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Nyt om Greve Nord Projektet
Nye kurser
I 2. kvartal er der blevet afholdt flere kurser særligt henvendt til forældrene i området.
Bl.a. er kurset ’Trivsel og Medborgerskab’ blevet afholdt med fine resultater. 16 kvinder deltog i kurset,
der var en overbygning til de Integrations Pioner kurser, som Projektet afholdte sidste år.
På kurset er kvinderne blevet undervist i forskellige emner og temaer ud fra to overordnede formål:
Dels at give dem viden og forståelse for hvordan det danske samfund fungerer, og dels at understøtte
deres egen og familiernes udvikling ved at øge deres viden omkring forældrerollen og deres
kompetencer og trivsel som forældre.
Undervisningen har været en vekslen mellem oplæg, refleksion og dialog, gruppeøvelser og personligt
arbejde, og der både har været interne og eksterne oplægsholdere.
Inden sommerferien startede også kurset ’Tættere på arbejdsmarkedet’, hvor der pt er 7 deltagere. Kurset
bliver afholdt i samarbejde med Greve Kommunes jobcenter. Målgruppen er de borgere, der står langt
udenfor arbejdsmarkedet - og som enten ikke er omfattet af den kommunale beskæftigelsesindsats eller
som har behov for ekstra støtte.
Kurset er derfor et supplement til den kommunale indsats, der skal medvirke til at fjerne eventuelle
barriere mellem kvinderne og de eksisterende kommunale tilbud, samt giver kvinderne forståelse og indsigt
i, hvad der forventes af dem som medborgere i det danske samfund og på det danske jobmarked.
Kurset fortsætter efter sommerferien, hvor der også vil blive afviklet flere familie-, forældre- og jobkurser.

Farvel til Hanne og velkommen til to nye medarbejdere
Sekretariatsleder Hanne Sanderhoff Degn havde sidste dag i Projektet i juni, da hun har søgt nye
udfordringer i Aarhus. Der blev afholdt en fin afskedsreception, og vi ønsker alle Hanne alt muligt held
og lykke i fremtiden og i det nye job.
Der er ansat en ny leder, der starter d. 1. august. Vedkommende har mange års erfaring med
boligsocialt
arbejde
både
fra
”arbejdet
i
marken”
og
”skrivebordsarbejdet”.
I samarbejde med Greve Kommune har Projektet søgt og fået godkendt en ansøgning i en pulje hos
Beskæftigelsesministeriet, der betyder, at Projektet får en ny fritidsjobvejleder.
Vedkommende starter i midten af august, og indsatsen dækker både fritidsjob og lommepengejob for
områdets unge beboere mellem 13 og 17 år.
Vi glæder os meget til at byde de to nye medarbejdere og kollegaer velkommen.
Årsstatus
Den samlede årsstatusrapport for 2016 er nu færdig skrevet. I den kan man læse om udviklingen i hele
Greve Nord, om indsatsområderne og de tværgående udviklingsprojekter.
Du kan læse årsstatusrapporten på vores hjemmeside her:
www.grevenord.dk/greve-nord-projektet/evalueringsrapporter-2.html

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)

4*
17

* Fordelt over 1 ugentligt åben café, 1 ugentlig dag i genbrugscentralen, 1 ugentlig syværksted og 1 ugentlig mentorgruppe afholdt
af PPV

Yderligere om indsatsområdet:
• Temakursus afholdt for ejendomskontorerne
I april blev der afholdt kursus for personalet på de fire ejendomskontorer. På kurset var der
oplægsholdere fra foreningen EN AF OS, PPV og Rådgiverteamet i Greve Kommune. Der blev
bl.a. debatteret, hvad ejendomsfunktionærerne kan gøre, hvis de kommer op til en beboer, der har
en psykisk lidelse, reagerer aggressivt, har isoleret sig fra omverdenen og lever i en
sundhedsskadelig lejlighed m.m. I alt deltog 15 medarbejdere fra de fire ejendomskontorer.
•

Stærkt samarbejde mellem genbrugstilbud
Der er ved at blive fyldt godt op med effekter i genbrugstilbuddet ’genBrug for alle’ i
Gersagerparken 49, som drives af Projektet i samarbejde med frivillige og brugere i PPV.
Det forventes, at genbrugscentralen kan holde åbningsceremoni i sensommeren, når det hele
er på plads.
Også i Gersagerparkens andet genbrugscentral, GP 74, der drives af frivillige beboere, er der
masser af gode ting, som flygtninge og andre, der ikke har så mange ressourcer kan hente kvit
og frit.
Der er et godt samarbejde mellem områdets to genbrugstilbud, og for nyligt fik de to
genbrugscentraler en unik mulighed for at hente et stort læs af helt nye og ubrugte ting, som
kan gives videre.

Kulturarrangementer
Faste aktiviteter for beboerne
Antal faste 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*
65**
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***

950****
60

Tryghed
Antal tryghedsbesøg i hjemmet
Antal tryghedssamtaler (telefon/kontor)

38
32

* Fordelt over 1 ugentligt gymnastik/ Balanced Body hold, 2 ugentlige kvindegrupper, 1 ugentligt zumbahold, 1 ugentligt
mavedanshold, 1 bankoarrangement

** En del af beboerne har deltaget i flere aktiviteter
*** Sundhedsdag og Kulturdag
**** Estimeret deltagerantal. Det ikke er muligt at opgøre præcist, da det har været åbne arrangementer.

Yderligere om indsatsområdet:
• Sundhedsdag
D. 19. april blev årets store Sundhedsdag afholdt i Café Ask. Eftermiddagen igennem var cafeen
velbesøgt af borgere fra hele Greve, der var kommet for at få gode råd og vejledning til en
sundere hverdag, prøve lækre, sunde smagsprøver, quizze, få testet deres lungefunktion, høre
KOL koret og meget andet.
Et af formålene med Sundhedsdagen er at vise, at man med få ændringer kan få et sundere liv,
og at sundhed og motion ikke behøver at være kedeligt eller dyrt.
Sundhedsdagen er arrangeret og afholdt af Greve Nord Projektet i samarbejde med Café Ask,
Greve
Bibliotek,
Greve
Produktionsskole,
Sundhedsteamet,
Hundige
Kirke,
Mangfoldighedsrådet, en række lokale foreninger og frivillige.
•

Kulturdag
Klæder skaber folk, folk skaber klæder. Det var temaet for den store årlige kulturfest, der blev
afholdt på Greve Bibliotek d. 20. maj. Her kunne de mange gæster opleve bl.a. historiske og
multikulturelle modeshows, musik, sang og dans, historiefortælling, muligheden for
ansigtsmaling og makeup, smage lækre kager fra hele verden, se flotte udklædninger, selv gå
på opdagelse i udklædningstøj m.m. Det var en skæg dag hvor masser af børn og voksne fra
hele Greve, var med til at fejre mangfoldigheden i Greve.
Kulturdagen er arrangeret og afholdt af Greve Nord Projektet i samarbejde med Greve
Bibliotek, Hundige Kirke, Mangfoldighedsrådet, en række lokale foreninger, frivillige m.fl..

Kommunikation
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 modtagere af det digitale nyhedsbrev pr. slutningen af kvartalet

1.058
812
528

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

3

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

473
338

Vidensdeling og samarbejdsarrangementer
Antal afholdte arrangementer – Samarbejdsforum (påbegyndt men udskudt)
Antal deltagere i gennemsnit pr. gang (ikke nødvendigvis unikke)

1
35

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

Yderligere om indsatsområdet:
• Samarbejdsforum
Det var desværre noget af en skuffelse, da vi d. 31. maj måtte udskyde det planlagte
Samarbejdsforum. Både deltagere og oplægsholdere var ellers klar til en spændende og lærerig
eftermiddag, men tekniske udfordringer gjorde, at vi var nødt til at udsætte arrangementet.
Temaet var ’Børn, unge i skole og uddannelse’, og det tema vil blive taget op på næste
Samarbejdsforum i oktober.

2. Indsats: Kriminalpræventiv indsats
Skolesamarbejder
Vejledning (unge under 18 år)
Antal unikke borgere, der har benyttet tilbuddet om vejledning om skole /uddannelse
Antal vejledningssamtaler om skole/ uddannelse i alt

8
17

Brobygning til 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

9
42
7

Yderligere om indsatsområdet:
• Fodboldturnering i ValHallen
Der blev sparket godt til boldene, da der d. 13. maj blev afholdt en stor, åben fodboldturnering
for alle børn og unge i Greve. Lige omkring 120 børn og unge havde meldt sig til, og det var en
rigtig god og sjov dag, som man forventer at gentage næste år igen.
Turneringen var arrangeret af Projektet i samarbejde med Hundige Boldklub og deres frivillige
samt DIF Get2Sport.

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 unikke borgere, der har benyttet tilbuddet om job-/uddannelsesvejledning
Antal job- og uddannelsesvejlednings samtaler i alt

2
3
1
52
210

Frivillig danskundervisning
Antal deltagere i gennemsnit pr. gang (ikke nødvendigvis unikke)
Antal frivillige danskundervisningshold pr. uge

9
2

Kursusforløb – Tættere på arbejdsmarkedet
Kursusforløb – Tættere på arbejdsmarkedet
Antal længere 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
Antal kortere 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

1
12

7
Igangværende

Ingen
igangværende

Antal samarbejdspartnere, der bidrog til kurset

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

8
18

*Den helhedsorienterede vejledning omhandler oftest forhold, der er barrierer for fremtidig beskæftigelse, herunder fx sundhed,
hverdagsmestring, mv.

Yderligere om indsatsområdet:
• Tættere på arbejdsmarkedet
I maj startede kurset ’Tættere på Arbejdsmarkedet’, som Greve Nord Projektet afholder i
samarbejde med Greve Kommunes Jobcenter. Målgruppen er de borgere, der står længst fra at
komme ind på arbejdsmarkedet og derfor har behov for massiv støtte for at blive jobparate.
Inden sommerferien var der syv deltagere på kurset, der alle er meget engagerede og
motiverede for at komme i arbejde.

4. Indsats: Forebyggelse & Forældreansvar
Kursusforløb for forældre
Kursusforløb for forældre
Antal kursusforløb afholdt og afsluttet
Antal unikke borgere, der har deltaget pr. kursusforløb
Antal unikke borgere, der har bestået pr. kursusforløb
Antal samarbejdspartnere, der bidrog til kurset
Antal kursusforløb igangværende pt
Antal unikke borgere, der har deltaget pr. kursusforløb
Antal samarbejdspartnere, der bidrog til kurset

1
16
16
1*
1
7
Igangværende

*Omega

Yderligere om indsatsområdet:
• Beboerferie
I uge 26 var 25 børn og voksne fra alle tre boligområder i Greve Nord på beboerferie til
Fårevejle. Beboerferien er et af det helt store tilløbsstykker blandt beboerne, og både børn og
voksne havde en skøn tur med masser af sjov, ture og oplevelser. Med på turen var også
medarbejdere fra Projektet, men ferien fungerer således, at alle arbejdsopgaver fordeles
mellem beboere og personale, så der er tid til afslapning og sjov for alle.
Beboerferien er udgangspunktet for stor netværksopbygning blandt deltagerne på tværs af
boligområder, og der er skabt mange gode efterfølgende venskaber blandt både børn og
voksne på disse ferier. Beboerferien er finansieret af Socialministeriets pulje.
•

Temaaftener for forældre
I løbet af foråret er der afholdt to temaaftener for områdets forældre, hvor psykolog Basim
Osman og familievejleder Lola Jensen gav gode råd om familieliv, børneopdragelse,
forældreansvar, kommunikationen mellem børn og forældre m.m.
Der har været henholdsvis 18 og 27 deltagere ved de to temaaftener.

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

25
110

Netværk for børnefamilier
Aktiviteter og netværk for børnefamilier
Antal legestuer afholdt
Antal familier, der har deltaget i legestuen i gennemsnit pr. gang
Antal babygrupper afholdt
Antal familier, der har deltaget i babygruppen i gennemsnit pr. gang (ikke nødvendigvis unikke)

9
3
11
7

Legestue og babygruppe udvikles og afholdes i samarbejde med daginstitutionerne Nova og Lunas Ark samt Sundhedsplejen i Greve
Kommune

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

11
58

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

27
12

Yderligere om indsatsområdet:
• Vejledninger og behandlinger
I forbindelse med de afholdte forælder- og udviklingskurser er Projektets vejledere kommet i
kontakt med flere borgere, der er begyndt til vejledning og behandling. Flere af
kursusdeltagerne følger derfor kurserne og modtager sideløbende vejledning om forskellige
emner og behandlingssamtaler, hvilket giver en rigtig god effekt og mulighed for yderligere
udvikling for beboerne.

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 - bare søg efter Greve Nord Projektet

