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Nyt om Greve Nord Projektet
Greve Nord Projektet 2016 – 2020
1. september startede den nye og tredje helhedsplan i Greve Nord. Med den er der nye
indsatsområder, nye arbejdsmetoder og nye samarbejder med kommunen, boligorganisationerne og
andre vigtige samarbejdspartnere.
Dette er den første kvartalsrapport i den nye helhedsplan, så derfor ser den lidt anderledes ud, end vi
er vant til. Nye målinger er kommet til, og andre er udgået med det gamle projekt.
Kvartalsrapporten er en gennemgang af de indsatsområder og løbende indikatorer, som Greve Nord
Projektet skal indberette til Landsbyggefonden. Indholdet i kvartalsrapporterne omfatter derfor ikke
alle aktiviteter og indsatser, som projektet arbejder med i hverdagen.
Vi glæder os alle her i Greve Nord Projektet til fire nye år med samarbejde med beboere, Greve
Kommune, boligorganisationerne og alle de andre engagerede samarbejdspartnere mod et fælles mål
om at gøre Greve Nord til en endnu mere attraktiv bydel.
Det er meget vigtigt at understrege, at alle Greve Nord Projektets tilbud og aktiviteter er for alle
borgere i hele Greve Nord, uanset hvor aktiviteten er geografisk er placeret, og hvem man er.
Nyt beboerhus i Thors Kvarter 62
I forbindelse med den nye projektperiode er den administrative enhed i projektet flyttet ud af
lokalerne i Thors Kvarter og til i nye lokaler i Gersagerparken 71.
Huset i Thors Kvarter 62 er i stedet taget i brug som beboerhus, hvor alle borgere fra Greve Nord er
velkommen. De første aktiviteter er gået i gang i huset heriblandt legestuer, babygrupper, vejledning
og massage, kaffehygge m.m., men der er plads til mange flere.
Det er beboerne selv, der har mulighed for at sætte deres præg på huset og være med til at
bestemme, hvilke aktiviteter de gerne vil være med til at afvikle i huset.
Velkommen til Freyas Kvarter
Fra efteråret 2016 er de almene boliger i Freyas Kvarter også blevet en del af Greve Nord Projektet.
Freyas Kvarter er en del af Gudekvartererne (SYD-BO), og vi glæder os til at byde beboerne derfra
velkommen til alle arrangementer og aktivitetstilbud.
Den nye helhedsplan kan læses på nettet
Helhedsplanen og indsatserne for Greve Nord Projektets arbejde de kommende fire år er beskrevet i
en samlet strategisk samarbejdsaftale og fire delaftaler, der hver definerer et overordnet
indsatsområde:
- Tryghed og Trivsel
- Kriminalpræventiv indsats
- Uddannelse og Beskæftigelse
- Forebyggelse og Forældreansvar
Du kan læse hver enkelt delaftale og den samlede strategiske samarbejdsaftale på vores hjemmeside.
Du finder det hele under fanen ”Om Projektet” øverst på hjemmesiden www.grevenord.dk.
Et lidt skævt kvartal
Det er vigtigt at bemærke, at tallene i denne kvartalsrapport bærer præg af, der har været en overgang
mellem de to helhedsplaner. Det betyder dels, at der har været en del praktisk arbejde, der har taget
tid fra de almindelige kerneopgaver og dels, at de indsatser, der skal indrapporteres på først har skullet
startes op. Derfor vil mange af indberetningerne være lavere i antal, end i de tidligere og de
kommende kvartalsrapporter.

Status på indsatsområder og aktiviteter
Nedenstående er en gennemgang af de prædefinerede indikatorer, som projektet skal indberette til
Landsbyggefonden. Tallene udgør således ikke en udtømmende gennemgang af projektets indsatser og
aktiviteter, men udvalgte aktiviteter under hvert indsatsområde.

1..Indsats: Tryghed & Trivsel
Indsats vedr. beboere med psykiske lidelser og andre udsatte beboergrupper
Tilbud til udsatte borgere
Antal faste ugentlige tilbud til udsatte borgere
Antal deltagere i gennemsnit pr. gang (ikke nødvendigvis unikke)
Antal samarbejdspartnere, der har bidraget

1*
16
1

* Fordelt over 1 ugentligt hyggeaften afholdt af PPV

Kulturarrangementer og Aktiviteter
Faste aktiviteter for beboerne
Antal faste månedlige aktiviteter
Antal beboere der deltog i de faste aktiviteter i alt (ikke nødvendigvis unikke)
Antal frivillige, der bidrog til at gennemføre arrangementerne (ikke nødvendigvis unikke)

6*
302**
3

Kulturelle arrangementer og events
Antal tværgående kulturelle arrangementer/netværksarrangementer (tværgående)
Antal besøgende i alt
Antal frivillige, der bidrog til at gennemføre arrangementerne (ikke nødvendigvis unikke)

2***

Ca. 350
6

Tryghed
Antal afholdte tryghedsbesøg/ -samtaler
Antal afholdte omsorgssamtaler fx over telefon

12
6

* Fordelt over 1 ugentligt gymnastik/ Balanced Body hold, 1 ugentligt motionshold for kvinder, 1 ugentligt motionshold for
kronikere, 2 ugentlige kvindegrupper, 1 månedligt bankoarrangement
** En del af beboerne har deltaget i flere aktiviteter
*** Loppemarked og Juletur

Yderligere om indsatsområdet:
 Juletur
4. december var der juletur til Juleskibet i Køge Havn, og 44 børn og voksne fra alle tre områder
var afsted på en hyggelig fællestur, hvor beboerne blandede sig på kryds og tværs og fik lært
hinanden at kende.



Temaaften om økonomi:
I december blev der afholdt en caféaften med temaet ’Hjælp til økonomien’, hvor Dansk
Folkehjælps rådgivere kom med vejledning. 17 beboere deltog og fik gode råd om, hvordan de
kan spare penge i hverdagen og få styr på en presset økonomi.

Vidensdeling og Kommunikation


Samarbejdsforum
Samarbejdsforum er et nyt forum i den nye helhedsplan, og 31. oktober blev første møde i det
nye forum afholdt. Samarbejdsforum er et koordinerende og rådgivende organ, der skal sikre
vidensdeling, samarbejde og koordinering på tværs af bydelen og imellem de repræsenterede
aktører.
Temaet var en gennemgang af resultaterne fra den seneste projektperiode, samt en
præsentation af det nye projekt.



Bydelsforum
14. december havde Greve Nord Projektet inviteret alle interesserede borgere, lokalpolitikere
og områdets foreninger til bydelsforum. I år var temaet frivillighed, og formanden for
FrivilligCenter Greve, Hugo Tietze, fortalte om sine egne erfaringer med frivilligt arbejde. Der
var også arrangeret en workshop, hvor deltagerne blev bedt om at komme med deres bud på,
hvordan man kan gøre det mere interessant at være frivillig.

Kommunikation og Image
Hjemmeside og digital kommunikation
Antal besøg på hjemmesiden i alt, gennemsnit pr. måned
Antal unikke besøgende på hjemmesiden www.grevenord.dk, gennemsnit pr. måned
Antal udsendte digitale nyhedsbreve
Antal modtagere af det digitale nyhedsbrev pr. slutningen af kvartalet

1150
904
6
507

Presse og image
Antal positive unikke artikler om boligområdet i lokale medier*

2

Sociale medier og samarbejder
Antal følgere af Facebooksiden ’Greve Nord Projektet’ pr. slutningen af kvartalet
Antal personer, der i gennemsnit har set Greve Nord Projektets opslag på Facebook

438
250

*Artiklerne er bragt i flere medier, ofte både på tryk og i web version.

2..Indsats: Kriminalpræventiv indsats
Skolesamarbejder


Skolesamarbejde
Der er etableret et øget samarbejde med de lokale skoler, Arenaskolen og Krogårdskolen.
Samarbejdet har fortsat fokus på at understøtte områdets børn og unges skolegang og
uddannelse, hvilket gøres i samarbejde med de lokale skoler. Hvis en elev fx har meget fravær,
kan skolen og helhedsplanens medarbejdere sammen gå i dialog med forældrene og eleven. I
samarbejde med familien kan skolens og helhedsplanens personale støtte op om, at fraværet
formindskes, at vigtigheden omkring skolegang og uddannelse bliver understreget, og ruste
forældrene til fremadrettet selv at støtte barnet/ den unge i deres skolegang.

Uddannelses- og jobvejledning (unge under 18 år)
Antal unikke borgere, der har benyttet tilbuddet om vejledning om skole / uddannelse
Antal vejledningssamtaler om skole/ uddannelse i alt
Antal borgere, der er startet i uddannelse
Antal unikke borgere, der har benyttet tilbuddet om vejledning om job fx fritidsjob
Antal vejledningssamtaler om job i alt

4
16
2
3
9

Brobygning til og underbygning af fritidstilbud og foreningsliv
Brobygning til fritids- og foreningsliv
Antal unikke unge (u.18 år), der har benyttet tilbuddet om vejledning ift. fritids/ foreningsliv
Antal vejledningssamtaler i alt
Antal unikke unge, der er blevet henvist til fritids/ foreningsliv
Antal unikke unge, der er startet i fritids/ foreningsliv

10
33
9
2

3..Indsats: Uddannelse & Beskæftigelse
Job- og uddannelsesvejledning
Job- og uddannelsesvejledning
Antal borgere, der er startet på uddannelse
Antal borgere, der er kommet i ordinær beskæftigelse
Antal borgere, der er kommet i løntilskud
Antal borgere, der er kommet i virksomhedspraktik
Antal borgere, der er kommet i fritidsjob
Antal unikke borgere, der har benyttet tilbuddet om job-/uddannelsesvejledning
Antal job- og uddannelsesvejlednings samtaler i alt

3
2
1
5
1
46
217

Danskundervisning
Antal borgere, der er startet på danskundervisning

19

Kursusforløb – tættere på arbejdsmarkedet
Kursusforløb – Tættere på arbejdsmarkedet
Antal kursusforløb afholdt/ igangværende

Ingen afholdt i
kvartalet

Antal kursusgange i gennemsnit pr. kursusforløb
Antal unikke borgere, der har deltaget pr. kursusforløb
Antal unikke borgere, der har bestået pr. kursusforløb
Antal samarbejdspartnere, der bidrog til kurset

Yderligere om indsatsområdet:
 Minikursus
Der er afholdt et minikursus på fire kursusgange i brugen af fx NEM ID, e-boks, Joblog, opsætning
af cv, ansøgningsskrivning m.m. Kurset og vejledningen har samtidig været udgangspunkt for
yderligere erhvervskvalificering af flere af deltagerne, hvoraf den ene har taget hygiejnekursus til
brug i køkkener. I alt fire beboere har deltaget i kurset.

Helhedsorienteret vejledning
Helhedsorienteret vejledning for voksne og unge
Antal unikke voksne borgere (over 18 år), der har benyttet tilbuddet om helhedsorienteret
vejledning
Antal helhedsorienterede vejledningssamtaler afholdt med voksne borgere i alt
Antal unikke unge borgere (under 18 år), der har benyttet tilbuddet om helhedsorienteret
vejledning
Antal helhedsorienterede vejledningssamtaler afholdt med unge borgere i alt

83
371
7
51

4..Indsats: Forebyggelse & Forældreansvar
Kursusforløb for forældre
Længere kursusforløb for forældre over 8 uger
Antal kursusforløb afholdt / igangværende

Ingen afholdt i
kvartalet

Antal unikke borgere, der har deltaget pr. kursusforløb
Antal unikke borgere, der har bestået pr. kursusforløb
Antal samarbejdspartnere, der bidrog til kurset

Kortere kursusforløb for forældre under 8 uger
Antal kursusforløb afholdt / igangværende
Antal kursusgange i gennemsnit pr. kursusforløb
Antal unikke borgere, der har deltaget pr. kursusforløb
Antal unikke borgere, der har bestået pr. kursusforløb
Antal samarbejdspartnere, der bidrog til kurset

1
8
7
Stadig i gang

Familievejledning
Familievejledning
Antal unikke borgere, der har benyttet tilbuddet om familievejledning
Antal familievejledningssamtaler afholdt i alt

4
16

Netværk for børnefamilier
Aktiviteter og netværk for børnefamilier
Antal legestuer afholdt
Antal familier, der har deltaget i legstuen i gennemsnit pr. gang (ikke nødvendigvis unikke)
Antal babygrupper afholdt
Antal familier, der har deltaget i babygruppen i gennemsnit pr. gang (ikke nødvendigvis unikke)
Antal frivillige, der bidrog til at gennemføre legestuen og babygruppen
Antal samarbejdspartnere, der bidrog til at gennemføre legestuen og babygruppen

6
3
6
5
1
2

Samtaler og gruppeforløb vedr. misbrug
Individuelle samtaler og behandlinger
Antal unikke borgere, der har benyttet tilbuddet om vejledning og behandling ift. misbrug
Antal vejledningssamtaler afholdt i alt

3
22

Gruppevejledning og gruppebehandling
Antal unikke borgere, der har benyttet tilbuddet om gruppevejledning og gruppebehandling
Antal gruppevejledninger og gruppebehandlinger afholdt i alt

26
11

Yderligere om indsatsområdet:
 Udviklingskursus for kvinder
Der er startet et udviklingskursus for områdets kvinder, hvor de bl.a. taler om håndtering af
smerter og sorg, udfordringer i familien, kropsbevidsthed og viljen til forandring m.m. På kurset
bliver der også talt meget om, hvad kvinderne selv kan gøre for at få det bedre og skabe en
bedre hverdag for sig selv og deres familier.
Kurset består af otte kursusgange spredt over december 2016 og januar 2017, hvor kvinderne
får råd og vejledning fra ikke kun vejlederne, men også hinanden. På kurset deltager mellem
fire og syv kvinder pr. gang.

Om Greve Nord Projektet:
Greve Nord Projektet er et boligsocialt projekt, der har til formål at skabe levende, attraktive og trygge
boligområder med en markant positiv lokal identitet og tradition for fællesskab og samarbejde. Projektet
finansieres af Landsbyggefonden, Greve Kommune og de involverede boligafdelinger. Der arbejdes helt
overordnet på to planer:
 For den enkelte beboer: Social indsats, aktiviteter og vejledning især for udsatte beboere.
 For bydelen: Etablering af netværk og samarbejde mellem relevante aktører, oprettelse af
platforme for information og vidensdeling samt positiv profilering af bydelen.

Medarbejdere

Kontaktoplysninger

Sekretariatsleder
Hanne Sanderhoff Degn
Arbejdsområder: Ledelse og strategi

Mail: hsd@bo-vest.dk
Tlf. 60 35 46 64
Gersagerparken 71

Kommunikationsmedarbejder
Sarah Z. Ehrenreich
Arbejdsområder: Image og
kommunikation

Mail: sze@bo-vest.dk
Tlf. 60 35 46 65
Gersagerparken 71

Koordinator
Dorthe Korshøj
Arbejdsområder: Kurser, vejledning
og undervisning

Mail: dko@bo-vest.dk
Tlf. 60 35 46 61
Aktivitetshuset, Digehuset 9

Familievejleder
Gitte Henningsen
Arbejdsområder: Undervisning,
vejledning og behandling

Mail: ghe@bo-vest.dk
Tlf. 60 35 46 76
Digehuset 9 & Thors Kvarter 62

Aktivitetskoordinator
Suzanne Magelund
Arbejdsområder: Frivillige, aktiviteter
& arrangementer

Mail: sst@bo-vest.dk
Tlf. 60 35 46 67
Thors Kvarter 62

Vejleder
Khadija Al Mohammadi
Arbejdsområder: Vejledning om job,
uddannelse og samfundsforhold

Mail: kam@bo-vest.dk
Tlf. 60 35 46 69
Aktivitetshuset, Digehuset 9

Børne og Ungemedarbejder
Martin Stærk Hansen
Arbejdsområder: Vejledning,
skolesamarbejder, brobygning

Mail: msh@bo-vest.dk
Tlf. 60 35 46 77
Aktivitetshuset, Digehuset 9

Projektmedarbejder
Nadia Ismail
Arbejdsområder: Formidling,
vejledning

Mail: nmi@bo-vest.dk
Tlf. 60 35 46 68
Digehuset 9 & Thors Kvarter 62

Se mere på www.grevenord.dk hvor du også kan tilmelde dig nyhedsbrevet.
Du kan også finde os på Facebook eller Instagram – bare søg efter Greve Nord Projektet.

