Delaftale for indsatsområdet Forebyggelse og forældreansvar
Bestyrelsen for den boligsociale indsats har ansvar for, at denne delaftale til
hver en tid understøtter målsætningerne i den strategiske samarbejdsaftale
samt afspejler de aktiviteter og samarbejder, der gennemføres i boligområdet.

Navn på den boligsociale indsats, som delaftalen vedrører:
Amagerbro Helhedsplan
Aftalens parter:
Boligforeningen VIBO, boligsocial chef, Tanja Bæklund
fsb, boligsocial chef, Rikke Pedersen
HAB II v/ DAB, bestyrelseskonsulent, Dorthe Fensbo
DFB v/domea.dk, driftsleder, Anders Brøgger
BUF, Område Amager, tværfaglig chef, Karina Fried
SOF, BBU Amager, områdechef, Kristina Mikkelsen
KFF, Amager Kultur, chef, Bjarne Fey
Problemkompleks for indsatsområdet:
De 14 boligafdelinger har alle en højere andel af børn og unge under 17 år end
kommunen som helhed. Gennemsnittet for afdelingerne er 29,5 % mod 17,6 % i
Københavns Kommune1. De tilgængelige data for børnene og deres familier viser, at en
høj andel af disse børn vokser op med forældre, som er enlige forsørgere, og at
familierne har en række sociale samt økonomiske udfordringer. Sidstnævnte hænger
oftest sammen med at forældrene står uden for arbejdsmarkedet.
Familiernes udfordringer ses bl.a. ved, at antallet af børnefaglige undersøgelser for
aldersgruppen 0-17 år i 2016 gennemsnitlig var på 4,44 % for de omfattede
boligafdelinger, mens gennemsnittet for kommunen var på 1,97 % og dermed markant
lavere (se nedenstående figur)2.
Figur over børnefaglige undersøgelser: § 50 og § 51-undersøgelser
Område
2014
2015
2016

Amagerbro
HP i hele Københavns Kommune
Københavns Kommune

5,05%
3,36%
1,76%

4,63%
3,49%
1,98%

4,44%
3,95%
1,97%

Familierne er endvidere kendetegnet ved, at andelen, der sender deres børn i alderen 1-

1
2

BL-tabellerne, Danmarks Statistik
KK data (SOF BBU)
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5 år i daginstitution, kun er på 79,1 %, hvilket er lavere end det kommunale
gennemsnit på 87,6 %3. Heraf er det særligt de 1-2 årige, der ikke er i pasningstilbud,
mens andelen af 3-5 årige, der ikke er i pasningstilbud er meget lav.
Når man ser på børnenes skolegang, er en del af børnene i de lokale skoler udfordret på
flere forskellige parametre. For det første viser den årlige sprogtest, der gennemføres
ved skolestart i folkeskolerne, at der er langt flere elever, der har udfordringer i forhold
til sproglige færdigheder end i kommunen generelt (se nedenstående figur4). Dette
peger på, at det er gavnligt, at flere børn kommer i daginstitutioner, hvor de dagligt får
trænet deres sproglige færdigheder. For det andet er skolefraværet for skoleåret
2015/16 på 9,3 %, hvilket er lidt højere end det kommunale gennemsnit på 7 %. For
det tredje skiller karaktergennemsnittet sig ud fra det kommunale gennemsnit, idet det
er 5,3 mod 6,8 i kommunen5.
Figur over sproglige færdigheder i skoleåret 2015/16 - folkeskoler
Område
Generel
Generel
Fokuseret
indsats
indsats OBS
indsats

Amagerbro
HP i hele Københavns
Kommune
Københavns Kommune

Særlig
indsats

57,1%
48,2%

5,7%
9,4%

17,1%
16,8%

20,0%
25,6%

75,1%

8,7%

8,2%

8,0%

Opgørelser over foreningsdeltagelsen, opgjort pr. skole i 2013, viser, at
foreningsdeltagelsen var lavere end gennemsnittet i kommunen6. Det er endvidere de
boligsociale medarbejderes erfaring, at en del af de udsatte forældre heller ikke deltager
i foreninger. Der er behov for at arbejde med at brobygge til foreninger, da deltagelse i
foreninger kan have flere positive effekter for både børn og forældre. I forhold til
forældrene er den positive effekt en bedre tilknytning til det danske samfund, mens det
i forhold til børnene er et alternativ til en gadeorienteret livsstil, der ofte indbefatter
kriminalitet: ”Sunde fritidsaktiviteter mindsker kriminalitet ved at tilbyde de unge en
god voksenkontakt, et positivt normfællesskab, et positivt indhold i fritiden.
Fritidsaktiviteter kan desuden i sig selv være med til at mindske de unges ophold i
gademiljøet og dermed den kriminalitetsrisiko, der er forbundet hermed”7.
De problemer, der er beskrevet i ovenstående, viser samlet set et billede af familierne,
der understøttes af de boligsociale medarbejderes erfaringer med, at familierne i stor
udstrækning har brug for viden og rådgivning i forhold til at få familielivet til at fungere
samt i forhold til at mestre forældrerollen.
Formål, mål og succeskriterier for indsatsområdet:
Formål og mål:
Det overordnede formål med indsatsområdet er at styrke familiernes handlekraft i
forhold til at forbedre deres familieliv, herunder mulighederne for at komme i job og
uddannelse.
3

Boligsociale data, LBF
KK data (BUF)
5
KK data (BUF)
6
KK data
7
Inspirations- og videnskatalog til boligsociale helhedsplaner, CFBU 2016: 72.
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Derfor er de opstillede mål for indsatsen at:
 Øge udsatte forældres trivsel og kompetencer ift. forældreansvar,
børneopdragelse og skolegang
 Bidrage til at færre unge bliver kriminelle
 Bidrage til at andelen af 1-5 årige som er i pasningstilbud øges
Succeskriterier (lokalt opstillede målinger):

Datakilde:

Antallet af børnefaglige undersøgelser (§50/51)
reduceres, så det i 2020 maksimalt er 1
procentpoint højere end gennemsnittet for
Københavns Kommune.

Data fra SOF

Baseline 2016: Amagerbro: 4,44%, Københavns
Kommune: 1,97%
Andelen af de 10-17-årige, som er blevet sigtet
mindst én gang for overtrædelse af straffeloven,
våbenloven eller lov om euforiserende stoffer,
reduceres så niveauet samlet set i perioden
2018-2020 nærmer sig Københavnerniveauet

Boligsociale data, LBF

Baseline 2012-2016: Amagerbro: 3,1%,
Københavns Kommune: 1,7%
Andelen af 1-5 årige som ikke er i pasningstilbud
reduceres, så det nærmer sig Københavnerniveau
i 2020

Boligsociale data, LBF

Baseline 2016: Amagerbro: 20,9%, Københavns
Kommune 12,4%
Aktiviteter, som skal bidrage til indfrielse af formål, mål og succeskriterier:
1.
2.
3.
4.

Fritidsaktiviteter i boligområdet
Familiekursus
Fædregruppen
Bydelsmødre og Multikulturel Kvindeklub

Medarbejderressourcer for indsatsområdet:





Sekretariatsleder, 40 % (14,8 timer ud af 37 timer).
Aktivitet: Fædregruppen.
Familiemedarbejder I, 70 % (24,5 timer ud af 35 timer).
Aktiviteter: Familiekursus, Bydelsmødre og Multikulturel Kvindeklub.
Familiemedarbejder II, 70 % (22,4 timer ud af 32 timer).
Aktiviteter: Familiekursus, Bydelsmødre og Multikulturel Kvindeklub.
Børne- og netværkskoordinator, 50 % (17,5 timer ud af 35 timer).
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Aktivitet: Fritidsaktiviteter i boligområdet.
Ungemedarbejder, 25 % (8,75 timer ud af 35 timer).
Aktivitet: Fritidsaktiviteter i boligområdet.
Fædregruppemedarbejder, 100 % (22 timer ud af 22 timer)
Aktivitet: Fædregruppen.

Sammenhæng med den kommunale indsats i boligområdet:

Københavns Kommunes har et mål om, at børn og unge skal være aktive i
foreningslivet. Kommunen anlægger og driver derfor idrætsanlæg samt giver foreninger
økonomisk tilskud til medlemmer under 25 år. I helhedsplanens aktivitet
'Fritidsaktiviteter i boligområdet' anvendes både anlæg under KFF (Prismen, anlagt
under Kvarterløft Holmbladsgade) og TMF (multibanen, ’Blå Bane’, anlagt under
Områdeløft Sundholmskvarteret). ’Fritidsaktiviteter i boligområdet’ har fokus på også at
nå de børn og unge, der ikke selv opsøger klub- og foreningslivet.
Københavns Kommune har en række initiativer, der øger forældres handlekompetencer.
Helhedsplanens Familiekurser supplerer kommunes indsats ved, at omfatte en gruppe
udsatte familier, oftest med anden etnisk oprindelse end dansk, som kommunen har
svært ved at nå.
Fædregruppen har to mål, der supplerer den kommunale indsats. Dels at øge fædrenes
forældrekompetencer og ansvar i egen familie og dels, at fædrene spiller en
forebyggende rolle i kvarteret.
Endelig er Bydelsmødrene og Multikulturel Kvindeklub fora, hvor kommunen kommer i
dialog med borgere, der ellers kan være svære at nå. Begge netværk kan desuden
bruges af kommunen til videreformidling af viden og oplysninger.
Indsatsområdets økonomi i henhold til budget (Her anføres finansiering for dette
indsatsområde som oplyst i det vedlagte budget for den boligsociale indsats):
Organisation

Finansiering

Landsbyggefonden

5.578.000

Lokal medfinansiering

2.284.000

Samlet budget for indsatsområdet

7.862.000

Konflikthåndtering og underretning:
De involverede parter har pligt til at underrette hinanden om ethvert forhold, der har
direkte betydning for gennemførelsen af indsatsområdets aktiviteter.
Alle aktivitetsansvarlige har pligt til løbende at afrapportere om fremdriften i projekterne
i form af statusnotater el. lign. (den konkrete afrapporteringsform aftales i
bydelsbestyrelsen).
Af afrapporteringerne skal det tydeligt fremgå, om der er forhold, som kan komme til at
udgøre barrierer i forhold til målopfyldelsen.
Såfremt der opstår uenigheder/konflikter imellem de parter, der står for
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gennemførelsen af indsatsområdets aktiviteter, søges disse først løst af de direkte
involverede selv.
Lykkes dette ikke, involveres parternes nærmeste ledelsesniveau.
Er der herefter stadig uenighed/konflikt, er det boligorganisationens ansvar at
forelægge den givne problemstilling for bydelsbestyrelsen, der så træffer afgørelse i
sagen.
Er der tale om en uenighed/konflikt, der har mere principiel eller politisk karakter, kan
bydelsbestyrelsen vælge at forelægge sagen for den bydækkende boligsociale
bestyrelse.
Revision af delaftalen (Eventuelle reviderede aftaler skal ikke fremsendes til
Landsbyggefonden, men fonden skal om nødvendigt til enhver tid kunne
rekvirere ajourførte delaftaler):

Aftalen kan revideres efter at ønskede ændringer har været forelagt Bydelsbestyrelsen
for Amager og denne har godkendt ændringerne.
Delaftalen gælder fra - til:
1. januar 2018 - 31. december 2021
Aktiviteter, som skal bidrage til indfrielsen af mål for indsatsområdet (tilføj
skemaer - ét skema pr. aktivitet):
(Nedenstående skal også fremgå af aktivitetsskemaet i driftsstøtte. Det er en fordel at
orientere sig i de tilgængelige lister over aktivitetskategori, formål og målgruppe, der er
tilknyttet aktivitetsskemaet i driftsstøtte, før udarbejdelsen af nedenstående påbegyndes.)
Aktivitetsnavn:
Fritidsaktiviteter i boligområdet
CFBU-katalog s. 72 'Fritidsaktiviteter i boligområdet'
Indhold og praksis (aktivitetsbeskrivelse):

Som en del af det kriminalitetsforbyggende arbejde vil helhedsplanen fortsat udvikle
nye idræts-, bevægelses- og kunstneriske aktiviteter i samarbejde med skoler samt
fritids- og sportsklubber. Helhedsplanens rolle vil være at facillitere mødet mellem de
nævnte aktører samt at sikre, at de nye aktiviteter kan anvendes af afdelingernes børn
og unge. Helhedsplanen vil endvidere brobygge børn og unge til eksisterende aktiviteter
i bydelen. Der skal desuden være fokus på forældreinvolvering i aktiviteterne.
Aktiviteterne vil ofte tage udgangspunkt i Blå Bane i Sundholmskvarteret og Prismen i
Holmbladsgadekvarteret, der begge er kommunale anlæg til fritidsaktiviteter.
På Blå Bane vil der være faste og åbne træningstider med bl.a. fodbold. Disse varetages
af uddannede, lokale idrætsinstruktører med ansættelse i Brydes Allé Fritidscenter
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under fritidsjobordningen. Der er i foråret 2017 etableret et samarbejde med
Boldklubben Fremad Amager, der med økonomisk støtte fra Danmarks Idrætsforbund,
står for åben fodboldtræning på Blå Bane. Dette samarbejde søges videreført, hvilket vil
gøre brobygning til foreningslivet lettere.
I Prismen understøtter helhedsplanen BUFs street-aktiviteter ved samarbejde og
medfinansiering af et mindre antal stævner i løbet af året. Ved stævnerne deltager
Bydelsmødrene og Fædregruppen, og de er involveret i forskellige opgaver.
Stævnerne på Blå Bane og i Prismen er med deltagelse af hold og trænere fra både
Sundholms- og Holmbladskvarterene. Det er målet, at det skal bidrage til at skabe
forebyggende, positive relationer mellem børn og unge på tværs af kvartererne.
Helhedsplanen skal løbende være opmærksom på nye muligheder for samarbejder, der
kan resultere i flere fritidsaktiviteter i boligområdet. Det betyder pt., at et samarbejde
med Børnebasket København, DGI, lokale folkeskoler og de kommunale fritidsklubber er
ved at tage form.
Helhedsplanen vil fortsat medvirke til planlægning og gennemførelse af Feriecamps i alle
skoleferier, bl.a. fire uger i skolesommerferien. Tilbuddet indeholder en lang række
aktivitetstilbud varetaget af ledere fra bl.a. idrætsforeninger. Københavns Kommune
finansierer Fericamps gennem aflønning af lokale camp-koordinatorer og gennem tilskud
til foreninger o.a., som står for aktiviteterne.
Det forsøges at forankre de nævnte fritidsaktiviteter, herunder kan aktiviteterne på Blå
Bane eventuelt forankres i Brydes Allé Fritidscenter, da de er involveret i de fleste af
aktiviteterne, og da indholdet af aktiviteterne understøtter deres kernedrift. Der er dog
opmærksomhed på, at det vil være en tidsmæssig udfordring for et kommunalt
fritidscenter at involvere foreningslivet i aktiviteterne.
Formål og mål:

Formålet med aktiviteten er at forebygge kriminalitet og gadeorienteret livsstil.
Derfor er målet at:




Give flere børn og unge mulighed for et aktivt fritidsliv med voksenkontakt
Flere børn og unge bliver medlem af en forening
Der indgås flere samarbejder, som resulterer i nye fritidstilbud

Målgruppe(r):

Målgruppen er primært børn og unge i alderen 10-17 år, der ikke allerede er aktive i
foreningslivet, men aktiviteten er åben for alle.
Succeskriterier og datakilde for aktiviteten:
Succeskriterier:

Datakilde:

Der skabes årligt kontakt til 25 nye børn og

Helhedsplanen laver en årlig opgørelse
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unge gennem Street Sport aktiviteter
50 % af de børn og unge, der deltager i
Street Sport, og som ikke i forvejen er
medlem af en forening, bliver meldt ind i en
forening (10 børn og unge årligt).

Helhedsplanen laver en årlig opfølgning

Der indgås ét nyt årligt samarbejde, der
resulterer i ét nyt fritidstilbud

Helhedsplanen laver en årlig opgørelse

Ansvars- og rollefordeling:

BUF: Ungehuset i Norgesgade, som er en del af Fritidscenter Nordøst, er tovholder for
aktiviteterne i Prismen. Brydes Allé, som er en del af Fritidscenter Midt, er ansvarlig for
uddannelse og ansættelse af idrætsinstruktørerne.
I forhold til de fælles stævner står Ungehuset i Norgesgade og Brydes Allés Fritidscenter
for rekruttering af børn og unge og medvirker til stævnernes afvikling.
KFF: Amager Kultur medvirker til, at fritidsaktiviteterne så vidt muligt kan få lokaler
indendørs i vinterhalvåret.
KFF finansierer Feriecamps, står for PR og medvirker til planlægningen.
Partnerskabet i Urbanplanen er tovholder på Feriecamps og modtager herfor
betaling fra KFF.
Amagerbro Helhedsplan medvirker til planlægning og gennemførelse af Feriecamps.
Amagerbro Helhedsplan er tovholder på aktiviteterne på Blå Bane og medvirker til
planlægning samt medfinansiering af enkelte aktiviteter i Prismen.

Aktiviteter, som skal bidrage til indfrielsen af mål for indsatsområdet (tilføj
skemaer - ét skema pr. aktivitet):
(Nedenstående skal også fremgå af aktivitetsskemaet i driftsstøtte. Det er en fordel at
orientere sig i de tilgængelige lister over aktivitetskategori, formål og målgruppe, der er
tilknyttet aktivitetsskemaet i driftsstøtte, før udarbejdelsen af nedenstående påbegyndes.)
Aktivitetsnavn:
Familiekurser

CFBU-katalog s. 147 'Boligsociale familiekurser'.

Indhold og praksis (aktivitetsbeskrivelse):

Helhedsplanens familiekurser har fokus på at øge forældrenes viden og
handlekompetence i forhold til både deres børns udvikling og familielivet.
Det ønskes at fortsætte med kurserne, da CFBUs evaluering af Amagerbros kurser bl.a.
viser, at kurserne kan bidrage med redskaber, der kan styrke familiernes interne bånd,
kommunikationen med børnene og forældrekompetencerne samt, at konfliktniveauet i
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familierne faldt, og der var øget opmærksomhed på egne muligheder8.
I denne helhedsplan vil der være særligt fokus på tidlig indsats, sproglig udvikling og
skole-hjem-samarbejde.
Kurserne gennemføres med to hold årligt, der vil veksle mellem to koncepter:
1. Familiekursus med tema- og dialogaftener for forældre, og med et særskilt program
for deres børn. Aftnerne indledes med fælles spisning for alle familiemedlemmer, og
afsluttes med en fælles afslutning. Der deltager 10 familier, hvilket giver minimum
35 personer i alt.
2. ‘Mødregruppen - en god start’, med dialog og læring gennem leg som metode,
foregår i dagtimerne. Mødregruppen er for mødre, der er hjemmegående (og/eller
barslende) med børn i alderen 0-3 år, som de har valgt at passe hjemme. Der er
fokus på temaer, som er relevante for småbørnsforældre, med et særligt fokus på
viden om børns sproglige udvikling. Der deltager 10 mødre, som har deres børn
med.
Familiekurserne gennemføres over en periode på ca. fire måneder med tema- og
dialogaftner ca. hver 14 dag. Oplægsholdere er enten lokale eller eksterne fagpersoner
f.eks. fra Familierådgivningen, Sundhedsplejen eller en ekstern psykolog. Emnerne er
koncentreret omkring forældreansvar og -omsorg samt skole-hjem-samarbejde.
Familiekurserne har samtidig et kriminalpræventivt sigte ud af antagelsen om, at børn
med nærværende, omsorgsfulde og grænsesættene forældre begår mindre kriminalitet.
‘Mødregruppen - en god start’ gennemføres over en periode på ca. tre måneder, med én
ugentlig temaformiddag. Oplægsholdere vil primært være lokale fagpersoner, og der vil
være et særligt fokus på små børns sproglige udvikling. Mødrene får råd og træning
gennem leg, med henblik på at de blive bedre til at sprogstimulere deres børn i
hverdagen. Endvidere introduceres mødrene til sprogstimuleringstilbud i lokalområdet.
Formål og mål:
Formålet er at øge udsatte forældres trivsel og kompetencer ift. skole-hjemsamarbejde,
forældreansvar samt at fremme forældres fokus på børns sproglige færdigheder.
Derfor er målet at:





Udsatte forældre deltager i familiekurserne
Mødre der passer deres børn hjemme deltager i mødregruppen
Øge børns sproglige kompetencer
Deltagerne på familiekurser og i mødregrupperne implementerer den ny viden i
deres dagligdag
Målgruppe(r):

Målgruppen til familiekurserne er udsatte forældre med børn i alderen 3-14 år, som har
behov for og lyst til at øge deres handlekompetencer i forhold til forældrerollen.

8

Inspirations- og videnskatalog til boligsociale helhedsplaner, CFBU 2016: 150.
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Målgruppen til Mødregruppen – en god start, er mødre med børn i alderen 0-3 år, som
bliver passet i hjemmet.
Succeskriterier og datakilde for aktiviteten:
Succeskriterier:

Datakilde:

Familiekursus gennemføres med 10 familier
årligt

Helhedsplanen fører logbog

'Mødregruppen – en god start' gennemføres
med 10 mødre årligt

Helhedsplanen fører logbog.

Andelen af børn i 0. klasse, der vurderes at
have behov for særlig indsats i forhold til
sprogstimulering, nærmer sig gennemsnittet
for Københavns Kommune i skoleåret 202021.

Data fra BUF

Baseline: I skoleåret 2015-16 havde 20 %
af afdelingernes børn (i de lokale skoler)
behov for særlig sprogstimulering mod 8 %
i kommunen.
75 % af deltagerne i både Familiekurset og i
Mødregruppen udtrykker, at de efter
forløbene har fået ny viden og, at de bruger
den nye viden.

Helhedsplanen anvender
progressionsskemaer.

Ansvars- og rollefordeling:
Familiekurser
Amagerbro Helhedsplanen er ansvarlig for gennemførelse af aktiviteten.
SOF: En opsøgende familiebehandler deltager i et årligt programudviklingsmøde (½
dag). En opsøgende familiebehandler og en medarbejder fra Familierådgivningen
deltager i en projektgruppe, der mødes 2 gange årligt á 2 timer.
BUF: En lærer, eller anden medarbejder, fra de lokale skoler (Peder Lykke Skolen,
Amager Fælled Skole, Skolen på Amagerbro eller Lergravsparkens Skole) og en
sprogvejleder deltager i et årligt programudviklingsmøde (½ dag). En lærer og en
sprogvejleder deltager i en projektgruppe, der mødes to gange årligt á 2 timer, bidrager
med rekruttering og sparring og står desuden hver for et årligt oplæg / besøg på skolen
(aften).
‘Mødregruppen - en god start’
Helhedsplanen er sammen med Partnerskabet i Urbanplanen ansvarlig for
gennemførelsen af delaktiviteten 'Mødregruppen - en god start'.
SOF: En opsøgende familiebehandler og en medarbejder fra Familierådgivningen
deltager i en projektgruppe, der mødes to gange årligt á 2 timer. De bidrager endvidere
med rekruttering og sparring og står desuden for et årligt oplæg (dagtimerne).
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BUF: En sundhedsplejerske og en sprogvejleder deltager i et årligt
programudviklingsmøde (½ dag). Derudover deltager en sundhedsplejerske, en
sprogvejleder og en pædagogisk konsulent i en projektgruppe, der mødes to gange
årligt á 2 timer. Yderligere bidrager sundhedsplejen med sparring, rekruttering og kan
anmodes om at holde et årligt oplæg.
Sundhedsplejens deltagelse skal altid aftales med teamleder i sundhedsplejen, Ulla
Hansen. Deltagelse er afhængig af om der ud fra sundhedsplejens øvrige opgaver og
stigende fødselstal, kan afsættets ressourcer til opgaven.
Endvidere bidrager sprogvejlederne med sparring, rekruttering og står desuden for et
årligt oplæg (dagtimerne).
Endelig deltager en medarbejder fra Home-Start Familiekontakt på Amager i
projektgrupperne til begge delaktiviteter.

Aktiviteter, som skal bidrage til indfrielsen af mål for indsatsområdet (tilføj
skemaer - ét skema pr. aktivitet):
(Nedenstående skal også fremgå af aktivitetsskemaet i driftsstøtte. Det er en fordel at
orientere sig i de tilgængelige lister over aktivitetskategori, formål og målgruppe, der er
tilknyttet aktivitetsskemaet i driftsstøtte, før udarbejdelsen af nedenstående påbegyndes.)
Aktivitetsnavn:
Fædregruppen

CFBU-katalog s. 159 'Fædreindsatser'

Indhold og praksis (aktivitetsbeskrivelse):

Det er generelt svært at få kontakt til og få involveret fædre/mænd i aktiviteter. Det har
derfor været en succes, at det er lykkedes at etablere en fædregruppe. Medlemmerne af
Fædregruppen er blevet uddannet i familierelaterede emner med henblik på at tage
større ansvar i egen familie og i kvarteret.
Fædregruppen har et kriminalpræventivt sigte ud fra antagelse om, at børn med
nærværende, omsorgsfulde og grænsesættende fædre begår mindre kriminalitet.
Det er lykkes at forankre Fædregruppen som en selvstændig forening, men der er
fortsat behov for at understøtte foreningen.
Fædregruppen er efterspurgt til arrangementer i kvarteret og i perioder til at være
synlige og opsøgende i boligafdelingerne og i kulturinstitutioner, hvor de har en
relationsfremmende og urodæmpende effekt. Gruppen deltager endvidere i planlægning
af arrangementer og afvikler desuden egne aktiviteter.
Fædregruppen mødes én gang pr. måned til tema og debataften, hvor tidligere emner
bliver genopfrisket eller nye relevante emner behandles. Tema og debataftnerne er
åbne for nye fædre/mænd, og efter stabilt fremmøde over en længere periode kan de
nye fædre/mænd få udleveret jakke m.v. med Fædregruppens logo og indgå i indsatsen
i kvarteret.
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Formål og mål:

Formålet er, at fædrene skal blive bevidste om indflydelsen på deres børns udvikling og
få viden og kompetencer til at udfylde fædrerollen bedst muligt. Desuden skal de spille
en relationsfremmende og urodæmpende rolle ved arrangementer i kvarteret.
Derfor er målet at:



Fædregruppen har aktive medlemmer nok til at kunne opretholde gruppen
Fædregruppen vejleder børn, unge og forældre

Målgruppe(r):

Målgruppen er fædre/mænd, der kan og vil gøre en positiv forskel i egen familie og i
kvarteret.
Succeskriterier og datakilde for aktiviteten:
Succeskriterier:

Datakilde:

Der er konstant 15 aktive i Fædregruppen
fra Amagerbro og Urbanplanen

Helhedsplanen laver en årlig opgørelse

Fædregruppen vejleder 50 børn og voksne
fra Amagerbro og Urbanplanen om året

Helhedsplanen laver en årlig opgørelse

Ansvars- og rollefordeling:

SOF: Medarbejder fra gadeplansteamet indgår i projektgruppen, som støtter og udvikler
Fædregruppen. Projektgruppen mødes fire gange årligt á 1½ time.
Gadeplansmedarbejderen deltager desuden med oplæg for Fædregruppen en gang årligt
(aften).
BUF: Medarbejder fra Ungehuset i Norgesgade indgår i projektgruppen, som støtter og
udvikler Fædregruppen. Projektgruppen mødes fire gang årligt á 1½ time.
Helhedsplanen er med støtte fra Partnerskabet i Urbanplanen ansvarlig for
gennemførelsen af aktiviteten, som omfatter rekruttering, detailplanlægning af debatog temaaftner samt afholdelse af samme. Det to helhedsplaner støtter Fædregruppen i
deres udgående opsøgende indsats samt tilstedeværelse ved arrangementer i
lokalområderne.
Medarbejder fra Lokalpolitiet indgår i projektgruppen, som støtter og udvikler
Fædregruppen. Projektgruppen mødes fire gange årligt á 1½ time.

Aktiviteter, som skal bidrage til indfrielsen af mål for indsatsområdet (tilføj
skemaer - ét skema pr. aktivitet):
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(Nedenstående skal også fremgå af aktivitetsskemaet i driftsstøtte. Det er en fordel at
orientere sig i de tilgængelige lister over aktivitetskategori, formål og målgruppe, der er
tilknyttet aktivitetsskemaet i driftsstøtte, før udarbejdelsen af nedenstående påbegyndes.)
Aktivitetsnavn:
Bydelsmødre og Multikulturel Kvindeklub

CFBU-katalog s. 151 'Bydelsmødre'

Indhold og praksis (aktivitetsbeskrivelse):

Helhedsplanen støtter og samarbejder med to kvindenetværk, henholdsvis
Bydelsmødrene og Multikulturel Kvindeklub. Begge netværk er etableret som foreninger
og har deres base i Foreningshuset Sundholm8, hvor også helhedsplanen har lokaler.
Samarbejdet giver helhedsplanen og bl.a. kommunale samarbejdspartnere mulighed for
nemt at komme i direkte eller indirekte kontakt med et stort antal kvinder.
Bydelsmødre
Bydelsmødre er et veludviklet koncept, som helhedsplanen fortsat vil medvirke til at
udvikle og udvide.
Bydelsmødre er primært kvinder med etnisk minoritetsbaggrund, der yder en frivillig
indsats i lokalområdet for at støtte kvinder, som ofte er isolerede og ensomme, og som
det etablerede system kan have svært ved at nå.
En bydelsmor er primært uddannet til at lytte, formidle vigtige informationer og bygge
bro mellem kvinder og det sted, som bedst kan hjælpe kvinderne. Sekundært medvirker
bydelmødrene til åbne arrangementer i lokalområdet i samarbejde med lokale
institutioner, foreninger mm. Endelig bruger bydelsmødrene den viden de får i forhold til
egen familie.
Bydelmødre Amager ønsker et tættere samarbejde med Multikulturel Kvindeklub (anden
lokal kvindeklub), et ønske som helhedsplanen støtter op om og hjælper til med at få
det etableret.
Bydelsmødre Amager tæller 18 aktive medlemmer, der rådgiver og samles til
statusmøde en gang om måneden. Nye kvinder fra kvarteret, der ønsker at uddanne sig
til bydelsmødre, henvises til at tage uddannelsen i andre bydele og bliver så tilknyttet
Bydelsmødre Amager efterfølgende.
Multikulturel Kvindeklub
Multikulturel Kvindeklub er en forening med medlemmer, der primært tæller beboere
med somalisk baggrund. Foreningen tæller ca. 40 medlemmer/kvinder. Helhedsplanen
har et godt samarbejde med foreningen, og dette samarbejde ønskes fortsat.
Foreningen mødes én gang om ugen og har program for alle deres mødedage.
Programmet skifter mellem syning, madlavning og oplæg af meget forskellige karakter.
Eksempelvis vil deres oplæg i efteråret 2017 have hovedoverskriften ‘beskæftigelse’.
Derudover servicerer foreningens medlemmer en lektiecafé i et tilstødende lokale med
kaffe, the og snack. Lektiecaféen er for skolebørn, og foreningens børn anvender
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tilbuddet.
Multikulturel kvindeklub ønsker at åbne op og blive mere synlig i kvarteret. Inspireret af
kvindeforeningen SAHAN i Vollsmose, som Multikulturel Kvindeklub besøgte i foråret
2017, ønsker foreningen i højere grad at involvere sig i kvarterets børn og unge ved
også at have en udgående og opsøgende funktion.
Dernæst ønsker Multikulturel Kvindeklub et tættere samarbejde med Bydelsmødre
Amager, et ønske som helhedsplanen støtter op om og hjælper til med at få etableret.
Både bydelsmødrene og Multietnisk Kvindeklub støttes i at afholde åbne arrangementer
for forældre med emner som; opdragelse, forældreansvar, skole-hjem-samarbejde samt
betydningen af børn og unges fritids- og foreningsliv.
Formål og mål:
Det er formålet at involvere lokale beboere i at øge udsatte forældres trivsel, og at de
brobygges til relevante tilbud.
Derfor er målet at:





Bydelsmødrene har aktive medlemmer nok til at kunne gøre en forskel
Bydelsmødrene er opsøgende i forhold til børn, unge og forældre
Multikulturel Kvindeklub øger sit medlemstal
Bydelsmødrene og Multikulturel Kvindeklub samarbejder om arrangementer

Målgruppe(r):

Bydelsmødre (1)
Målgruppen er kvinder, primært med etnisk minoritetsbaggrund, der ønsker at gøre en
forskel for andre kvinder/forældre.
Bydelsmødrenes målgruppe (2) er isolerede kvinder/forældre som oftest står udenfor
arbejdsmarkedet.
Multietnisk Kvindeklub (3)
Målgruppen er kvinder, der ønsker at indgå i et foreningsfællesskab og som har
interesse for at tilegne sig ny viden samt at være aktive rollemodeller i lokalområdet.
Succeskriterier og datakilde for aktiviteten:
Succeskriterier:

Datakilde:

Der er konstant 15 aktive Bydelsmødre

Helhedsplanen laver en opgørelse

Bydelsmødrene vejleder 50 kvinder/forældre
om året

Data fra Landsorganisationen for
Bydelsmødre
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Multikulturel Kvindeklub øger sit medlemstal
med 10 % årligt

Data fra Multikulturel Kvindeklub

Baseline: 44 medlemmer juni 2017.
Bydelsmødrene og Multikulturel Kvindeklub
står for to fælles arrangementer om året

Helhedsplanen laver en opgørelse

Ansvars- og rollefordeling:
KFF: En medarbejder fra Sundby Bibliotek deltager i ressourcegruppen for
Bydelsmødrene, som mødes fire gange årligt á 1½ time.
SOF & BUF: Kan, hvis de ønsker det, aftale at holde oplæg og indgå i en dialog med
Bydelsmødrene på et af deres faste månedsmøder (aften) og med Multikulturel
Kvindeklub på en af deres faste ugentlige temaaften. Der er ikke en konkret aftale pt.,
men oplæg kan aftales løbende.
Helhedsplanen skal understøtte bydelsmødrene ved at sparre med deres bestyrelse og
kvalificere denne samt ved at deltage på deres statusmøder og sikre gode rammer for
møderne. Bydelsmødrene får desuden støtte fra både de ansatte og de organisatorisk
frivillige i Bydelsmødrenes Landsorganisation.
Helhedsplanen skal støtte den Multikulturelle Kvindeklub ved at sparre med bestyrelsen
og medvirke til at finde oplægsholdere til temaaftner. Helhedsplanen skal desuden
støtte den Multikulturelle Kvindeklub i at blive aktive i kvarteret.
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