til at begå sig på en arbejdsplads,
og de unge lærer at indgå i teams, demokratiske processer og planlægge og afvikle egne
aktiviteter.
Brobyggerteamet er et samlet team, som arbejder på Sjælør, I Händelsvej-området samt
i det øvrige Sydhavn. Et antal yngre unge, kaldet ’aspirantteam’, knyttes til brobyggerne,
og deltager ulønnet sammen med brobyggerne i større arrangementer, hvor de fungerer
som hjælpere.
Brobyggerne skal sammen med ansatte i Rubinen/Midten bemande den ugentlige
vagtplan i idrætscontaineren/hallerne og løbende planlægge og udvikle diverse
arrangementer i samarbejde med lokale samarbejdsparter. Det kan fx være
antiradikaliseringsforedrag, klatreture, fodboldturneringer, kulturelle arrangementer fx en
koncert i Kulturhuset. Arrangementerne er målrettede
CFBU vurderer, at evaluering og forskning ift virkningen af rollemodeller endnu er meget
spinkel, og at der pt ikke er tilstrækkelig dokumentation for virkningen. Aktiviteten er dog
langt fra ny på Sjælør, og det er helhedsplanens vurdering, at de unge der gennem årene
har arbejdet som brobyggere, alle har fået stort udbytte af jobbet. Det har blandt andet
hjulpet dem i forhold til at blive afklarede om deres egen fremtid i forhold til uddannelse
og beskæftigelse.
Formål:
Det er formålet med aktiviteten at støtte børn og unge i deres skole og uddannelse, ved
at vise et godt eksempel.
Det er ligeledes formålet at give en udvalgt gruppe af unge særlige redskaber og
kompetencer, som kan styrke dem i deres eget mønsterbrud.
Målgruppe(r):
Den primære målgruppe er brobyggerteamet; lokale 16-19-årige, som udvælges blandt
unge som kan betragtes som rollemodeller. Dvs. de er i gang med uddannelse, passer
deres skole og holder sig ude af ’dårligt selskab’. De unge ansættes max. to år ad gangen.
Derudover etableres aspirantteam for 13-15 årige. Halvdelen af disse udvælges blandt
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unge, der vurderes til at være i dårlig trivsel, og som har særligt brug for støtte til at
bremse en negativ udvikling. Disse udvælges via den boligsociale medarbejders lokale
kendskab (inkl. SSP) og de øvrige udvælges af brobyggerne.
Målgruppen for aktiviteterne er børn og unge fra 7-18 år.
Der beskrives specifikke målgrupper og mål for hvert enkelt arrangement.
Succeskriterier og datakilde for aktiviteten:
(OBS: Disse skal fremgå af aktivitetsskemaet)
Succeskriterier:

Datakilde:

Der er gennem hele perioden min. 6
brobyggere ansat samt 10 aspiranter.

Helhedsplanens logbog

Brobyggerne arrangerer 10 arrangementer
årligt, herunder halvdelen i Händelsvejområdet/AKB i Sydhavnen. Mindst et
arrangement skal handle om
uddannelsesvalg.

Helhedsplanens logbog

Mindst 50 forskellige unge deltager årligt i
arrangementer.

Helhedsplanens logbog

Aspiranterne deltager i mindst 5 aktiviteter
årligt.

Helhedsplanens logbog

Organisering, ansvar og rollefordeling:
BUF har ansvar for at bemande containeren med 2 ansatte i hverdagene (2 gange 3
timer). Det tilstræbes at BUF bemander med 1 person i weekenden. Mindst én af de to
ansatte deltager i månedlige teammøder.
Medarbejderne fra BUF skal være i stand til at yde den nødvendige pædagogiske sparring,
vejleding og supervision til brobyggerne i forbindelse med arbejdet i idrætscontaineren.
Aktiviteter og foredrag, som planlægges af brobyggerne, afholdes i beboerhuse, men også
i Rubinens og Midtens lokaler.
B/U-medarbejder fra helhedsplanen deltager 1 gang om måneden i personalemøde i
SFC/Rubinen.
B/U-medarbejder fra helhedsplanen koordinerer bemanding af idrætscontainer og
brobyggerteam. Herunder retningsgivende supervision, så det sikres, at aktiviteterne
målrettes de overordnede formål. B/U-medarbejderen er ansvarlig for, at der foretages en
screening af børn der kommer fast i containeren mhp at målrette tilbud til de børn og
deres forældre.
BIF (VINK) tilbyder rådgivning mm ift. Antiradikalisering.
Arrangement vedr. uddannelsesvalg tilrettelægges med deltagelse af ungevejlederen.
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Aktiviteter, som skal bidrage til indfrielsen af mål for indsatsområdet (tilføj
skemaer - ét skema pr. aktivitet):
Aktivitetsnavn:
Foreningsguidning
Indhold og praksis (aktivitetsbeskrivelse):
Børn og unge som ikke allerede går til en fritidsaktivitet eller ønsker at prøve noget nyt –
og som ikke har tilstrækkelig støtte fra forældrene til dette, følges til deres fritidsaktivitet.
Aktiviteten er for både drenge og piger, men det er erfaringen fra det aktuelle boligsociale
arbejde i området, at mange piger ikke opmuntres til at gå til fritidsaktiviteter, og derfor
skal der også samarbejdes med foreninger, der har aktiviteter, der tiltrækker piger.
Nogle børn har behov for at blive fulgt en kort periode, og herefter kan de selv eller
forældrene tage over. Andre har behov for mere håndholdt at blive fastholdt løbende, og
få hjælp til at søge kontingentstøtte, overblik over deltagelse i stævner og kampe,
anskaffelse af udstyr etc.
Der arbejdes desuden med at informere og holdningsbearbejde forældre i forhold til børn
og unges udbytte af at have en fritidsaktivitet, fx i form af forældremøder.
Undersøgelser peger på at deltagelse i organiseret idræt har positiv indvirkning på børn
og unges personlige udvikling og hvordan de klarer sig i skolen. CFBU vurderer, at
brobygning til foreningsliv er tilstrækkeligt underbygget til, at der er dokumentation for
dens virkning.
Formål:
Det er formålet med aktiviteten at understøtte, introducere og fastholde områdets børn og
deres forældre i det lokale foreningsliv. Det være sig både idræt, kultur og friluft.
På længere sigt er det målet at bryde negativ social arv. Forebyggelse af kriminalitet sker
ved, at tilbyde og fastholde de unge i et alternativ til at hænge ud på gaden.
Målgruppe(r):
Der er to målgrupper:
1. Den primære målgruppe er børn fra 6-14 år og deres forældre, der har behov for
støtte til at starte til en fritidsaktivitet, men som selv kan fastholde aktiviteten
efterfølgende. Der er et særligt fokus på at få flere piger i gang med en
fritidsaktivitet.
2. Den anden målgruppe, er en gruppe af særligt udsatte børn, 6-14 år, og deres
forældre, som kontinuerligt har brug for støtte til at fastholde deres fritidsaktivitet.
Succeskriterier og datakilde for aktiviteten:
(OBS: Disse skal fremgå af aktivitetsskemaet)
Succeskriterier:

Datakilde:
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Mindst 20 børn om året er startet på en
fritidsaktivitet og er fastholdt efter 4
måneder. Heraf skal halvdelen være piger.

Helhedsplanens logbog

Evt. måle på fastholdelsesgrad, hvis KFF får
midler til at fortsætte fritidsguideordning
efter 1. halvår af 2017.
Organisering, ansvar og rollefordeling:
Der ansættes en studentermedhjælp (koordinator) i helhedsplanen 20 timer om ugen.
Koordinatoren skal, i samarbejde med børn- og ungemedarbejderen rekruttere frivillige til
at følge børnene, primært i lokalområdet, og lave opsøgende arbejde på skoler og ved
lokale arrangementer og i forhold til lokale foreninger og arbejder aktivt med
forældreinddragelse og matcher børn og frivillige (målgruppe 1).
Koordinatoren skal lave opsøgende arbejde i forhold til de lokale klubber og foreninger, så
de er parate til at modtage børn og unge fra udsatte familier.
Helhedsplanen brobygger til SOF, ift at børn fra særligt udsatte familier (målgruppe 2) får
støtte til at starte og fastholde en fritidsaktivitet.
Derudover samarbejder helhedsplanen med lokale foreninger om fx at starte fodboldhold
på Sjælør for yngre børn, som senere kan flyttes til klubbens egne træningsbaner, når
børnene er store nok til selv at transportere sig.
Helhedsplanen indhenter viden om mulighed for kontingentstøtte, rådgiver og sørger for
at relevante familier får mulighed for at søge om støtte. Det kan fx være hos DIF, DGI,
Socialforvaltningen eller ’Broen’.

Aktiviteter, som skal bidrage til indfrielsen af mål for indsatsområdet (tilføj
skemaer - ét skema pr. aktivitet):
Aktivitetsnavn:
Lommepengeprojekt (lønmidler via Trygfonden)
Indhold og praksis (aktivitetsbeskrivelse):
Unge fra området tilbydes kortvarige ansættelser (3-6 mdr.). Lommepengestillingerne
etableres i lokale virksomheder, lokale institutioner, i den lokale drift i boligselskabet samt
i det boligsociale sekretariat. Konkrete opgaver i driften og i det boligsociale sekretariat
kan være indkøb, børnepasning ophængning af opslag, renholdelse af udearealer,
rengøring af vaskeri. Stillingerne etableres, så de ikke er konkurrerende med reelle
stillinger, men med henblik på etablering af et ordinært fritidsjob.
De unge gennemfører et jobsøgningsforløb. Når de har fået et job bliver de grundigt
introduceret til jobbet og virksomheden, og de får hjælp til frikort, bankkonto og andre
formalia. De unge modtager løbende supervision og støtte til at udvikle sig i
lommepengejobbet, og til efterfølgende at finde et ordinært fritidsjob. De unge indgår
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således i et længerevarende coachingforløb hos den boligsociale medarbejder.
Når den unge har fået lommepengejob inviteres forældrene til et møde, hvor der
introduceres til hvilke pligter og rettigheder der følger med lommepengejobbet.
Den boligsociale medarbejder er opsøgende overfor virksomheder, og det er vigtigt at
sikre sig virksomhedens åbenhed overfor at ansætte unge fra udsatte boligområder samt
at der er kollegaer og voksne medarbejdere på arbejdspladsen.
CFBU anser lommepengeprojekter som en klargøring af unge til at varetage et fritidsjob,
idet evalueringer viser, at unge der har haft lommepengejob også formår at fastholde et
ordinært fritidsjob.
Formål:
Det er på kort sigt formålet at styrke de unge til at kunne påtage sig et fritidsjob på
almindelige vilkår og til at føle større ejerskab for deres boligområde samt stolthed
omkring det at have et job.
På længere sigt er formålet at styrke de unge ift. at klare sig bedre i skolen, på
videregående uddannelser samt på arbejdsmarkedet, og således bryde negativ social arv.
Et job er et godt alternativ til at hænge ud på gaden og kan medvirke til forebyggelse af
kriminalitet.
Målgruppe(r):
Målgruppe 1 er særligt udsatte unge på 13-14 år, der på grund af deres unge alder og
arbejdsmarkedsregler har svært ved at få et ordinært fritidsjob.
Målgruppe 2 er særligt udsatte unge 15-17 årige som typisk går på specialskoler og/eller
har diagnoser, og som derfor har svært ved at konkurrere på lige fod med andre unge på
samme alder.
I forhold til begge målgrupper er det et mål at inddrage forældrene, fordi det ikke er
givet, at de kender til arbejdsmarkedskultur og kan støtte deres barn. Forældrene
informeres om de unges vagtskema, mødetider, kontrakt, løn osv. I nogle tilfælde
introduceres forældrene også til arbejdspladsen.
Succeskriterier og datakilde for aktiviteten:
(OBS: Disse skal fremgå af aktivitetsskemaet)
Succeskriterier:

Datakilde:

15 unge har årligt haft et lommepengejob

Helhedsplanens logbog

At den unge opnår selvstændighed og
imødekommende fremtoning, sociale og
kollegiale kompetencer samt mødestabilitet

Helhedsplanens logbog. Vurdering efter
løbende samtaler med arbejdsgiver.

Alle forældre til unge der har fået
lommepengejob, har været til møde om hvad
det indebærer.

Helhedsplanens logbog
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Organisering, ansvar og rollefordeling:
Helhedsplanen har ansvaret for at rekruttere de unge, udfylde ansættelsesformular, følge
op på korrekt lønudbetaling etc. Og overodnet supervision af den unge. Helhedsplanen
har ansvar for, at der findes lønmidler til stillingen i 3-6 måneder.
Helhedsplanen har ansvar for at de deltagende virksomheder og institutioner er
engagerede og har forståelse for projektets overordnede formål samt har reelt ønske om
at guide og støtte den unge.
Ved ansættelsen i driften vælges en kontaktperson, som har ansvar for tildeling af
opgaver etc. til den unge.
Boligorganisationerne påtager sig, ved at finde opgaver i forbindelse med lommepengejobs, et socialt ansvar i boligområdet.
Ved ansættelse i lokal virksomhed eller institution har arbejdsgiveren det daglige ansvar
for opgaver til den unge samt ansvar for at afregne deres månedlige udgifter ved at sende
regning på lønudgifter til helhedsplanen.
Det lokale SSP-udvalg kan være med til at udvælge unge til vejledning og formidling af
lommepengejobs.
Områdefornyelsen opretter lommepengestillinger og ad hoc opgaver, og unge til disse
opgaver rekrutteres af helhedsplanen.
Der samarbejdes med ungevejlederen ift rekruttering af unge og brobygning til ordinært
fritidsjob.

Aktivitetsnavn:
Mind your own Business (MYOB)
Indhold og praksis (aktivitetsbeskrivelse):
Mind Your Own Business er et udviklingssprogram for drenge fra udsatte boligområder i
alderen 13-17 år. Med iværksætteri som omdrejningspunkt samler programmet det
sociale potentiale i erhvervslivet og civilsamfundet i en fælles indsats, der skal styrke
drengenes faglige kompetencer, sociale relationer samt deres tilknytning til
uddannelsessystemet og arbejdsmarkedet. Drengene tilbydes indflydelse og ansvar for et
fokuseret forløb, hvor de skal etablere egen virksomhed, producere eget produkt samt
sælge og markedsføre det. Deres forretningstalent vil komme på prøve, de vil tilegne sig
basale forretningsfærdigheder, og de vil blive udfordret i og motiveret til at tage ansvar
og nå et defineret mål.
Siden 2010 er der gennemført 28 mikrovirksomhedsforløb i udsatte boligområder rundt
om i Danmark. På baggrund af erfaringerne herfra – samt ekstern evaluering – kan det
konkluderes, at drengene får stort udbytte af programmet. Drengene fortæller, at de
oplever et øget ordforråd, en forbedret selvtillid når de fremlægger i skolen plus, at deres
karakterer stiger i fag som dansk, engelsk og matematik. Ligeledes forbedres deres
sociale kompetencer markant, ved at de gennem forløbet bliver bedre til at samarbejde
samt lytte til og respektere andres argumenter og holdninger.
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Der gennemføres to forløb. Første gang med start i sommeren 2017, anden gang med
start i 2019. begge år bruges foråret på at etablere en aldersmæssig homogen gruppe af
drenge.
Formål:
Det er formålet med aktiviteten at styrke drengenes faglige kompetencer, sociale
relationer samt deres tilknytning til uddannelsessystemet og arbejdsmarkedet.
Målgruppe(r):
Drenge mellem 13 og 17 år. Der sammensættes en aldersmæssigt homogen gruppe.
Drengene kan ikke have diagnoser (fx ADHD) eller være involveret i kriminalitet.
Succeskriterier og datakilde for aktiviteten:
(OBS: Disse skal fremgå af aktivitetsskemaet)
Succeskriterier:

Datakilde:

10 drenge gennemfører et forløb med start i
henholdsvis 2017 og 2019, i alt 20 drenge.

Helhedsplanens logbog

75% af deltagerne forbedrer deres karakterer
i dansk og matematik med mindst én
karakter, får større ordforråd og bliver bedre
til at lave fremlæggelser.

Deltagernes egne tilbagemeldinger og via
deltagernes klasselærere (primært
Ellebjerg skole og Bavnehøj Skole).
Helhedsplanen er ansvarlig for målingen.

Organisering, ansvar og rollefordeling:
I samarbejde med fritidscenteret (BUF) rekrutteres drenge til at deltage i projektet.
Udgifter til aktiviteten deles ligeligt mellem BUF og helhedsplanen.
En medarbejder fra helhedsplanen er tovholder på projektet, og er bindeled til MYOB.
Helhedsplanen og BUF samarbejder om at fastholde deltagerne i projektet.
Helhedsplanen sørger for, at der er lokale med netforbindelse til rådighed til ugentlige
møder for deltagerne.
Helhedsplanen dækker udgifter til forplejning og transport til større arrangementer.
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