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Nyt om Greve Nord Projektet
Askerød ikke længere på ghettolisten
Pr. 1. december er Askerød ikke længere en del af regeringens liste over udsatte boligområder. Området
opfylder nu kun ét enkelt af de fem kriterier, der er afgørende for en plads på listen, nemlig kriteriet for
andelen af 30 til 59-årige, der alene har en grunduddannelse. I Askerød udgør denne gruppe beboere mere end
50 pct. af samtlige beboere i aldersgruppen.
Sidste år opfyldte Askerød tre af de fem opstillede kriterier, og der er derfor tale om en bemærkelsesværdig
positiv udvikling i området.
Nyheden vækker stor glæde hos både beboere, BO-VEST, Greve Kommune og her i Greve Nord Projektet , og alle
er enige om, at den positive udvikling ikke betyder, at vi skal hvile på laurbærrene.
Læs mere her: www.grevenord.dk/nyheder/lokalt-a-kultur/1423-askerod-ikke-laengere-pa-ghettolisten.html
Ny medarbejder
Pr. 15. november har vi i Greve Nord Projektet fået en ny kollega. Burcu Ebru Habibi er projektets nye børneog ungemedarbejder, og hun skal derfor sammen med Lone Clausen udgøre den opsøgende og
koordinerende indsats ift. områdets børn og unge. Et stort velkommen til Burcu.
Læs mere her: www.grevenord.dk/nyheder/lokalt-a-kultur/1419-medarbejderportraet-burcu-vi-skal-huskeat-sporge-bornene-og-de-unge.html
1-års fødselsdags status
Her i efteråret 2017 er det et år siden, at Greve Nord Projektet 2016-2020 blev sat i gang. I den anledning
havde projektet besøg af Landsbyggefonden og dele af Greve Nord Projektets bestyrelse for at gennemgå,
hvordan helhedsplanens første år er forløbet.
Efter det første år kan alle glæde sig over, at Greve Nord Projektet er velfungerende og er kommet godt i
gang med de mange nye aktiviteter og tilbud til beboerne.
Læs mere her: www.grevenord.dk/nyheder/lokalt-a-kultur/1408-greve-nord-projektet-havde-fint-etarsbesog.html
Greve Nord workshop ved Almene Boligdage
Almene Boligdage er en stor national konference afholdt af BL- Danmarks Almene Boliger for
beboerdemokrater, boligorganisationer og andre, der har en interesse i udviklingen af de almene boliger.
Greve Nord Projektet var inviteret til at afholde en workshop på konferencen om vores indsats for beboere
med psykiske lidelser Formålet var at inspirere andre ved at fortælle om de tiltag, der er sat i gang her i
Greve Nord sammen med boligorganisationer og Greve Kommune for at skabe de bedste vilkår for alle
beboere, naboer samt det personale, der har kontakt med de udsatte beboere. Som oplægsholdere ved den
velbesøgte workshop var tre af områdets ejendomsledere: Jørgen Buch (SYD-BO), Jørgen Jensen (Greve
Boligselskab) og Ali Laroub (BO-VEST) Gitte Nyberg fra foreningen ’EN AF OS’, Ulrik Brock Hoffmeyer direktør
i BO-VEST samt Majken Rhod Larsen sekretariatsleder fra Greve Nord Projektet.
Læs mere her: www.grevenord.dk/nyheder/lokalt-a-kultur/1420-stor-interesse-for-indsatsen-i-grevenord.html

Status på indsatsområder og aktiviteter
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.

1. Indsats: Tryghed & Trivsel
Indsats vedr. beboere med psykiske lidelser og andre udsatte beboergrupper
Tilbud til udsatte borgere
Antal faste ugentlige tilbud til udsatte borgere
Antal deltagere i gennemsnit pr. gang (ikke nødvendigvis unikke)

4

4
8

* Fordelt over 1 ugentligt åben café, 2 ugentlige dag i genbrugscentralen og 1 ugentlig hyggegruppe afholdt af PPV

•

Yderligere om indsatsområdet:
Åbning af genbrugsbutikken
D. 4. oktober kunne genbrugsbutikken ’genBrug for alle’ i Gersagerparken 49 for første gang slå dørene op,
og det var med en fin velkomstfest. Udover genbrugsbutik er der også kreative værksteder, og alle borgere
er velkommen til at komme ind og så en kop kaffe og en snak med naboerne og de frivillige ansatte i
butikken. Butikken har åben hver tirsdag og onsdag fra kl. 12-16.

Kulturarrangementer
Faste aktiviteter for beboerne
Antal faste aktiviteter i snit pr. måned
Antal beboere der deltog i de faste aktiviteter i alt (ikke nødvendigvis unikke)
Antal frivillige, der bidrog til at gennemføre arrangementerne (ikke nødvendigvis unikke)

50*
65 **
3

Kulturelle arrangementer
Antal tværgående kulturelle arrangementer/netværksarrangementer (tværgående)
Antal besøgende i alt
Antal frivillige, der bidrog til at gennemføre arrangementerne (ikke nødvendigvis unikke)

3***

60
3

Tryghed
Antal tryghedssamtaler (telefon/kontor)
Antal unikke borgere, der har benyttet muligheden for tryghedssamtaler

12
9

* Fordelt over 1 ugentligt gymnastik/ Balanced Body hold, 2 ugentlige kvindegrupper, 1 ugentligt mavedanshold, 1 ugentligt zumbahold, 1
månedligt bankoarrangement
** En del af beboerne har deltaget i flere aktiviteter
*** Loppe- og julemarked, julestue i Thors Kvarter og Aktivitetshuset

•

•

Yderligere om indsatsområdet:
Juletur til Gissefelt Kloster
Det er en fast og meget værdsat tradition, at beboere fra hele Greve Nord tager på fælles juletur. Igen i år
blev billetterne hurtigt solgt, og 50 beboere i alle aldre og fra alle tre boligområder havde en hyggelig juletur
sammen til Gisselfelt Klosters julemarked.
Åbent Beboerhus og nabomøde
D. 20. november var alle beboere i Gudekvartererne og Klyngen inviteret til Åbent Beboerhus, hvor de kunne
komme med input til, hvilke aktiviteter de kunne ønske sig, at man kunne have i Beboerhuset. Her kom flere
gode forslag, som beboerne nu selv i samarbejde med Greve Nord Projektet kan arbejde videre på.

Kommunikation
Hjemmeside og digital kommunikation
Antal besøg på hjemmesiden i alt, gennemsnit pr. måned
Antal unikke besøgende på hjemmesiden, gennemsnit pr. måned
Antal modtagere af det digitale nyhedsbrev pr. slutningen af kvartalet

1037
1092
521

Presse og image
Antal positive unikke artikler om boligområdet i lokale medier*

5

Sociale medier
Antal følgere af Facebooksiden ’Greve Nord Projektet’ pr. slutningen af kvartalet
Antal personer, der i gennemsnit har set Greve Nord Projektets opslag på Facebook

531
422

Vidensdeling og samarbejdsarrangementer
Antal afholdte arrangementer
Antal deltagere i gennemsnit pr. gang (ikke nødvendigvis unikke)
*Artiklerne
er
bragt
**
Samarbejdsforum
i

•

•
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Yderligere om indsatsområdet:
Greve Nord eksempler på DR’s store kampagneside
På DR’s kampagne hjemmeside ’Lokale Løsninger’ er flere af de frivillige indsatser og aktiviteter fra Greve
Nord med til at inspirere andre borgere landet over til også at blive frivillige.
DR har lanceret hjemmesiden som et online inspirationskatalog, og Greve Nord Projektet blev udvalgt til at
bidrage med nogle af de gode eksempler på frivilligt arbejde, der foregår her i området.
Forsiden af Berlingske Tidende
Berlingske Tidende kontaktede Greve Kommune og Greve Nord Projektet i forbindelse med en artikel om, at
man i Greve Kommune erklærer flere kvinder med anden etnisk baggrund end dansk jobparate end i mange
andre kommuner. Avisen ville gerne tale med en af de kvinder, som har fået støtte af kommunen og Greve
Nord Projektet til at finde et arbejde.
Salamatu Osmanu fra Askerød blev er en af de kvinder, som gennem projektet for ægtefælleforsørgede
kvinder har fået hjælp til at komme i job. I dag er hun uddannet sosu-assistent, og arbejder på plejehjemmet
Nældebjerg, og hun blev derfor interviewet af Berlingske Tidende som et eksempel på en rigtig god historie.

2. Indsats: Kriminalpræventiv indsats
Skolesamarbejder og Brobygning til fritidstilbud og foreningsliv
Indsatsen i dette kvartal har været præget af medarbejder udskiftning, hvorfor det ikke giver mening at lave
optællinger på samtaler med målgruppen.
Projektets børne- og ungemedarbejder blev ansat d. 15. november, og indsatsen i kvartalet her har derfor
bestået af samarbejdsmøder med diverse samarbejdspartnere, at blive synlig og opbygge relationer til
områdets børn og unge samt afholdelse af ugentlige lektiecaféer.
•

Yderligere om indsatsområdet:
Flere unge gennemfører uddannelse
Antallet af børn og unge med bopæl i almene boliger med en boligsocial helhedsplan, der kommer bedre
gennem folkeskolen og gennemfører en ungdomsuddannelse er stigende. Det viser nye opgørelser fra BLDanmarks Almene boliger, som deres cheføkonom kunne præsentere for samarbejdspartnere ved
Samarbejdsforum i Greve Nord i oktober.
Det er bl.a. det effektive og koordinerede samarbejde, der foregår på tværs af kommuner, boligsociale
projekter og lokale aktører i boligområder med helhedsplaner, der giver en positiv effekt på børnene og de
unges skolegang.

•

Ungdomsvejledning og aktiviteter i Gersagerparken
Lokalerne i Gersagerparken 71 har siden november dannet base for en stor del af projektets
ungdomsindsats. Her foregår vejledningen ift. job- og uddannelsesmuligheder, og her kan de unge komme
forbi, hvis de gerne vil have en snak med børne- og ungemedarbejderen m.m.

•

Boldleg var stor succes
Projektet ’Familie Fodboldleg’ var en stor succes. Hundige Boldklub, daginstitutionen Nova og Greve Nord
Projektet har samarbejdet om at vise børnene og deres familier, hvor sjovt det kan være at gå til fodbold og
at blive en del af det sociale liv, der er i en idrætsklub. Ud af de fem børn, der deltog i projektet, er tre af
dem (plus en storesøster) blevet meldt ind i boldklubben.

3. Indsats: Uddannelse & Beskæftigelse
Job- og uddannelsesvejledning
Job- og uddannelsesvejledning
Antal borgere, der er startet på uddannelse
Antal borgere, der er kommet i ordinær beskæftigelse
Antal borgere, der er kommet i løntilskud
Antal borgere, der er kommet i virksomhedspraktik
Antal unikke borgere, der har benyttet tilbuddet om job-/uddannelsesvejledning
Antal job- og uddannelsesvejlednings samtaler i alt

3
1
ingen
ingen
23
65

Frivillig danskundervisning
Antal deltagere i gennemsnit pr. gang (ikke nødvendigvis unikke)
Antal frivillige danskundervisningshold pr. uge

8
2

* Tilbuddet har været lukket hen over sommeren grundet manglende frivillig underviser. Tilbuddet er startet op igen pr. 21. september, og
deltagerantallet er derfor endnu ikke på sit fulde niveau.

Kursusforløb – Tættere på arbejdsmarkedet
Kursusforløb – Tættere på arbejdsmarkedet
Antal længere kursusforløb afholdt/ igangværende
Antal kursusgange i gennemsnit pr. kursusforløb
Antal unikke borgere, der har deltaget pr. kursusforløb
Antal unikke borgere, der har bestået pr. kursusforløb
Antal kortere kursusforløb afholdt/ igangværende
Antal kursusgange i gennemsnit pr. kursusforløb
Antal unikke borgere, der har deltaget pr. kursusforløb
Antal unikke borgere, der har bestået pr. kursusforløb

1
2
12
12
1
2
8
8

Helhedsorienteret vejledning
Helhedsorienteret vejledning for voksne*
Antal unikke voksne borgere (over 18 år), der har benyttet tilbuddet om vejledning
Antal helhedsorienterede vejledningssamtaler afholdt med voksne borgere i alt

52
141

*Den helhedsorienterede vejledning omhandler oftest forhold, der er barrierer for fremtidig beskæftigelse, herunder fx sundhed,
hverdagsmestring, økonomi mv.

•

Yderligere om indsatsområdet:
Nyt selvudviklingskursus er meget populært
I november startede et nyt selvudviklingskursus for kvinder, der har boet i Danmark i mange år, men som af
forskellige årsager har haft svært ved at blive en integreret del af samfundet. På kurset får kvinderne
redskaber til at tackle deres udfordringer samt at styrke sig selv til at få det bedre og arbejde med sig selv.
Ligeledes er der fokus på aktivt medborgerskab, muligheder og forventninger i og fra samfundet, vigtigheden
i integration m.m.

4. Indsats: Forebyggelse & Forældreansvar
Kursusforløb for forældre
Kursusforløb for forældre
Antal kursusforløb afholdt og afsluttet
Antal unikke borgere, der har deltaget pr. kursusforløb
Antal unikke borgere, der har bestået pr. kursusforløb
Antal kursusforløb igangværende pt
Antal unikke borgere, der har deltaget pr. kursusforløb

•

1
5
5
1
6

Yderligere om indsatsområdet:
Velbesøgt ERFA møde
Greve Nord Projektet var medarrangør af et nationalt ERFA møde for boligsociale medarbejdere fra hele
landet, som blev afholdt i oktober. Temaet var forældrekruser og erfaringer med at sammensætte
programmer, fastholdelse af deltagerne, og der var medarbejdere fra helhedsplaner fra hele landet.

Familievejledning
Familievejledning
Antal unikke borgere/familier, der har benyttet tilbuddet om familievejledning
Antal familievejledningssamtaler afholdt i alt

5
9

Netværk for børnefamilier
Aktiviteter og netværk for børnefamilier
Antal legestuer afholdt
Antal familier, der har deltaget i legestuen i gennemsnit pr. gang
Antal babygrupper afholdt
Antal familier, der har deltaget i babygruppen i gennemsnit pr. gang (ikke nødvendigvis unikke)

10
5
11
6

Legestue og babygruppe udvikles og afholdes i samarbejde med daginstitutionen Nova samt Sundhedsplejen i Greve Kommune

•

Yderligere om indsatsområdet:
Børneteater og brunch
Greve Nord Projektet havde d. 9. december inviteret områdets børnefamilier til en hyggelig formiddag, som
startede med brunch og hygge i Beboerhuset i Thors Kvarter. Herefter gik turen til Greve Bibliotek, hvor der
var børneteater. I alt deltog 20 børn og forældre.

Samtaler og gruppeforløb vedr. misbrug
Individuelle samtaler og behandlinger
Antal unikke borgere, der har benyttet tilbuddet om vejledning og behandling ift. misbrug
Antal vejledningssamtaler / behandlingssamtaler om misbrug afholdt i alt

7
33

Gruppevejledning og gruppebehandling
Antal unikke borgere, der har benyttet tilbuddet om gruppevejledning og gruppebehandling (NADA)
Antal gruppevejledninger og gruppebehandlinger afholdt i alt

17
9*

*NADA behandlingerne har været en del af Mandala Torsdag arrangementerne, der blev afholdt i december.

•

Yderligere om indsatsområdet:
Mandala Torsdage i Thors Kvarter
I samarbejde med PPV er der i efteråret blevet afholdt syv tema eftermiddage for alle interesserede beboere
med fokus på sammenhængen mellem kroppen og sindet. Der har været oplæg og øvelser indenfor
forskellige temaer og alternative behandlingsmetoder bl.a. øreakupunktur og mindfulness, og angst.

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
Majken Rhod Larsen
Arbejdsområder: Ledelse og strategi

Mail: mrl@bo-vest.dk
Tlf. 60 35 46 64
Aktivitetshuset, Digehuset 9

Kommunikationsmedarbejder
Sarah Z. Ehrenreich
Arbejdsområder: Image,
kommunikation og evaluering

Mail: sze@bo-vest.dk
Tlf. 60 35 46 65
Beboerhuset, Thors Kvarter 62

Koordinator
Mail: dko@bo-vest.dk
Dorthe Korshøj
Tlf. 60 35 46 61
Arbejdsområder: Kurser, vejledning og
Aktivitetshuset, Digehuset 9
undervisning
Familievejleder
Mail: ghe@bo-vest.dk
Gitte Henningsen
Tlf. 60 35 46 76
Arbejdsområder: Undervisning,
Aktivitetshuset, Digehuset 9
vejledning og behandling
Aktivitetskoordinator
Mail: sst@bo-vest.dk
Suzanne Magelund
Tlf. 60 35 46 67
Arbejdsområder: Frivillige, aktiviteter &
Beboerhuset, Thors Kvarter 62
arrangementer
Vejleder
Khadija Al Mohammadi
Arbejdsområder: Vejledning om job,
uddannelse og samfundsforhold

Mail: kam@bo-vest.dk
Tlf. 60 35 46 69
Aktivitetshuset, Digehuset 9

Projektmedarbejder
Mail: nmi@bo-vest.dk
Nadia Ismail
Tlf. 60 35 46 68
Arbejdsområder: Formidling, vejledning Aktivitetshuset, Digehuset 9
Fritidsjobvejleder
Mail: lhc@bo-vest.dk
Lone Holm Clausen
Tlf. 60 35 26 41
Arbejdsområder: Vejledning, oprettelse
Gersagerparken 71
fritids- og lommepengejob
Børne og Ungemedarbejder
Mail: beh@bo-vest.dk
Burcu Ebru Habibi
Tlf. 60 35 46 77
Arbejdsområder: Vejledning,
Gersagerparken 71
skolesamarbejder, brobygning

Se mere på www.grevenord.dk hvor du også kan tilmelde dig nyhedsbrevet.
Du kan også finde os på Facebook - bare søg efter Greve Nord Projektet

