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Status på projektet 
 

Status på en ny helhedsplan 
I løbet af årets første kvartal har en af projektets vigtigste opgaver været at fortsætte arbejdet med den nye 
helhedsplan. 
Udarbejdelsen har været en lang og produktiv proces, hvor det har været vigtigt at skabe et bredt og solidt 
fundament for de kommende fire års helhedsplan og indsats i Greve Nord. Derfor har det været en meget 
vigtig del af forarbejdet at høre alle involverede parter og få deres input, ønsker og erfaringer fra de tidligere 
helhedsplaner. Det har været en særdeles positiv proces, hvor beboerdemokrater, Greve Kommune, andre 
professionelle samarbejdspartnere m.fl.. har givet deres vigtige besyv med til en ny kommende helhedsplans 
indsatser og formål. 
 
Aftalerne ved at være på plads  
På nuværende tidspunkt har der været afholdt en række samarbejdsmøder med de mange parter og 
kommende samarbejdspartnere, hvor der er blevet forhandlet nogle rigtig gode fremtidige samarbejdsaftaler 
på plads. Vi er derfor nu i sidste etape af udarbejdelsen, og aftalerne er pt ved at blive formuleret, nedskrevet 
og godkendt. 
Sideløbende er der kommet mere afklaring af hvilke konkrete opgaver, der skal ligge under de fire indsats 
områder, som den kommende helhedsplan vil bestå af: Tryghed og trivsel, Kriminalpræventiv indsats, 
Uddannelse og beskæftigelse samt Forebyggelse og forældreansvar. 
Ligeledes er organiseringen i den kommende helhedsplan blevet konkretiseret, så den ligger klar til fremtidig 
godkendelse sammen med resten af helhedsplanen. 
 
Næste skridt: Godkendelser 
Efter de mange gode input og bidrag er der nu rigtig godt gang i tasterne. Alle de gode input, 
samarbejdsaftaler, indsatser, formål, udfordringer og løsningsforslag, budgetter m.m. er ved at blive nedfældet 
og sammenfattet til en helhedsplan, der skal indsendes til godkendelse hos henholdsvis Greve Kommune, 
Landsbyggefonden og de fire boligorganisationer i midten af maj. 
Herefter skal den godkendte udgave indsendes til Byrådet i Greve Kommune i juni. Når også Byrådet har 
godkendt helhedsplanen, er vi klar til at starte en ny projektperiode efter sommerferien. 
Den nye helhedsplan og projektperiode vil løbe indtil medio 2020 og omfatter ligesom den nuværende de tre 
områder: Askerød (Vridsløselille Andelsboligforening), Gersagerparken (Greve Boligselskab og Boligselskabet 
af 1961) samt Thors Kvarter, Heimdals Kvarter, Ægirs Kvarter, Valhals Kvarter og Klyngen (SYD BO). 
 
Hen over de næste par måneder vil der blive endnu mere klarhed over, hvordan den nye helhedsplan kommer 
til at se ud, hvilke tilbud der bliver til beboerne, hvor de forskellige indsatser geografisk vil blive placeret m.m.  
Du kan holde dig opdateret på vores hjemmeside www.grevenord.dk, hvor vi løbende vil opdatere om 
processen. 
 
Vi i Greve Nord Projektet glæder os til et tværgående fremtidigt samarbejde om at gøre Greve Nord til en 
endnu bedre bydel for alle.  
 
 
 

http://www.grevenord.dk/


 

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* 194 

Antal deltagere, der har modtaget NADA behandling på det samlede hold (ikke unikke deltagere) 128 

Arrangementer for børn/forældre Se uddyb. 
* Tallene for Askerød og Gersagerparken er lagt sammen. 
 
Yderligere om indsatsområdet i 1. kvartal: 

 Individuelle samtaler og behandlinger 
Opgørelsen over samtaler og behandlinger, 194 aftaler i 1. kvartal, udgøres af hhv. 98 ”rene” samtaler, 96 
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.  
 

 Samarbejdsmøder med Center for Børn, Unge og familier 
Helhedsplanen har et meget velfungerende og effektivt, løbende samarbejde med rådgiverne i kommunens 
Center for Børn, Unge og Familier. Samarbejdet inkluderer bl.a., at de vejledere i helheldsplanen, der har 
kontakt med børn, unge og familier kan sparre om problemstillinger og bekymringer med en kontaktperson fra 
centeret, der bliver bindeled mellem de to instanser. Det kan være i forbindelse med bekymringer for en families 
trivsel, indberetninger, opfølgning på sager m.m. 
Samarbejdet er meget værdsat af begge parter, da det giver en større mulighed for tidlig indsats, videns- og 
erfaringsdeling, forebygger dobbeltarbejde fra både kommunens og projektets side osv. 
To gange om måneden er der afsat fast møde/sparring mellem projektets familievejleder og kontaktpersonen 
fra centeret i kommunen. Herudover kommer ad hoc afklaring og samtaler. I 1. kvartal af 2016 har der været 
afholdt syv møder/sparringsaftaler. 
 
 

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

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 54 

Antal borgere, der er kommet i uddannelse* 3* 

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

Antal vejledningssamtaler*** 610*** 
* Tallene gælder kortere, mellemlange og lange/videregående uddannelser. Herudover er 32 borgere kommet på kurser, påbegyndt 
dansk undervisning m.m. 
** Herudover er 7 borgere kommet i praktikforløb eller løntilskud og en enkelt har fået fritidsjob. 
*** Heraf er 362 samtaler primært økonomisk vejledning, budgetlægning m.m. 
 
 

Job- og uddannelsesvejledning (unge u. 18 år)  
Antal (unikke) borgere, der har benyttet tilbuddet om vejledning og uddannelsesvejledning 20 

Antal vejledningssamtaler i alt* 75* 

Antal borgere, der er kommet i uddannelse 2 

Antal borgere, der er kommet i beskæftigelse  2 
*Herudover er der foretaget 9 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. 



 

 
Yderligere om indsatsområdet i 1. kvartal: 

Afslutning på Projektet for Ægtefælleforsørgede kvinder 
Ultimo marts udløb Projektet for Ægtefælleforsørgede kvinder. Projektet, der startede i april 2013, har vist 
virkelig flotte resultater ift. at få kvinder, der af flere årsager stod meget langt fra arbejdsmarkedet, i enten 
uddannelse eller beskæftigelse. Center for Boligsocial Udvikling har foretaget en stor analyse af projektets 
effektivitet og metodeudvikling, der viser, at 58 pct. af de kvinder, der har deltaget i projektet, er kommet i enten 
job eller uddannelse. 

 Tredje hold af Integrations Pionererne  
I slutningen af marts startede det tredje og sidste hold af Integrations Pionererne deres uddannelsesforløb. 
Denne gang er det de tyrkiske mødre fra lokalområdet, der har fået tilbud om at komme på integrations- og 
rollemodelskurset, der forventes afsluttet i starten af juni. Kvinderne er allerede meget begejstrede for kurset, 
hvor der pt er 15 deltagere. 

 
  

Indsats: Beboernetværk & tryghed 
Faste aktiviteter 

Antal faste (ugentlige/månedlige) aktiviteter * 5* 

Antal beboere der deltog i aktiviteter i alt (seneste kvartal) ** Ca. 650**  

Kulturelle arrangementer & events  
Antal kulturelle arrangementer/netværksarrangementer (tværgående) *** 2*** 

Antal besøgende i alt Ca. 50 

Antal frivillige, der bidrog til at gennemføre arrangementerne (ikke nødvendigvis unikke) 7 

Tryghed  
Antal tryghedsbesøg/ -samtaler  20 
*Gymnastik, banko, baby/ forældrecafé, syværksted, 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 10 deltagere pr. baby/forældre café samt banko og 
syværksted. 
*** Arrangementer: Fællesspisning og fest for beboerferieholdet, første møde de frivillige til det kommende forløb SmallChefs 
 

Yderligere om indsatsområdet i 1. kvartal 

 Syværksted i Gersagerparken 
Der er startet et syværksted op i Greve Nord Projektets lokaler i Gersagerparken 35 hver onsdag eftermiddag. 
Her er indkøbt to symaskiner, som deltagerne kan benytte, og som de kan blive undervist i at bruge, hvis de 
ikke er vant til at sy på maskine. Syværkstedet bliver afholdt af et par frivillige, hvoraf den ene er uddannet 
dameskrædder. Tilbuddet er for alle beboere i projektets tre boligafdelinger. 
 

 Fest for Beboerferieholdet 
I marts var der middag og fest for de beboere, der var med på sidste års beboerferie på Mols. Det var en rigtig 
hyggelig aften, hvor der blev udvekslet mange minder og grin om turen. Flere af deltagerne er siden ferien 
begyndt at mødes privat også, hvilket understreger, hvor vigtig beboerferien er for netværksudviklingen og 
naboskabet i området.  



 

 

Indsats: Sundhed 

Sundhedsformidlerne 
Antal aktiviteter/arrangementer/møder afholdt med sundhedsformidlernes deltagelse 49 

Gruppeundervisning  
Antal faste aktiviteter/hold (ugentlige) 1 

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

Sundheds- og motionstilbud 
Antal igangværende sundheds- og motionstilbud* 6* 
* Fordelt på: To motionstilbud (pr. medio februar kun et), svømning, motion for kronikere, to kvindegruppe tilbud, rygestop kursus og NADA 
behandling i gruppe.  
 

Yderligere om indsatsområdet i 1. kvartal: 

 Velbesøgte kvindegrupper  
Hver uge mødes en del af de nydanske kvinder fra Greve Nord i to kvindegrupper, en tyrkisk og en arabisk 
gruppe. De to kvindegrupper mødes i Aktivitetshuset en gang om ugen sammen med en Sundhedsformidler, 
der bl.a. fortæller om sundhedsfremmende tiltag, giver kvinderne gode råd og vejledning ift. fx vægttab, sund 
mad, motion m.m. Kvindegruppernes formål er dog også i høj grad at give kvinderne et forum uden for hjemmet 
at mødes i, hvor de kan være ”sig selv” og kun kvinder. Det giver dem mulighed for at tale om emner, som de 
ikke har lyst til at involverer andre i og skaber netværk og venskaber på tværs af boligområderne.     
 
 

Indsats: Image & kommunikation  

Hjemmeside & digital kommunikation 
Antal unikke besøgende på hjemmesiden www.grevenord.dk, gennemsnit pr. måned 1109 

Antal besøg på hjemmesiden i alt, gennemsnit pr. måned 891 

Antal modtagere af det digitale nyhedsbrev  565 

Presse & sociale medier  
Antal positive artikler om boligområdet i lokale medier (unikke)* 4 

Antal følgere af facebooksiden ’Greve Nord’  329 
*Artiklerne er bragt i flere medier, ofte både på tryk og i web version. 
 
Yderligere om indsatsområdet i 1. kvartal: 

 Bydelskonference 2015 
Temaet ved den store årlige Bydelskonference var ’Tidlig indsats og Social arv’, og det var emner, der vakte 
stor interesse hos deltagerne. Borgmesteren åbnede konferencen, og i sin tale understregede hun, at også 
kommunen synes, at det er en vigtig opgave at sætte tidligt ind og sikre, at alle børn og unge får en 
uddannelse.  
Herefter var det tid til at få sat tal og procenter på, hvorfor det er vigtigt, at vi får brudt den sociale arv. 
Cheføkonom fra BL, Frans Clemmesen, fik vist deltagerne, hvor meget man som samfund faktisk kan spare 
ved tidlig indsats. Herefter var det tid til, at deltagerne selv kunne få mulighed for at komme med alle deres 
gode input i de forskellige workshops. Resultaterne fra workshoppen skal bl.a. bruges i forbindelse med den 
nye helhedsplan.  
Efter en god frokost var det tid til endnu et oplæg og denne gang af en meget personlig karakter. Det var nemlig 
den højaktuelle forfatter Aydin Soei, der kom forbi og fortalte sin personlige historie om familiens flugt til 
Danmark fra Iran, den problematiske opvækst i et alment boligområde på Vestegnen med en voldelig far m.m. 
På baggrund af sin uddannelse som journalist, sociolog, debattør m.m. og sin egen opvækst kom Aydin Soei 
med sine perspektiver på, hvorfor det er så vigtigt, at der er nogen, der griber ind og hjælper de børn og unge, 
der har behov for en håndsrækning. Konferencen blev lukket af formanden for Trygheds- og 
Integrationsudvalget, Gert Poul Christensen, der på fin vis opsummerede det, som alle deltagerne gav udtryk 
for: Det er vigtigt, at vi alle står sammen om at løfte opgaven og hjælpe de implicerede børn, unge og voksne, 
så vi alle kan få en god hverdag her i området.  Konferencen var arrangeret af Greve Kommune og Greve Nord 
Projektet.  
 



 

Du kan læse mere om konferencen, se slides og videoklip her: 
www.grevenord.dk/nyheder/born-a-unge/1179-bydelskonferencen-2016.html 
 

 Massiv presseomtale af Projektet for Ægtefælleforsørgede  
I årets første kvartal er der særligt en positiv historie, der har spredt sig langt ud i pressen: De flotte resultater, 
som er blevet skabt i projektet for Ægtefælleforsørgede kvinder. Projektet, der blev afsluttet i marts, er blevet 
evalueret af Center for Boligsocial Udvikling, der i samarbejde med projektet har udformet en pressemeddelelse 
om de gode resultater, der ligger langt over den kontrolgruppe, som projektet er blevet sammenholdt med. 
Historien har i forskellige udgaver og formater været omtalt i Jyllands-Posten, Dagbladet i Roskilde, Ugebrevet 
A4, Dagbladet Information, Lokalavisen i Frederikshavn, Boligen og radiostationerne P4 København og radio 
24Syv. 
Du kan selv læse den gode historie her: www.grevenord.dk/nyheder/lokalt-a-kultur/1169-projekt-faar-flere-i-
arbejde.html 
 

 Ny hjemmeside 
Projektets hjemmeside har fået et nyt design og mere tidssvarende look, der bl.a. afspejler de tre boligområder. 
Baggrunden på hjemmesiden vil skifte med et par ugers mellemrum, så alle tre boligområder kommer frem. 
Hjemmesiden er en Bydelsportal, hvor du kan finde nyheder og informationer om aktiviteter og arrangementer, 
konkurrencer, nyhedsbreve m.m. 
Adressen er stadig: www.grevenord.dk  
 
 

 
 
 

http://www.grevenord.dk/nyheder/lokalt-a-kultur/1169-projekt-faar-flere-i-arbejde.html
http://www.grevenord.dk/nyheder/lokalt-a-kultur/1169-projekt-faar-flere-i-arbejde.html
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, koordinering 
af Projektet for Ægtefælleforsørgede Kvinder 

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  
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. Eller find os på Facebook. 


