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Status på projektet
Fokus på organisering og lokal tilstedeværelse: Greve Nord Projektet har i disse dage fokus på både projektets
interne organisering og konkrete placering i boligområderne. Der er blevet stillet lokaler til rådighed af Greve
Boligselskab, så flere medarbejdere snart vil få fast placering i Gersagerparken. For tiden arbejdes der på at få kabalen
til at gå op, og flytningen vil sandsynligvis ske i starten af det nye år. Der er dog på nuværende tidspunkt allerede to
medarbejdere til stede i området flere dage om ugen. Derudover er Hanne Sanderhoff Degn blevet souschef, og vil
fremover bl.a. tage sig af personalemæssige forhold.
Partnerskabsaftale & strategi: I forlængelse af et besøg fra ministeren for By, Bolig og Landdistrikter, Carsten Hansen,
arbejdes der på opfordring af ministeriet, på en partnerskabsaftale. Partnerskabsaftalen er et samarbejde mellem Greve
Kommune, Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter og Greve Nord Projektet, og handler primært om følgende:




Børn, unge og kriminalitetsforebyggelse
Image - herunder fysiske forbedringer af parkeringspladser
Kapacitetsopbygning i området med fokus på voksne

Partnerskabsaftalen tager primært udgangspunkt i arbejdet med børn og unge samt fysiske forbedringer på
parkeringspladsen ved indgangen til Askerød, men den bliver tænkt ind i en mere helhedsorienteret strategi for Greve
Nord. Denne strategi skal udarbejdet i et samarbejde mellem Greve Kommune og Greve Nord Projektet, og skal ses
som et supplement til den nuværende indsats i Greve Nord med øget fokus netværk, tryghed og image.
Ægtefælleforsørgede: Greve Kommune og Greve Nord Projektet samarbejder om et nyt projekt, der er finansieret af
Arbejdsmarkedsstyrelsen. Formålet med projektet er at udvikle, implementere og evaluere en ny metode for opsøgende
indsats og mobilisering af ledige, nydanske ægtefælleforsørgede kvinder, så disse kommer i beskæftigelse eller tættere
på arbejdsmarkedet. Pr. 1. juli var medarbejderne i projektet på plads, og det seneste kvartal har omdrejningspunktet
været den opsøgende indsats.
Fokus på øget valgdeltagelse i boligområderne: I forbindelse med kommunalvalget i november er der blevet sat
fokus på valgdeltagelse. For at støtte op om dette har Greve Nord Projektet afholdt et debatarrangement med to
folketingspolitikere og sætter fokus på vigtigheden af at stemme via sociale medier og undervisning.
Udvidelse af projekt vedr. forebyggelse af udsættelser: Det projekt, der de seneste to år har kørt i Askerød, er blevet
udvidet til at omfatte flere andre af BO-VESTs (boligadministrationsselskab for bl.a. VA) afdelinger. Projektet har skabt
gode resultater, og der er sket et fald i antallet af udsættelser på 86% i forhold til projektets starttidspunkt. I forbindelse
med at projektet skal rulles ud i andre boligområder, er projektkoordinator Stine Hartmann den 1. august flyttet til BOVESTs hovedkvarter i Glostrup.

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

Indsatser: Børn, unge og familier & Job, uddannelse & erhverv
Vejledningstilbud for familier – tidlig indsats
Antal (unikke) brugere, der har benyttet tilbuddet om job-/uddannelsesvejledning
Antal (unikke) brugere, der har benyttet tilbuddet om generel vejledning
Antal vejledningssamtaler
Antal unikke borgere, der har modtaget vejledning
Antal brugere, der blev henvist til relevant tilbud i eller udenfor helhedsplanens regi

25
21
242
30
28

Yderligere om indsatsområdet det seneste kvartal:
 Forældrenetværket i Aktivitetshuset er fortsat ansvarlige for at drive huset i aftentimerne, hvor de unge





under 18 også kan bruge huset - under opsyn af forældrene. Forældrenetværkets bestyrelse mødes
hver 14. dag for at koordinere og planlægge aktiviteter, og har blandt andet stået bag Eid festen d. 12.
august. Der arbejdes hele tiden på at styrke gruppens sammenhold og organisering med forankring
efter helhedsplanens udløb for øje.
Forløb med 8. klasser: I samarbejde mellem Greve Nord Projektet og Arenaskolen er der blevet
afviklet et målrettet forløb med unge fra 8. klasse på Arena skolen, hvor der i 4 dage har været fokus
på identitet, fremtid og fritid. Målet er at få tilmeldt så mange som muligt af de unge, der ikke har noget
fritidstilbud, til den nye ungdomsklub på Godset.
Kreativt forløb: Der har været samarbejdet med SATSpulje-projekterne om tilrettelæggelse af et
kreativt forløb for unge i Askerød. Forløbet vil indeholde undervisning og en event, og afsluttes med at
de unge dekorerer den store sten ved indgangen til Askerød.

Indsats: Beboernetværk & tryghed
Lokale aktiviteter
Antal faste (ugentlige/månedlige) aktiviteter pr. 1/10 2013*
Antal beboere der deltog i aktiviteter (seneste kvartal)
Antal gange, beboere/frivillige medvirkede til at gennemføre aktiviteterne

7
335
35

* Aktiviteter: Styrketræning, stavgang, gymnastik, danskundervisning, banko, varmestuestrik og petanque.

Yderligere om indsatsområdet det seneste kvartal:
 Beboersommerferie: 47 beboere deltog i årets beboersommerferie, der i år gik til As Vig i Østjylland. Målet med
beboersommerferien er at tilbyde børnefamilier fra området ferie til en overskuelig pris, samt at styrke netværk
og tværkulturel dialog i området. Beboersommerferien er finansieret af Socialministeriet.
 Eid: Den 12. august blev der holdt Eid fest i Café Ask og Aktivitetshuset med cirka 300 deltagere. Både
beboere med dansk baggrund og anden etnisk baggrund deltog i arrangement, hvor der blev budt på både
underholdning og masser af kulinariske oplevelser.
 Loppemarked: Den 29. september afholdtes for 6. gang loppemarked, der efterhånden er blevet et tilløbsstykke
med masser af deltagere og besøgende. Loppemarkedet afholdes i ValHallen, og udover de almindelige stande
deltog også Pigeklubben, Greve Ungdomsorkester og kvindegrupperne med underholdning og salg af kage og
sandwich.

Indsats: Sundhed
Sundhedsformidlerne
Antal aktiviteter/møder er blevet afholdt med sundhedsformidlernes deltagelse
Antal borgere herfra hjulpet videre i relevant tilbud

42
37

* Fordelt på motionstilbud, danskundervisning, kostvejledning, sundhedscaféer, rygestopkurser, cykelkursus og madskole.

Yderligere om indsatsområdet det seneste kvartal:
 Cykelkursus: I samarbejde med CLAVIS er der startet et cykelkursus, der p.t. har 10 faste deltagere.
Cykelkurset startede i august, og opkvalificerer deltagerne til at påbegynde uddannelse og beskæftigelse som
social- og sundhedshjælpere.

Indsats: Image & kultur
Hjemmeside & digital kommunikation
Antal unikke besøgende på hjemmesiden www.grevenord.dk
Antal besøg på hjemmesiden i alt
Antal eksterne bidrag til hjemmesiden
Antal modtagere af det digitale nyhedsbrev

1.523
2.117
30*
273

Presse & tværgående kommunikation
Antal positive historier om boligområdet i lokale medier
Antal frivillige deltagere i kommunikationsarbejdet

5
4

Kulturelle arrangementer & events
Antal kulturelle arrangementer/netværksarrangementer (tværgående)
Antal besøgende i alt
Antal samarbejdspartnere (kommunale institutioner/projekter/foreninger), der deltog i afvikling/planlægning
* Fordelt på 6 unikke bidragydere.
** Henholdsvis Eid fest, beboerferie, debatarrangement og loppemarked i ValHallen.

4**
702
4

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, Digehuset 9

Bo Bjerre Mouritzen

Arbejdsområder: Ledelse og strategi

Souschef & projektleder

Hanne Sanderhoff Degn

Arbejdsområder: Personaleledelse og
projekt for ægtefælleforsørgede

Kommunikationsmedarbejder

Marie Skjelbo Justesen
Arbejdsområder: Image og kommunikation

Børn- og ungemedarbejder

Maher Khatib

Arbejdsområder: Aktivitetshuset
Forældrenetværket

Sundhedskoordinator

Kira Gilling Hansen

Arbejdsområder: Sundhedsformidlere, sundhedstiltag
og projekt for ægtefælleforsørgede

Jobvejleder

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

Mail: hsd@bo-vest.dk
Tlf. 60 35 46 64
Thors Kvarter 62
Mail: mju@bo-vest.dk
Tlf. 60 35 46 65
Thors Kvarter 62
Mail: mkh@bo-vest.dk
Tlf. 60 35 46 68
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 49

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

www.grevenord.dk

