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Greve Nord Projektet  

Resultater – aktiviteter og indsatser 
• Børn, unge og familier 

• Job, uddannelse og erhverv 

• Beboernetværk og tryghed 

• Sundhed  

• Kultur og image  

 
Effekter - området 



 
 

   
 

Greve Nord Projektet  

Helt overordnet…  

• Tværgående indsats  

• Aktivitets- og vejledningshuse 

• Metodeudvikling og fundraising  

• Kontakt til udsatte grupper – opsøgende arbejde  

• Effektivt tværgående samarbejde og brobygning  

 

 

 



 
 

Børn, unge og familier    
 

Greve Nord Projektet  

Tilbud til beboerne 
• Familievejledning 
• Generel vejledning (fx økonomi, hjælp til breve, mv.) 
• Vejledning vedr. forebyggelse af udsættelser 
• Henvisning og brobygning 
• Misbrugsvejledning og undervisningsforløb 
• Beboerferie og børneferie   
• Diverse klubtilbud  
• Etablering af forældrenetværk, fædregruppe og kvindegrupper 
• Undervisningsforløb – Integrationspionererne  
 

Udvalgte resultater 

 Familievejledning, antal vejledningssamtaler (2014 – 2016) 2034 

Antal undervisningsgange vedr. misbrug  (ca.) 100 

Antal deltagere pr. gang  10-15 

Beboerferie, antal deltagere i alt  215 



 
 

Beskæftigelse og uddannelse     
 

Greve Nord Projektet  

Tilbud til beboerne i perioden 
• Åben job- og uddannelsesvejledning  
• Danskundervisning  
• Håndholdt indsats for unge 15-25 år 
• Projekt for ægtefælleforsørgede, nydanske kvinder  
 

Udvalgte resultater 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I øvrigt… 
• Praktikforløb og samfundstjeneste i Aktivitetshuset  
• Lommepengejobs  
• Forankring af frivillig danskundervisning på sprogskolen  

Job- og uddannelsesvejledning 

Unikke brugere: 692 
Antal vejledningssamtaler: 6654 
Antal i uddannelse: 141 
Antal i beskæftigelse: 224  

Danskundervisning  
Minimum 3 undervisningstilbud pr. uge i perioden  
Antal unikke deltagere: 100-120  

Vejledning for unge 15-25 
Unikke brugere: 141 
Antal vejledningssamtaler: 776 
Antal i uddannelse/beskæftigelse: 66 

Projekt ægtefælleforsørgede 
(2013-2016) 

Unikke brugere: 47 
Antal vejledningssamtaler: 787 
Antal henvisninger til relevant tilbud: 147 
Antal i uddannelse: 18 
Antal i beskæftigelse: 12 
Antal i praktik/løntilskud: 11 



Beboernetværk og tryghed  
 

Greve Nord Projektet  

Tilbud til beboerne i perioden 
• Tryghedssamtaler og tryghedsbesøg   

• Netværksskabende aktiviteter og arrangementer  

• Information og henvisning  

• Aktivitetshuse  

• Tryghedsvandringer og  workshops  

 

Udvalgte resultater 

Tryghedssamtaler og -besøg  286  

Sociale aktiviteter (løbende) Minimum 6 faste aktiviteter pr. uge i perioden  

 
 

I øvrigt… 
• Forankring af minimum 4 faste ugentlige aktiviteter hos frivillige beboere  

• Tæt samarbejde med drift, politi og kommune om udsatte borgere 

• Etablering af aktivitetsudvalg i Gudekvartererne og Klyngen  

• Samarbejde vedr. renovering af tunneller  

 

 



 
 

Sundhed  
 

Greve Nord Projektet  

Tilbud til beboerne i perioden 
• Faste sundheds- og motionstilbud 

- gymnastik, stavgang, zumba, kronikerhold, svømning, motionshold,  mv.  

• Arrangementer og forløb vedr. sundhed 
- Sundhedsdage, sundhedscaféer, Åbent Køkken, rygestopkurser, madskoler,  mv. 

• Åben kostvejledning  

 

Udvalgte resultater 

 

 

 

I øvrigt… 
• Forankring af Sundhedsformidlerne i Greve Kommune  

• Sundhedstjek og henvisning til praktiserende læger 

 

 

Resultater  
Sundheds- og motionstilbud (ugentlige)  Minimum 6 faste tilbud på ethvert tidspunkt 

Sundhedsdage  Sundheds- og motionstilbud  Minimum 6 faste motionstilbud pr. uge i perioden  

Antal deltagere (gns.)  10-15 

Sundhedsdage, deltagere pr. år (gns.) 380 



Image og kultur    
 

Greve Nord Projektet  

Tilbud til beboerne 
• Information på forskellige platforme (hjemmeside, nyhedsbrev, facebook, skriftlig information, 

lokale medier og oplysningsarrangementer)  

• Tværgående kulturarrangementer  

• Bydelsforum, bydelskonference og diverse temamøder  
 

Udvalgte resultater: 

 

 

 

 

 

 

 

I øvrigt… 
• Greve Nord ofte brugt som inspiration, god historie og ‘best practice’ 

Resultater  
Sundheds- og motionstilbud (ugentlige)  Minimum 6 faste tilbud på ethvert tidspunkt 

Sundhedsdage  

Antal større kulturarrangementer i alt  32 

Antal deltagere i gennemsnit pr. arrangement  428 

Deltagere Bydelskonference (gns.) 60 

Deltagere Bydelsforum (gns.) 52 

Antal positive historier i alt (unikke) i lokale medier  122 

Antal positive historier i alt (unikke) i nationale medier  17 

Antal modtagere af ugentligt nyhedsbrev  487 

Antal unikke besøgende på hjemmesiden pr. år  10.000 



Effekter   
 

Greve Nord Projektet  

 

Resultater  
Sundheds- og motionstilbud (ugentlige)  Minimum 6 faste tilbud på ethvert tidspunkt 

Sundhedsdage  

- Faldende kriminalitet 
- Faldende antal brande  
- Stigende tryghed 
- Stigende tilfredshed med boligområdet  
- Færre udsættelser  
- Ventelister til bolig  
- Faldende fraflytningsprocent 
 
 


