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• Formål  

• Indsatsområder & aktiviteter  

 - Tryghed og trivsel  

 - Kriminalpræventiv indsats  

 - Uddannelse og beskæftigelse  

 - Forebyggelse og forældreansvar 

• Organisering & bestyrelse  
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Formål med den boligsociale indsats 2016-2020 
 

• Øge trygheden og trivslen i boligområderne 

• Medvirke til forebyggelse og nedbringelse af kriminalitet i 
boligområder 

• Forbedre beboernes socioøkonomiske situation  

• Styrke integrationen og forebygge parallelsamfund 

• Styrke indsatsen målrettet udsatte beboere, herunder beboere med 
psykiske lidelser  

• Give beboerne redskaber og støtte til at bryde den sociale arv 

• Give forældre bedre forudsætninger for at opdrage og støtte deres 
børn samt at deltage aktivt i børnenes liv 

• Skabe et mere positivt og nuanceret billede af boligområdet – både 
hos nuværende og kommende beboere samt det omgivende samfund 

• Styrke samarbejdet mellem boligorganisationerne og kommunen til 
gavn for beboerne  

 

Skal nås via 4 indsatsområder… 
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Indsatsområde 1: Tryghed og trivsel  
 

Indsats vedr. beboere med psykiske lidelser og øvrige udsatte  
• Kursusforløb for medarbejdere i driften  
• Platforme for samarbejde mellem kommune og boligorganisationer 
• Aktiviteter for udsatte beboere (sociale aktiviteter, tryghedsbesøg, genbrugscentral) 
• Oplysning til øvrige beboere  
 

Tværgående kulturarrangementer  
• Tværgående, brede arrangementer for beboerne (netværk, brobygning, image, 

opsøgende arbejde og rekruttering) 
 

Kommunikation og formidling  
• Hjemmeside, nyhedsbrev, sociale medier og skriftlig information  
• Presseindsats 
• Bydelsevents og oplysningsarrangementer 

 

Primære samarbejdspartnere: Pædagogisk Psykiatrisk  
Vejledningstilbud (PPV), ejendomskontorer, aktivitetsudvalg,  
foreningsliv, Center for Kultur & Fritid, m.fl.  

 

Medarbejdere: Suzanne Magelund og Sarah Ehrenreich   
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Indsatsområde 2: Kriminalpræventiv indsats   
 

Skolesamarbejder  

• Individuelle forløb med børn/unge i målgruppen og deres forældre  

• Tæt samarbejde med lokale skoler om oplysning til forældre (fx forberedende forløb 
ifm. skolestart) 

• Understøttende aktiviteter ift. skolernes forældresamarbejde (oplysning, temamøder, 
deltagelse i forældremøder, mv.) 

 

Brobygning til fritidstilbud/foreningsliv    

• Vejledning og motivation af relevante børn/unge 

• Brobygning til eksisterende fritidstilbud og foreningsliv 

• Understøttelse af fritidstilbud og foreningsliv via forældreindsats (temamøder, 
hjemmebesøg, mv.)  

 

Primære samarbejdspartnere: Arenaskolen, Krogårdskolen,  
Greve Gadeteam, Lokalpolitiet, Hundige Boldklub, Ungdommens 
Uddannelsesvejledning (UUV), Klub Godset, m.fl.  

 

Medarbejder: Martin Stærk Hansen   
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Indsatsområde 3: Uddannelse og beskæftigelse    
 

Job- og uddannelsesvejledning   

• Frivillig, åben job- og uddannelsesvejledning    

• Helhedsorienteret generel vejledning  

• Hjælp til CV, jobsøgning, mv.  
 

Kursusforløb – tættere på arbejdsmarkedet    

• Specielt tilrettelagte forløb (inkl. eksempelvis virksomhedsbesøg,  
cykelundervisning mv.)  

 

Danskundervisning  

• Lokalt placerede undervisningstilbud  

 

 

Primære samarbejdspartnere: Greve Jobcenter, Sprogskolen UC+,  
Ungdommens Uddannelsesvejledning (UUV), m.fl.  

 

Medarbejdere: Khadija Al Mohammadi og Dorthe Korshøj   
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Indsatsområde 4: Forebyggelse og forældreansvar     
 

Kursusforløb for forældre  

• Kursusforløb for forældre – fokus på skoler og daginstitutioner, forældresamarbejde, 
opdragelse, fritidsliv, forældrerollen, samfundsoplysning, mv.   

 

Familievejledning 

• Åben, frivillig familievejledning 

• Individuelle samtaleforløb     

 

Netværk for børnefamilier 

• Babygruppe & legestue 

• Beboerferie 

 

  
 

Samarbejdspartnere: Center for Børn & Familier, Klub Godset,  
Sundhedsplejen, Lunas Ark, Nova, m.fl.  

 

Medarbejdere: Gitte Henningsen, Dorthe Korshøj,  
    Suzanne Magelund & Nadia Ismail   
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Organisering      
 

Bestyrelse   

• Strategi, samarbejde, økonomi   

 

Samarbejdsforum    

• Koordinering og vidensdeling     

 

Arbejdsgrupper  

• Aktiviteter   


