
Workshop ved Samarbejdsforum i Greve Nord Projektet  

1. Samarbejdsforum 31. oktober 2016 
 

Hvad vil I gerne have ud af Samarbejdsforum?  
- Inddragelse af foreningslivet  

- Øget tryghed for både beboere og de ansatte i boligområderne 

- At der bliver skabt et helhedssyn på hele området særligt ift. tidlig indsats og børnefamilierne 

- Gensidig respekt mellem unge og voksen, der går begge veje, men hvordan opnår vi den? 

- At den gode historie om området fortsat bliver fortalt fra både fagfolk, Greve Nord Projektet, 

beboere, der bor i området, beboerblade m.m. 

- Ejerskabsfølelse for andres ting også 

- Samarbejder på tværs, så vi kommer til at kende hinanden bedre og hinandens arbejdsindsatser 

- Interesse for hinandens arbejde og for fælles at gøre en aktiv indsats i området 

- Koordinering og vejledning indenfor fx uddannelse og job 
 
Forslag til temaer der kunne være relevante at tage op i Samarbejdsforum? 
- Debat om, hvad der skal ske i boligområderne 
- Afdækning af, hvor man fx henvender sig og samarbejder ift. børns trivsel 

- At bryde gennem tabuerne, at turde snakke åbent om problemerne med og om borgerne 

- Mere forældreinddragelse 

- Unges valg af uddannelse og de gode historier i den sammenhæng (UUV vil gerne komme og 

fortælle) 

  
Er der nogle tværgående samarbejder, som I mener, kunne være særligt givende 

ift. konkrete problemstillinger? 

- Mere samarbejde med kommunen. Efter kontanthjælpsloftet vil der blive behov for yderligere 

samarbejde, da det rammer flere borgere 

- Borgmester Pernille Beckmann vil starte kaffemøder, hvor man kan møde op og få en snak og en 

kop kaffe 

- Rådgivere/myndighedspersoner fra børn og unge området skal mere på banen og styrke 

samarbejdet 

- Hvordan får vi de kommunale medarbejdere til at prioritere samarbejdsmøderne og møde op? 

- Det kunne være en god idé at have fire årlige møder i Samarbejdsforum for at opnå bedre 

gennemslagskraft og samarbejde 

- Større kendskab til alle foreninger og klubber (alt fra othello, fodbold, svømning, IT m.m.) 

- De tidligere 4 U projekter, der blev lavet for de unge i området, havde rigtig gode elementer, som 

man evt. kunne tage op igen 


