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Status på projektet
Bydelsforum - 65 borgere tog medansvar:
Der var stor opbakning fra områdets borgere ved forårets bydelsforum i maj. 65 borgere fra både de almene boliger og
grundejere i Greve Nord deltog og bidrog med deres idéer og forslag til, hvordan vi bedre kan udnytte de mange store
udendørs arealer i Greve Nord og gøre dem til attraktive møde- og opholdssteder for områdets borgere.
Ros til den helhedsorienterede indsats og det boligsociale arbejde:
I Greve Nord Projektet arbejdes der på alle områder med en helhedsorienteret indsats, hvor beskæftigelse, familier og
sundhed alt sammen er i fokus i det boligsociale arbejde. Den indsats er i løbet af det seneste kvartal blevet fremhævet som
meget positiv og resultatskabende af flere af de store aktører inden for branchen. I BL’s årsberetning 2013/2014 fremhæves
projektets Job og Sundhedsbutiks flotte resultater og indsats for at få borgerne i beskæftigelse. I juni var Boligselskabernes
Hus, der består af henholdsvis Landsbyggefonden, BL og Byggeskadefonden, på besigtigelsesbesøg i Greve Nord for at få ny
inspiration og se eksempler på, hvordan boligsocialt arbejde kan udføres og skabe gode resultater i praksis.
Velbesøgte tværkulturelle arrangementer:
Det har været en stor glæde at opleve, hvor mange af områdets borgere, der har besøgt de store tværkulturelle
arrangementer, der har været i løbet af forsommeren. Ved Sundhedsdagen d. 30. april var omkring 400 besøgende og
deltagere med til at sætte fokus på et sundt liv med sunde kost- og motionsvaner. Årets Kulturdag blev afholdt på Greve
Bibliotek, og her har bibliotekets indgangstællere registreret over 1.340 besøgende i løbet af dagen. De mange besøgende
ved de to arrangementer, og det faktum at mange af deltagerene er gengangere, understreger, at områdets borgere har en
stor interesse i at møde hinanden og deltage i de tiltag og tilbud, der sættes i gang.
To nye medarbejdere, én på barsel og ét ”På gensyn”:
Der er pr. 1. juni og 1. juli ansat to nye medarbejdere i Greve Nord Projektet. Vi har derfor fornøjelsen af at byde velkommen
til Gitte Henningsen, der er ansat som familiebehandler og Adam Petersen, der er ansat som koordinator med ansvar indenfor
børn, unge og familier samt udvikling af bl.a. kulturelle tiltag. Fra juli går souschef Hanne Sanderhoff Degn på barsel og
samtidig siger vi ”På gensyn” til Maher Khatib, Børne- og ungemedarbejder, der stopper i Greve Nord Projektet, men fremover
kan mødes i lokalområdet som Gademedarbejder i Greve Kommunes opsøgende, pædagogiske team.

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.

Indsatser: Børn, unge og familier
Forældreinvolvering, brobygning og tidlig indsats
Antal (unikke) brugere, der har benyttet sig af vejledning om samfundsforhold m.m.
Antal arrangementer for børn/forældre

26
Se uddyb.

.








Yderligere om indsatsområderne det seneste kvartal:
Forældrenetværket: Forældrenetværket holder fast møde hver 14. dag, hvor der planlægges kommende aktiviteter.
Derudover deltager Forældrenetværket i møder med ungegruppen og har faste aftenvagter i Aktivitetshuset. Der er desuden
åbent i Men’s Salon to gange ugenligt.
Skolesamarbejde: En medarbejder fra Greve Nord Projektet har fast været tilknyttet to klasser på Arenaskolen (to gange
ugentligt), hvor han havde fokus på de mest forstyrrende elever og sideløbende arrangeret forløb, udflugter og temamøder.
Aktiviteter og brobygning for børn/unge: Der er foretaget opsøgende arbejde mindst to gange ugentligt og løbende afholdt
koordinerende møder med bl.a. Klub Godset og Aktivitetsudvalget i Gersagerparken.
Forældretemamøder: Der er afholdt to temamøder for forældre i Gersagerparken.
Matematikfessor: Otte unge fra Arenaskolen har gennemført et forløb med ekstra, frivillig undervisning i matematik. Forløbet
blev afsluttet med et event på Arenaskolen hvor blandt andre borgmester Pernille Beckmann og uddannelsesminister Sofie
Carsten Nielsen var tilstede.
Øvrigt: Der er afholdt en række møder med +18 ungegruppen vedrørende ”Fremtidsværkstedet”.

Job, uddannelse & erhverv
Job- og uddannelsesvejledning (voksne)
Antal (unikke) borgere, der har benyttet tilbuddet om job-/uddannelsesvejledning
Antal (unikke) borgere, der blev henvist til relevant tilbud i eller udenfor helhedsplanens regi
Antal borgere, der er kommet i uddannelse
Antal borgere, der er kommet i beskæftigelse
Antal vejledningssamtaler

23
22
5
12
403

…

Virksomhedsformidling (unge)
Antal (unikke) borgere, der har benyttet tilbuddet om vejledning og virksomhedsformidling (seneste kvartal)
Antal vejledningssamtaler
Antal borgere, der er kommet i uddannelse*
Antal borgere, der er kommet i beskæftigelse**

31
84
1
3

* En borger har fået lærekontrakt.
** En borger er kommet i ordinær beskæftigelse, to borgere har fået lommepengejobs.





Yderligere om indsatsområderne det seneste kvartal:
Vækkehold: Der blev etableret et vækkehold med fokus på en 8. klasse på Arenaskolen. De unge, der ikke mødte på skolen
blev, hvis omstændighederne tillod det, hentet i hjemmet og fulgt til undervisning.
Opsøgende arbejde: Der er løbende foretaget opsøgende arbejde i ungegruppen, både på gadeplan (bl.a. ved Stamhuset) og
ved diverse aktiviteter og sociale arrangementer.
Øvrigt:
- 4U projektet er afsluttet.
- Virksomhedsformidleren har fået opkvalificeret sine vejledningskompetencer ved at gennemføre et rusmiddelkursus hos
Stofrådgivningen.

Indsats: Beboernetværk & tryghed
Faste aktiviteter
Antal faste (ugentlige/månedlige) aktiviteter pr. 1/4 2014*
Antal beboere der deltog i aktiviteter i alt (seneste kvartal)

7
457

Kulturelle arrangementer & events
Antal kulturelle arrangementer/netværksarrangementer (tværgående)**
Antal besøgende i alt
Antal frivillige, der bidrog til at gennemføre arrangementerne

3
1940
28

Tryghed
Antal tryghedsbesøg

40

* Aktiviteter: Styrketræning, stavgang, gymnastik (2 ugentlige hold), danskundervisning, banko og petanque.
** Arrangementer: Loppemarked, Sundhedsdag og Kulturdag.







Yderligere om indsatsområdet det seneste kvartal:
Loppemarked d. 27. april i ValHallen: Der var godt salg i de 24 loppestande, og loppemarkedet havde i alt omkring 200
besøgende.
Sundhedsdag d. 30. april: En særdeles velbesøgt dag i Café Ask – knap 400 deltagere og gæster var forbi i løbet af dagen.
Der var masser af sunde tilbud og informationsmateriale omkring kost, sundhed, rygestop motion osv. for borgerne, der kom
fra hele Greve Nord området.
Kulturdag: Årets store kulturbegivenhed blev afholdt på Greve Bibliotek. Her kom Greve-borgere i alle aldre for at opleve de
mange alsidige kulturer i området. 1.340 mennesker fra både de almene boliger samt grundejerforeningerne i området deltog i
Kulturdagen, hvis formål om at blande folk på tværs af alder, religion og geografiske placering derfor må siges at vær
lykkedes.
Tryghedsbesøg: Der er udført tryghedsbesøg/ -samtaler i både Askerød, Gudekvarteret og Gersagerparken, alt 40 stk..

Indsats: Sundhed
Sundhedsformidlerne
Antal aktiviteter/arrangementer/møder afholdt med sundhedsformidlernes deltagelse

89

Gruppeundervisning
Antal faste aktiviteter/hold (ugentlige)*
Antal deltagere (unikke) på undervisningsholdene, gennemsnit pr. gang/hold

4
12

Sundheds- og motionstilbud
Antal igangværende sundheds- og motionstilbud**

14

Individuelle samtaler
Antal individuelle samtaler og behandlinger***

107

* Fordelt på3 undervisningshold og 1 mindre hold i samarbejde med GRC (afsluttet).
** Fordelt på motionstilbud (3), svømning, kostvejledning, kvindegrupper (3) og madskoler (6).
*** Gælder for maj og juni, tallene for Askerød og Gersagerparken er lagt sammen.








Yderligere om indsatsområdet det seneste kvartal:
Sundhedsformidlerne: Sundhedsformidlerne har været involveret i en lang række aktiviteter. Udover ovenstående, har de bl.a.
deltaget i it-projektet Mit-Ældre og været brobyggere ifht. Træningsenheden.
Gruppeundervisning: I gruppeundervisningen tages en række forskellige emner op, lige fra pædagogik til generel sundhed til
konsekvenserne ved et for stort eller forkert forbrug af håndkøbsmedicin. I undervisningen er der desuden fokus på alternative
behandlingsformer, og der gives smagsprøver på flere former for alternativ behandling, herunder især NADA (øreakupunktur),
meditation og massage. Tilbuddet er udvidet til også at dække Gersagerparken, hvor der allerede deltager op til 15 kvinder
hver gang. Tilbuddet er for alle og benyttes af et bredt udsnit af beboere med både dansk og udenlandsk baggrund. Ved
behov er der mulighed for tolkning.
Individuelle samtaler: Der afholdes ca. 12 samtaler og 10 behandlings-samtaler om ugen. Hovedparten aftales på forhånd
med medarbejderen, men der er også mulighed for akutte samtaler ved behov. Derudover er der løbende samarbejde med
Børn & Familier omkring samtale forløb med borgere. Tilbuddet er for alle og benyttes af et bredt udsnit af beboere med både
dansk og udenlandsk baggrund. Ved behov er der mulighed for tolkning.
Arrangementer: Der er afholdt flere flotte arrangementer i det forløbne kvartal.
- Verdens Blodtryksdag, der fik besøg af 36 borgere.
- Sundhedsdag, der havde ca. 400 besøgende.
- Kulturdag/solvaner og Mens Health Week samlede omkring1340 borgere.
- Mens Health Week i Ishøj havde ca. 150 besøgende. Aktiviteten blev afholdt i Ishøj for at nå ud til den store gruppe af Greve
Nord borgere, der jævnligt benytter den lokale moske.

Indsats: Image & kommunikation
Hjemmeside & digital kommunikation
Antal unikke besøgende på hjemmesiden www.grevenord.dk, gennemsnit pr. måned
Antal besøg på hjemmesiden i alt, gennemsnit pr. måned
Antal modtagere af det digitale nyhedsbrev

732
963
345

Presse & sociale medier
Antal positive artikler om boligområdet i lokale medier (unikke)*
Antal følgere af facebooksiden ’Greve Nord’

10
197

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



Yderligere om indsatsområdet det seneste kvartal:
Bydelsforum: Tema ved bydelsforum var: ”Hvordan kan vi sammen skabe attraktive udearealer med plads til liv og
naboskab?” Ved forårets bydelsforum arbejdede vi videre med de fem spor, der var kommet ud af årets bydelskonference i
marts, hvor formålet var at finde ud af, hvad der kunne gøres for at gøre Greve Nord til en endnu mere attraktiv bydel. De fem
spor var: 1) Opholdsmuligheder 2) Bedre udnyttelse af udearealer 3) Forskønnelse 4) Miljø og netværk 5) Tryghed
Formålet med bydelsforum var, at borgerne kunne være med til at koge de fem spor yderligere ned til en række konkrete
forslag til, hvad de godt kunne tænke sig i deres lokalområde for at skabe et mere levende område (specielt med fokus på
udearealerne), hvor folk har lyst til at færdes og mødes. Gruppearbejdet udmøntede sig i rigtig mange gode og konstruktive
forslag, der er blevet skrevet ned og afleveret til Teknik og Miljøudvalget i Greve Kommune. Ved sit oplæg til forummet lovede
udvalgsformanden Henrik Stuckert, at borgernes mange forslag bliver placeret i en idébank, så de kan indgå i udvalgets
kommende arbejde. Han gav ligeledes en introduktion til, hvordan den politiske proces fungerer, når det kommer til
forbedringsforslag. Som inspiration bød dagen desuden på et oplæg om den udviklingsproces, som Greve Midtby tidligere har
været igennem.

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

Mail: bbm@bo-vest.dk
Tlf. 60 35 46 61
Aktivitetshuset, Gersagerparken 35

Bo Bjerre Mouritzen

Arbejdsområder: Ledelse og strategi

Souschef & projektleder

Hanne Sanderhoff Degn

Arbejdsområder: Personaleledelse, koordinering
og projekt for ægtefælleforsørgede

Kommunikationsmedarbejder

Sarah Z. Ehrenreich (barselsvikar)
Arbejdsområder: Image og kommunikation

Familiebehandler

Gitte Henningsen

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

Sundhedskoordinator

Kira Gilling Hansen

Arbejdsområder: Sundhedsformidlere,
sundhedstiltag

Vejleder

Khadija Al Mohammadi

Arbejdsområder: Vejledning - job, uddannelse og
samfundsforhold

Virksomhedsformidler

Marco Danielsen

Arbejdsområder: Fritidsjobs, praktik m.m. for unge

Projektmedarbejder

Sara Einhorn

Arbejdsområder: Projekt for ægtefælleforsørgede

Aktivitetsmedarbejder

Suzanne Magelund

Arbejdsområder: Frivillige, aktiviteter &
arrangementer

Koordinator

Adam Petersen

Arbejdsområder: Udvikling og koordinering

Mail: hsd@bo-vest.dk
Tlf. 60 35 46 64
Thors Kvarter 62
Mail: sze@bo-vest.dk
Tlf. 60 35 46 65
Thors Kvarter 62
Mail: ghe@bo-vest.dk
Tlf. 60 35 46 76
Aktivitetshuset, Digehuset 9
Mail: kgh@greve.dk
Tlf. 60 35 46 62
Aktivitetshuset, Digehuset 9
Mail: kam@bo-vest.dk
Tlf. 60 35 46 69
Aktivitetshuset, Digehuset 9
Mail: dmd@greve.dk
Tlf. 21 78 52 34
Greve Videncenter & Stamhuset
Mail: sae@greve.dk
Tlf. 24 84 39 17
Aktivitetshuset, Digehuset 9
Mail: sst@bo-vest.dk
Tlf. 60 35 46 67
Thors Kvarter 62 & Gersagerparken 35
Mail: acp@bo-vest.dk
Tlf. 60 35 46 77
Gersagerparken 35

Se mere på www.grevenord.dk, hvor du også kan tilmelde dig nyhedsbrevet. Eller find os på facebook

www.grevenord.dk

