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Status på projektet 
Helhedsplanen har nu fået sin godkendelse 
For få uger siden blev den nye helhedsplan godkendt af et samlet Byråd i Greve Kommune. Inden da havde 
kommunens fagudvalg, boligselskaberne, organisationsbestyrelserne m.m. alle godkendt helhedsplanen, der nu kun 
mangler den sidste tekniske godkendelse fra Landsbyggefonden, hvilket kommer i løbet af sommeren. Herefter er den 
nye indsats officielt klar til at blive sat i gang i forlængelse af den nuværende projektperiode, der udløber 31.8.2016. 
Indsatsområderne i det nye projekt er tryghed og trivsel, kriminalpræventiv indsats, uddannelse og beskæftigelse samt 
forebyggelse og forældreansvar.  
Der vil over de næste fire år blive arbejdet på at øge trygheden og trivslen i boligområderne, at medvirke til forebyggelse 
af kriminalitet samt at skabe et mere positivt og nuanceret billede af boligområdet. Ligeledes vil der i det nye projekt 
være indsatser, der giver beboerne mulighed for at forbedre deres socioøkonomiske situation, styrke integrationen og 
forebygge parallelsamfund samt en opprioritering af indsatsen, der er målrettet de særligt udsatte beboere, herunder 
beboere med psykiske lidelser. 
 
Mere fokus på forældrene 
I det kommende projekt vil der være særligt fokus på forældreinddragelse og tidlig indsats. Det skal bl.a. ske gennem et 
øget samarbejde mellem den boligsociale indsats, skolerne, institutionerne og familierne selv. 
Indsatsen skal give forældrene bedre forudsætninger for at opdrage og støtte deres børn og deltage aktivt i deres liv 
samt give familierne redskaber og støtte til at bryde negativ social arv. 
Hvor indsatsen hidtil har været individuel, vil den i det nye projekt i højere grad blive suppleret af fælles kurser, 
undervisningsforløb og familieskoler for forældrene, hvor der vil være fokus på skoler og daginstitutioner, 
forældresamarbejde, opdragelse, fritidsliv, samfundsoplysning, mv. Der vil også være familievejledning og andre 
netværkstilbud for børnefamilier. Der vil naturligvis stadig være individuelle samtaleforløb for dem, der har behov for det. 
 

Tak for hjælpen til alle samarbejdspartnere 
Den nye helhedsplan består bl.a. af samarbejdsaftaler, der er indgået med en række lokale samarbejdspartnere i 
området. Derfor har rigtig mange parter bidraget til helhedsplanen med erfaringer, refleksioner og forslag til, hvad den 
nye helhedsplan skulle indeholde. Hvilke indsatser, der skulle prioriteres, hvem der kan løfte hvilke opgaver m.m. Alt 
dette for at sikre en bredspektret helhedsplan, der har til formål at skabe mere tryghed og trivsel i Greve Nord.  
Fra Greve Nord Projektets side vil vi gerne sige mange tak til alle, der har bidraget til udfærdigelsen af den nye 
helhedsplan. Vi glæder os til endnu mere samarbejde fremadrettet mod 2020. 
 
Vi rykker lidt rundt 
I forbindelse med den nye helhedsplan vil der ske en hensigtsmæssig omplacering af tilbud, aktiviteter og medarbejdere 
i de tre boligområder. Der vil fortsat være medarbejdere og kontorer i alle tre områder, hvor beboerne er velkomne til at 
komme ned og få en snak og evt. blive vist videre til et tilbud i et af de andre områder. 
Hvordan placeringen af henholdsvis aktiviteter, beboertilbud og medarbejdere helt præcis skal se ud, er endnu ikke klar 
til præsentation, men vi holder naturligvis alle orienteret via både nyhedsbrev, hjemmeside, Facebook og printede 
opslag, når det hele er på plads. 
 

Greve Nord Projektet er inspiration for andre 

Det er altid dejligt, når ens arbejde, resultater og metoder vurderes effektive nok til, at andre kan bruge det som 
inspiration. I det seneste kvartal er medarbejdere fra Greve Nord Projektet i flere omgange blevet inviteret ud som 
”eksperter” for at fortælle, hvilke erfaringer vi har fået ift. forskellige indsatser her i Greve Nord.  
Udlændinge- Integrations- og Bolig Ministeriet har bl.a. inviteret to medarbejdere til et såkaldt ekspertmøde, hvor de 
gerne ville høre mere om, hvilke erfaringer og metoder vi gør brug af ift. at forebygge parallelsamfund og radikalisering 
af unge i de almene boligområder. 
Projektets ledelse er blevet inviteret til at sidde med i en fokusgruppe hos CFBU (Center for boligsocial udvikling), hvor 
de skal komme med input til, hvad centeret fremadrettet skal arbejde med af emner og tematikker.  
Også SFI (Det Nationale Forskningscenter for Velfærd) har bedt ledelsen om at sidde med i en følgegruppe, der skal 
evaluere brugen af midler fra Landsbyggefonden i tidligere afviklede boligsociale helhedsplaner. 
 
Flere andre boligsociale helhedsplaner fra hele Danmark har ligeledes vist stor interesse for udviklingen i området og 
resultaterne og har rettet henvendelse til sekretariatet for at få mere information om særligt Integrations Pionererne og 
Projektet for Ægtefælleforsørgede Kvinder.  



 

 

Status på aktiviteter og indsatsområder 

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.  

Indsats: Børn, unge og familier  

Forældreinvolvering, brobygning og tidlig indsats  
Antal individuelle samtaler og behandlinger* 227 

Antal deltagere, der har modtaget NADA behandling på de samlede hold (ikke unikke deltagere) 146 

Arrangementer for børn/forældre Se uddyb. 
* Tallene for Askerød og Gersagerparken er lagt sammen. 
 
Yderligere om indsatsområdet i 2. kvartal: 

 Individuelle samtaler og behandlinger 
Opgørelsen over samtaler og behandlinger, 227 aftaler i 2. kvartal, udgøres af hhv. 116 ”rene” samtaler, 121 
samtaler kombineret med behandling (øreakupunktur (NADA), hotstone massage eller massage). 
Formålet med behandlingerne og de dybdegående samtaler er at give beboerne en bedre hverdag og højne 
deres livskvalitet. Tilbuddene er for beboere i alle tre boligområder og benyttes af et bredt udsnit af beboere 
med både dansk og udenlandsk baggrund.  
 

 Afslutning på Integrations Pionererne 
I starten af juni havde tredje og sidste hold af Integrations Pionererne afslutningsceremoni. De 12 tyrkiske 
mødre, der har bestået kurset, fik overrakt deres diplomer af Greves borgmester, Pernille Beckmann, på 
Rådhuset. Sammen med uddelingen af diplomer fik kvinderne en tale fra borgmesteren, der roste dem for 
deres indsats. Samtidig opmuntrede hun dem til at videreformidle deres nye viden til alle andre familier i deres 
netværk, der også kan have gavn af de informationer, som kvinderne har fået på integrations- og 
rollemodelskurset. 
 

 Kunst som hjælp 
I dette kvartal har projektets familie- og misbrugsvejleder afholdt en række åbne kunst/ malerkurser for borgere, 
der har haft behov for en snak og lidt vejledning. Gennem kunsten og muligheden for at bruge sin kreativitet, 
har borgerne fået mulighed for at definere og reagere på nogle tanker og følelser, som ellers ikke var kommet 
op til overfladen. Dette tilbud har flere borgere benyttet sig af. 
 
 

Indsats: Job, uddannelse & erhverv 
Job- og uddannelsesvejledning (voksne)  

Antal (unikke) borgere, der har benyttet tilbuddet om generel vejledning 66 

Antal (unikke) borgere, der har benyttet tilbuddet om job-/uddannelsesvejledning  47 

Antal (unikke) borgere, der blev henvist til relevant tilbud i eller udenfor helhedsplanens regi 39 

Antal borgere, der er startet på uddannelse* 0* 

Antal borgere, der er kommet i beskæftigelse ** 2** 

Antal borgere, der er henvist til løntilskud/ virksomhedspraktik  2 

Antal vejledningssamtaler*** 860*** 
* Tallene gælder kortere, mellemlange og lange/videregående uddannelser. Dog skal det bemærkes, at 32 borgere er blevet henvist til kurser, 
påbegyndt dansk undervisning m.m. 
** Herudover er 4 borgere blevet henvist til praktikforløb, og en enkelt har fået fritidsjob. 
*** En vejledningssamtale skal her forstås i bred forstand. Det dækker både over planlagte vejledningssamtaler, men også ad hoc vejledninger over 
telefonen, mail m.m. og dermed også forskellig længde. Hvis en borger er blevet vejledt i mere end ét emne ad gangen, tæller dette ligeledes som 
to særskilte vejledningssamtaler. Ud af det samlede antal vejledningssamtaler for 2. kvartal er 293 af vejledningssamtalerne om job og uddannelse, 
mens 224 af samtalerne har været økonomisk vejledning, budgetlægning m.m. 
 
 
 



 

Job- og uddannelsesvejledning (unge u. 18 år) * 
Antal (unikke) borgere, der har benyttet tilbuddet om vejledning og uddannelsesvejledning 9 

Antal vejledningssamtaler i alt* 25 

Antal borgere, der er kommet i uddannelse 2 

Antal borgere, der er kommet i beskæftigelse  2 
* Tallene for dette kvartal bærer præg af at indsatsen er blevet opsagt pr. ultimo maj, samt kurser og ferieafvikling. 

Herudover er der foretaget 2 virksomhedsbesøg med henblik på at lave aftaler om fx praktikpladser og/eller mulighed for ordinær beskæftigelse. 
Der foretages desuden opsøgende arbejde i lokalområdet, løbende ”vække-runder” hos mellem to og seks unge samt anden understøttelse af 
udsatte unge, der skal fastholdes i job eller uddannelse. 

 

 

Indsats: Beboernetværk & tryghed 
Faste aktiviteter 

Antal faste (ugentlige/månedlige) aktiviteter * 4* 

Antal beboere der deltog i aktiviteter i alt (seneste kvartal) ** Ca. 550**  

Kulturelle arrangementer & events  
Antal kulturelle arrangementer/netværksarrangementer (tværgående) *** 6*** 

Antal besøgende i alt Ca. 2430 

Antal frivillige, der bidrog til at gennemføre arrangementerne (ikke nødvendigvis unikke) 24 

Tryghed  
Antal tryghedsbesøg/ -samtaler  12 
*Gymnastik, banko, baby/ forældrecafé, samtalevenner (frivillig danskundervisning)  
**Samlet ca. antal deltagere i aktiviteter, men ikke nødvendigvis unikke borgere. Tallet er baseret på en gennemsnitlig deltagelse på 18 pr. uge til 
gymnastik, gennemsnitlig 30 besøgende pr. uge hos samtalevennerne, gennemsnitlig 20 deltagere pr. baby/forældre café samt banko 
*** Arrangementer: Loppemarked, Kulturfest, Sundhedsdag, møde om beboerferie, SmallChef forløb og afslutning, tur til Knuthenborg Safaripark 
 

Yderligere om indsatsområdet i 2. kvartal 

 Nyt hold klar til beboerferie 
I uge 31 tager et nyt hold glade beboere sammen afsted på årets beboerferie til Lolland. Inden turen har 
beboerne mødtes og været med til at planlægge, hvilke aktiviteter og udflugter, de skal på, hvad der skal laves 
af mad, hvem der har hvilke opgaver undervejs m.m. 
Den årlige beboerferie er med til at skabe nye netværk og venskaber blandt både børn og voksne og samtidig 
give de familier, der ikke selv ville have muligheden for at komme på ferie, en oplevelse, de kan glæde sig over 
sammen. Beboerferien er finansieret af Socialministeriets pulje på området. 
 

 Kulturfest 
Der var fuld gang i biblioteket hele dagen d. 28. maj, hvor Greve Nord Projektet, Greve Bibliotek, Hundige 
Kirke, Mangfoldighedsrådet og en række frivillige havde inviteret alle borgere til kulturfest. Temaet var ’Vild med 
at danse’, og det gjorde folk i høj grad. Både børn og voksne kastede sig begejstret ud i breakdancen, fik rullet 
med mavemusklerne og hofterne til mavedanses rytmer og ikke mindst fik den kurdiske kædedans rigtig mange 
op af stolene og med ud på dansegulvet. 
Omkring 1000 gæster passerede ind gennem bibliotekets tællere ved indgangen i løbet af dagen, og de mange 
gæster var i høj grad selv med til at gøre årets Kulturfest til en succes. 
Kulturfesten bliver afholdt hvert år med skiftende temaer. Det hele var ganske gratis, og det var derfor en oplagt 
mulighed for at få samlet en masse forskellige mennesker fra området til en fælles eftermiddag, hvor man kan 
møde hinanden på kryds og tværs af adresse, kultur, alder og religion. 
 

 Safarikoncert m. Dansk Folkehjælp 
Projektets gode samarbejde med Dansk Folkehjælp har endnu en gang resulteret i en række dejlige oplevelser 
for børn og familier fra Greve Nord. Denne gang havde Dansk Folkehjælp inviteret 17 spændte børn og voksne 
med til en stor udendørskoncert i Knuthenborg Safaripark d. 18. juni.  
Deltagerne skulle selv betale for deres forplejning ved koncerten, men resten af udgifterne havde Dansk 
Folkehjælp taget sig af.  
Dansk Folkehjælps formål ved arrangementer som dette er, at give en række børn og familier nogle oplevelser, 



 

som de ellers ikke ville have haft mulighed for at deltage i pga. en presset økonomi.  
Det var børn og frivillige fra sidste års børneferie til Mols, der ligeledes var betalt af Dansk Folkehjælp, som 
havde fået tilbuddet om at komme med til den store koncert.  
Her i Greve Nord Projektet sætter vi meget stor pris på det gode samarbejde med Dansk Folkehjælp, da det 
betyder, at vi får mulighed for at give vores beboere nogle tilbud og muligheder, som vi ellers ikke havde 
kunnet.  
 

 Trygge Tunneller 
26. maj blev der afholdt åbningsreception af den ny renoverede tunnel mellem Askerød og Waves. Tunnelen er 
blevet lysnet op, der er fjernet højbede, opsat spejle m.m. for at øge trygheden i tunnelen. Væggene er blevet 
pyntet af både professionelle kunstnere samt børn fra Klub Godset. 
Også i tunnelen mellem Gersagerparken og Waves er der godt gang i forskønnelsen. Også her er væggene 
blevet lysnet, og der er godt gang i de farver og streger, der skal pynte væggene. I denne tunnel er det 
Gersagerparkens beboere, unge fra Klub Godset samt professionelle kunstnere, der står for udsmykningen. 
Renoveringen og forskønnelsen af de to tunneller blev sat i gang efter at Greve Byråd og Trygheds- og 
Integrationsudvalget havde besluttet at afsætte midler til at højne trygheden i de to meget brugte tunneller. Det 
skete bl.a. på baggrund af beboernes ønske om at højne trygheden i tunnellerne, som de havde givet udtryk for 
på både tidligere Tryghedsvandringer og Greve Nord Projektets Bydelskonference. 
 
 

Indsats: Sundhed 

Sundhedsformidlerne 
Antal aktiviteter/arrangementer/møder afholdt med sundhedsformidlernes deltagelse 47* 

Gruppeundervisning  
Antal faste aktiviteter/hold (ugentlige) 2 

Antal deltagere (unikke) på undervisningsholdene, gennemsnit pr. gang/hold 10 

Sundheds- og motionstilbud 
Antal igangværende sundheds- og motionstilbud* 6** 
* Faste aktiviteter fx kvindecafeer, motions- og svømmehold m.m., men også Sundhedsdagen og Blodtryksdagen i Café Ask 
** Fordelt på: Motion, svømning, motion for kronikere, to kvindegruppe tilbud og NADA behandling i gruppe.  
 

Yderligere om indsatsområdet i 2. kvartal: 

 Sundhedsdag med masser af besøgende  
D. 20. april var Café Ask igen fyldt med børn og voksne fra hele Greve, der var kommet for at blive inspireret til 
en sundere hverdag. Det skønnes at omkring 450 børn og voksne deltog i festlighederne, der var arrangeret af 
Greve Kommunes Sundhedsteam og Greve Nord Projektet. 
Der var god inspiration at hente ved de mange stande med sunde tilbud, råd og vejledning og sundhedsquizzer. 
Der var også lækre smagsprøver, danseopvisninger, fodbolddyst og mulighed for at få testet sit blodtryk, 
blodsukker, fedtprocent, lungefunktion m.m.  
Det er nu femte år i træk, at Sundhedsdagen afholdes, og det er en rigtig god måde at nå ud til en masse 
beboere og vise, at sundhed ikke behøver være løftede pegefingre og kedelige grøntsager. I stedet er 
Sundhedsdagen en hyggelig dag for hele familien, hvor der er aktiviteter for alle aldre. Samtidig er 
Sundhedsdagen en god mulighed for borgerne at møde de lokale foreninger og få information om, hvad der 
findes af lokale muligheder med relevans for dem.  
 
 

Indsats: Image & kommunikation  

Hjemmeside & digital kommunikation 
Antal unikke besøgende på hjemmesiden www.grevenord.dk, gennemsnit pr. måned 1115 

Antal besøg på hjemmesiden i alt, gennemsnit pr. måned 1413 

Antal modtagere af det digitale nyhedsbrev  635 

Presse & sociale medier  
Antal positive artikler om boligområdet i lokale medier (unikke)* 7 

Antal følgere af facebooksiden ’Greve Nord’  371 



 

*Artiklerne er bragt i flere medier, ofte både på tryk og i web version. 
 
Yderligere om indsatsområdet i 2. kvartal: 

 Greve Nord Projektet på det Boligsociale Danmarkskort 
Boligsocialnet (et samarbejde mellem Kommunernes Landsforening og BL – Danmarks Almene Boliger) har 
udfærdiget et online boligsocialt Danmarkskort. Her kan man få et overblik over alle de boligsociale 
helhedsplaner, der pt afvikles rundt omkring i Danmark. Det er ligeledes muligt at søge i, hvilke indsatsområder 
og projekter, som de enkelte helhedsplaner arbejder med. Som en integreret del af kortet og søgefunktionen er 
der indlagt en række cases, der beskriver konkrete, succesfulde projekter fra udvalgte helhedsplaner. Greve 
Nord Projektet kan glæde sig over at have hele to cases på det boligsociale kort. Det drejer sig om henholdsvis 
Projektet for Ægtefælleforsørgede Kvinder og Integrations Pionererne.  
I finder det boligsociale Danmarkskort her: www.boligsocialtkort.dk 
 

 SEO kursus 
I forlængelse af indsatsen for at give Greve Nord et bedre image og fremhæve de gode historier og udviklingen 
i området, er det vigtigt, at projektet når ud til de relevante målgrupper. 
Det sker bl.a. via internettet, hvor vores hjemmeside er vores repræsentant, der skal give de besøgende et 
indblik i, hvad projektet laver, hvilke metoder og baggrund vi arbejder ud fra, hvilke resultater der bliver skabt 
m.m. 
Derfor er det vigtigt, at hjemmesiden, www.grevenord.dk, kommer højt op i søgningerne hos Google, når 
interessenter fx søger på begreber som ’boligsocialt arbejde’, ’almene boliger i Greve Nord’, ’boligsociale 
erfaringer’ m.m.  
For at øge vores mulighed for at blive set i de lange Google-søgningslister har vi prioriteret en ekstra indsats i 
SEO, søgemaskine optimering. I løbet af sommeren vil de gode råd og konkretet tiltag blive arbejdet mere ind i 
den nuværende hjemmeside, så vi kan blive endnu mere synlige for folk, der gerne vil vide mere om, hvordan 
et succesfyldt boligsocialt projekt fungerer. 
 

 Greve Nord Projektet er kommet på Instagram 
Greve Nord Projektet har længe benyttet Facebook som supplerende kommunikationsplatform til vores 
hjemmeside og nyhedsbrev. Der er støt fremgang i antallet af Facebook-følgerer, og det er en prioriteret indsats 
i kommunikationsarbejdet at holde gang i siden, udvikle den til at blive endnu bedre og nå endnu flere af særligt 
de unge beboere i området.  
Nu er projektet også kommet på Instagram, hvor vi primært vil fokusere på de to hashtags #grevenordprojektet 
og #grevenord som en del af indsatsen for at give området et bedre image.  
Formålet med den nye Instagram-konto er at få beboerne, samarbejdspartnere m.m. til at følge os og bruge 
vores hashtags, så vi sammen kan få spredt et alsidigt og positivt billede af alle de dejlige ting, steder og folk, 
der bor og findes her i Greve Nord. 
Der vil derfor løbende blive lagt billeder op fra vores arrangementer, aktiviteter eller bare billeder fra små, sjove 
og søde ting i området.  
 

 
 
 
 

 

http://www.grevenord.dk/


 

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 

Konstitueret Sekretariatsleder 

Hanne Sanderhoff Degn 
Arbejdsområder: Ledelse og strategi 

Mail: hsd@bo-vest.dk 
Tlf. 60 35 46 64 
Aktivitetshuset, Digehuset 9 

Konstitueret Souschef 

Adam Petersen  
Arbejdsområder: Udvikling og koordinering af 
projekter og samarbejder  

Mail: acp@bo-vest.dk 
Tlf. 60 35 46 77 
Thors Kvater 62 & Gersagerparken 35 

Kommunikationsmedarbejder 

Sarah Z. Ehrenreich  
Arbejdsområder: Image og kommunikation 

Mail: sze@bo-vest.dk 
Tlf. 60 35 46 65 
Thors Kvarter 62 

Familievejleder 

Gitte Henningsen  
Arbejdsområder: Undervisning og rådgivning om 
sociale- og sundhedsforhold samt div. behandling 

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

Aktivitetskoordinator 

Suzanne Magelund 
Arbejdsområder: Frivillige, aktiviteter & 
arrangementer 

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

Job- og uddannelsesvejleder 

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

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

Job- og uddannelsesvejleder 

Merete Petersen  
Arbejdsområder: Økonomi og vejledning om 
samfundsforhold, uddannelse og job 

Mail: mep@bo-vest.dk 
Tlf. 60 35 46 68 
Aktivitetshuset, Digehuset 9 

Virksomhedsformidler  

Marco Danielsen (stoppet pr. 1. juni) 
Arbejdsområder: Jobs, fritidsjobs, praktik m.m. for 
unge  

Mail: dmd@greve.dk 
Tlf. 21 78 52 34 
Aktivitetshuset & Greve Rådhus 

Sundhedskoordinator 

Ditte Thiesen 
Arbejdsområder: Sundhedsformidlere og 
sundhedstiltag 

Mail: dst@greve.dk 
Tlf. 60 35 46 62 
Nældebjerg Plejecenter 

 

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. 


