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Delaftale for indsatsområdet forebyggelse og
forældreansvar
Bestyrelsen for den boligsociale indsats har ansvar for, at denne delaftale
løbende ajourføres.
Navn på den boligsociale aftale, som delaftalen vedrører
Lindholm
Aftalens parter:
Institut for Integration (Forældreakademiet)
Familie og Forebyggelse i Guldborgsund Kommune (Tosprogsteamet og
sundhedsplejen)
Arbejdsmarked i Guldborgsund Kommune, (særligt Jobcenter Guldborgsund)
Skoler og institutioner i nærområdet.
UU vejledningen
Problemkompleks for indsatsområdet:
Lindholm indeholder en stor andel af børnefamilier, som på forskellig vis kan
betegnes som udsatte. Det ses i statistikkerne, hvor områdets beboere er
kendetegnet af lave indkomster, lav beskæftigelsesfrekvens, lavt uddannelsesniveau
samt en høj andel af beboere med anden etnisk baggrund end dansk. Desuden er
Lindholms antal enlige forsørgere 33 procent versus Guldborgsund Kommunes 23,2
procent (BL-statistik). Det siger noget om socioøkonomisk pressede familier, hvilket
for en betragtelig dels vedkommende, kan kombineres med manglende viden og
kompetencer i det at være forældre.
Det viser sig yderligere i statistik hentet i bilagsmaterialet omkring kommunens §17
stk. 4 udvalg, hvor det fremgår, at:
24,92 procent af børn, der går på Lindeskovskolen har minimum en socialsag i
Center for Familie og Forebyggelse. (Bemærk: Tallet gælder hele skoledistriktet. For
2015/16 var 41,82 procent af distriktets børn indskrevet på Lindeskovskolen.)
Med relativt mange børn som ikke her og nu er tilknyttet daginstitutioner, og som i
dag er grunden til en manglende dansk sprogudvikling, men som via målrettet
indsats vil blive tilknyttet børnehaver, er det også sandsynligt at den sproglige
udvikling vil tilsige et forbedret niveau af dansk.
Problemstillingerne er måske endnu mere udtalte blandt den andel af forældre og
børn, som lever en tilværelse, hvor de er mindre knyttede til det øvrige samfund.
Det gælder for eksempel for de 57 procent af de 18-64-årige, som står helt udenfor
arbejdsmarkedet. Dette tal skal sammenholdes med samme for Guldborgsund
Kommune, som hedder 29,4 procent. (2015 tal fra BL statistik)
I børnehøjde er der 11,8 procent af de 1-5-årige som ifølge tal fra LBF- portaldata
ikke i pasningsordning i 2015.
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Denne mangelfulde tilknytning til det øvrige samfund og de socioøkonomiske data,
risikerer at virke normsættende og indikerer, at boligområdet børn og unge er i
risiko for at være ramt af og videreføre en negativ social arv.
Som beskrevet under den kriminalitetspræventive indsats er der to grupper, som
politiet opfordrer til en øget opmærksomhed på. Nemlig gruppen af unge sigtede
under 24 år og unge under 17 år som har været tilknyttet urohændelser. De, og
dem som måtte have disse personer som forbilleder, adresseres under denne
delaftale med fritidsaktiviteter i boligområdet med særlig fokus på emner som
selvværd, selvsikkerhed, øget tillid, social dannelse og positive relationer.
Formål og lokalt opstillede målinger for indsatsområdet:
Formål:
Lindholm oplever en tilflytning af nye beboere som også er nye i Danmark. Her
er der brug for introduktion til samfundets forventninger til den enkelte,
forsørger som ikke forsørger. Mange tilflyttere er ikke bekendte med
mulighederne for vuggestuer og børnehaver og den vigtige almene og sproglige
dannelse der finder sted her. Det er bl.a. målet med aktiviteten:
•

At modvirke negativ social arv ved at sikre øget tilknytning til institutioner.

•

At sikre at børnene har tilstrækkelige sprogkundskaber ved at sikre øget tilknytning til daginstitutioner.

•

At sikre bedre forældrefærdigheder, herunder også læring om kost, motion og
sundhed

Lokalt opstillede målinger
(Succeskriterier):
At antallet af børn i daginstitutioner der
vurderes at have behov for yderligere
sprogstimulering falder fra 40 børn ud af
88 i alderen 3-5 år i 2016 til 20 børn i
2020.

Datakilde:

At antallet af 0-5-årige der er indskrevet
i
daginstitutioner stiger fra ca. 88 % til
92% i løbet af de 4 år planen løber,
2016 - 2020.

Danmarks statistik.
LBF portaldata.

At 20-24-årige, som ikke er i gang med
en uddannelse falder fra 25,9 procent i
2015 til 20 procent i 2020. BL statistik
angiver faktiske tal i alt 93 beboere i aldersgruppen 18-24-årige (2015).

BL statistik

Guldborgsund kommune,
Områdelederen på
Daginstitutionsområdet, og bilagssamling
Lindeskovskolen 2016 til §17.stk.4
udvalg.
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Aktiviteter, som skal bidrage til indfrielse af formål og lokalt fastsatte
mål/målinger:
Med udgangspunkt i CFBU’s inspirations og videnskatalog foreslås det at
gennemføre:
•

Bydelsmødre

•

Familieudvikling

•

Fritidsaktiviteter i boligområderne.

•

Udover dette foreslås det at lave Forældreakademiet, en indsats som har kørt
i det boligsociale projekt 9220 Aalborg Øst.

Samspil med og supplement til den lokale indsats i området:
Projektet vil med sin lokale tilstedeværelse, opsøgende tilgang og sit
relationsarbejde med de enkelte beboere, kunne brobygge til at supplere de
kommunale tilbud på forebyggelsesområdet, dog uden at påtage sig kommunale
opgaver.
Via de enkelte indsatser får borgerne en række værktøjer til at mestre eget liv, og
derved forebygge en række potentielle fremtidige udfordringer.
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
2.941
Lokal medfinansiering
2.017
Samlet budget for indsatsområdet
4.958
Konflikthåndtering og underretning:
I tilfælde af opståede konflikter samarbejdspartnerne imellem, indkaldes den
boligsociale projektleder og den relevante kommunale centerchef, samt de lokale
samarbejdspartnere til et møde.
Revision af delaftalen: (Eventuelle reviderede aftaler skal ikke fremsendes til
Landsbyggefonden, men fonden skal om nødvendigt til enhver tid kunne rekvirere
ajourførte delaftaler)
Revision drøftes med projektledelsen, der tager sagen videre til bestyrelsen.
Delaftalen gælder fra:
1. juli 2017
Aktiviteter, som skal bidrage til indfrielsen af mål for indsatsområdet:
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Aktivitetsnavn:
Bydelsmødre
Indhold og praksis (aktivitetsbeskrivelse):
Bydelsmødre-aktiviteten har fokus på, gennem målrettet rekruttering og
kursusvirksomhed, at uddanne kvinder til at være bydelsmødre således, at
bydelsmødrene kan nå ud til andre kvinder i boligområderne, som har brug for
hjælp til forskellige problemstillinger.
Det er ønsket, at man med dette initiativ kan udstyre kvinder i boligområdet – både
bydelsmødrene og de besøgte kvinder – med forståelse og redskaber, som skal gøre
dem i stand til at støtte op om deres barns udvikling og integration i Danmark
(Deloitte, 2015; Thomsen et al., 2012; Christensen et al., 2010).
Derudover er tanken med initiativet, at der skal være mulighed for at støtte op om
bydelsmødrenes egen integration på en bred front, blandt andet ved at forbedre
deres muligheder pa arbejdsmarkedet, øge deres selvtillid og forbedre deres
danskkundskaber. Antagelsen er dermed, at ressourcestærke indvandrerkvinder,
der har gennemgået et kursus i blandt andet samfundskundskab, børneopdragelse
og rådgivningsteknik, har gode forudsætninger for at opnå kontakt til og
videreformidle deres viden til andre mødre i boligområdet (Deloitte, 2015; Thomsen
et al., 2012; Christensen et al., 2010).
Der er i øjeblikket mange voksne, som søger projektteamets ansatte til rådgivning i
diverse sager. Når bydelsmødrene har fået fodfæste og i det omfang de tilegner sig
en viden som er brugbar for andre beboere, kan de trækkes på i forhold til
rådgivning.
Formål:
Bydelsmødre-aktiviteten har overordnet set, to formål.
•

at styrke bydelsmødrenes eget aktive medborgerskab i det danske samfund,
forstået som forbedrede kompetencer og muligheder i forhold til uddannelsessystemet og arbejdsmarkedet, forbedrede danskkundskaber, styrkede netværk i boligområdet og større selvtillid hos bydelsmødrene.

•

at give sårbare og udsatte kvinder i bydelsmødrenes netværk og boligområde
bedre muligheder for at fremme deres børns integration og udvikling (Christensen et al., 2010; Deloitte, 2015).

Målgruppe(r):
Den primære målgruppe er mødre, som deltager i kurset, og som skal uddannes til
at være bydelsmødre.
Sekundært er det mødre med personlige og sociale problemer, som bydelsmødrene
skal opsøge, videregive deres viden til og hjælpe til at få hjælp af de rette aktører.
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Succeskriterier og datakilde for aktiviteten:
(OBS: Disse skal fremgå af aktivitetsskemaet)
Succeskriterier:

Datakilde:

At der rekrutteres 3 hold af minimum 8 og
at deltagerne etablerer et fungerende
netværk

Det boligsociale team

At der afholdes 3 grunduddannelseskurser
for Bydelsmødre i projektperioden

Det boligsociale team

At Bydelsmødrene forankres i Lindholm og
arbejder med rekruttering af frivillige til
erstatning af de boligsociale medarbejdere

Det boligsociale team

At der dannes en forening for
Bydelsmødre i Lindholm

Det boligsociale team

Organisering, ansvar og rollefordeling:
Rekruttering og etablering af netværk forestås af en boligsocial medarbejder som
koordinator for hele aktiviteten (3x5 timer i 10 uger + 3 timer x 30 uger x 3 år).
2 sprogsteamet støtter op om denne indsats med hvad der svarer til 3,7 timer for
en medarbejder om ugen. Denne støtte går især på rekruttering af potentielle
bydelsmødre, samt brug af netværk og indspark, i forhold til at engagere
undervisere til grunduddannelseskurserne.
Grunduddannelseskurser planlægges, ud fra den uddannelsesplan som
Bydelsmødre.dk har udarbejdet, af den boligsociale koordinator (3 x 15
undervisningsdage @ 4 timer). Der involveres undervisere til hver kursusgang så
som sundhedsplejerske fra GK (3 x 5 timer), skolelærer fra GK (3 x 5 timer),
familierådgiver fra GK (3 x 5 timer), klubpædagog fra GK (3 x 5 timer),
repræsentant for LOKK (Landsforeningen af Kvindekrisecentre) (3 x 5 timer),
oplægsholder om reproduktiv sundhed fra GK eller region (3 x 5 timer),
sundhedsformidler fra GK (3 x 5 timer), Læge fra Region Sjælland (3 x 5 timer),
repræsentant fra Borgerservice fra GK (3 x 5 timer), Socialrådgiver fra GK (3 x 5
timer), Lokal Politiker fra GK (3 x 5 timer), Borgmester til diplomoverrækkelse fra
GK (3 x 1 timer).
Forankring:
Aktiviteten tilsigtes forankret via dannelsen af en selvstændig folkeoplysende
forening.

Aktivitetsnavn:
Familieudvikling
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Indhold og praksis (aktivitetsbeskrivelse):
Som en forebyggende indsats afholdes en gang om måneden ”Børnecafé” i
aktivitetshuset, hvor gravide og forældrene med mindre børn kan modtage
vejledning og oplysning, der styrker dem i deres rolle som forældre. Børnecaféen vil
tilbyde relevante oplæg/temaarrangementer om børns udvikling, stimulering, kost,
tandhygiejne og være arena for rekruttering til øvrige aktiviteter i Lindholm.
For at skabe tryghed til det danske system, og for at skabe et sundt socialt netværk
for sårbare familier, vil der løbende blive arrangeret familiekurser.
Indholdet af familiekurserne afhænger af familierne, eksempler kan være
legekurser, kommunikation og opdragelse.
Familiekurserne skal opleves som et supplement til børnecafeen.
Formål:
• At oplyse forældre om børns udvikling og behov.
• At skabe et sundt socialt netværk.
• At der bygges bro til det kommunale system.
Målgruppe(r):
• Målgruppen er forældre til børn i alderen 0-3 år
• Sekundær målgruppe er de 0-3-årige børn
Succeskriterier og datakilde for aktiviteten:
(OBS: Disse skal fremgå af aktivitetsskemaet)

Succeskriterier:
•

At der er afholdt børnecafé én
gang om måneden

•

At der i gennemsnit deltager 8 forældre hver gang

•

At der bliver afholdt 4 familiekurser årligt

Datakilde:
Tosprogsteamet i Guldborgsund
Kommune.
Tosprogsteamet i Guldborgsund
Kommune.

Tosprogsteamet i Guldborgsund
Kommune.

Organisering, ansvar og rollefordeling:
Kommunens Tosprogsteam leder og organiserer børnecafeen i samarbejde med den
tilknyttede sundhedsplejerske og frivillige.
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Det boligsociale team støtter op om arrangementerne, ved at bidrage med praktisk
hjælp.
Kommunens Tosprogsteam arrangerer familiekurser hvor der f.eks. men ikke
begrænset til, vil være fokus på børns udvikling og muligheder, børns sundhed i den
bredeste forstand, forældrerollen, legekurser, opdragelse, alt i alt emner som er
relevante for deltagerne.
Kommunens Tosprogsteam gør brug af deres lokale netværk og henter eksempelvis
ergoterapeuter, familierådgivere, sundhedsplejersker, pædagoger ind til afholdelse
af kurset - alt efter kursets indhold.
Det boligsociale team støtter op om dette med praktisk hjælp.
95 % er Tosprogsteam og 5 % til projektteamet
Forankring:
Forankring er muligt i det omfang at kommunen overtager aktiviteten.
Aktivitetsnavn:
Fritidsaktiviteter i boligområdet
Indhold og praksis (aktivitetsbeskrivelse):
Med udgangspunkt i kompetencer som sociale færdigheder, selvværd, positive
fritidsinteresser og fornuftige relationer, tilrettelægges og gennemføres aktiviteter
for udvalgte børn og unge fra Lindholm.
De deltagende børn og/eller unge håndplukkes i samarbejde med skole og evt. UU,
SSP, daginstitutioner, beboerbestyrelser eller lokale foreninger. Udvælgelsen tager
udgangspunkt i hvilke behov og tendenser, der viser sig i børne- og ungegruppen i
Lindholm, og holdene samles omkring fælles udfordringer og potentialer. Holdene
består af max. 8 deltagere og kan være kønsopdelte eller blandede.
Hvert forløb tager som udgangspunkt et år, hvor aktiviteterne vil ruste den aktuelle
gruppe til at håndtere de udfordringer, de har eller kan møde på deres vej. Børn og
unge opnår færdigheder til at træffe fornuftige og sikre valg for eget liv og fremtid.
Aktiviteten kan variere mellem at have fokus på børn og unges fritidsliv, være
kriminalitetsforebyggende, dannende og lignende.
Deltagerne mødes med fast frekvens med to medarbejdere fra projektteamet.
Derudover kan der ved arrangementerne undervejs i forløbet suppleres med
frivillige, der har interesse for aktiviteten og/eller mødet med de unge. Derved
opnås en relation til voksne beboere i området, som børnene/de unge kan møde i
dagligdagen. Der lægges vægt på voksenkontakt og mulighed for at møde
rollemodeller, som de har tillid til og oplever tryghed ved.
Aktiviteterne tager udgangspunkt i det aktuelle holds udfordringer, hvor tro på egne
evner, selvværd, selvsikkerhed, øget tillid, social dannelse og positive relationer er i
højsædet. Dermed kan aktiviteterne sprede sig over en meget bred pallette. Nogle
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vil have gavn af stor udendørs aktivitet og andre vil få mere ud af kulturelle
arrangementer og andre igen skal mødes med stille og mindre udfarende metoder.
Ved planlægningen skal projektteamet være opmærksom på at skabe rammer for
positiv voksenkontakt med tid og ro til en snak om det, der rør sig hos deltageren/erne.
Der kan ved hvert forløb etableres et tæt samarbejde med forældrene. Dette
vurderes fra forløb til forløb, idet der vil være forskel på, om det giver mening.
Børnene skal altid være involverede i enhver kontakt til forældrene.
Generelt er det en god idé, altid at sikre positiv kontakt til forældrene i form af
tydelig information om aktivitet, formål og ikke mindst børnenes/de unges
forpligtelser i samarbejdet.
Formål:
Børn og unge løftes på positivt fritidsliv, selvværd og sociale kompetencer.
Målgruppe(r):
Børn på mellemtrinet,
Børn og unge i udskolingen
Unge i ungdomsuddannelsesgruppen og
En særlig gruppe af unge voksne i alderen 19 – 24 år
Alt i alt børn og unge i alderen 11 - 24 år. Deltagerne håndplukkes ud fra det
boligsociale teams kendskab til målgruppen. Kendskabet kan suppleres med
sparring med samarbejdspartnere fra eksempelvis skole, UU, daginstitutioner, SSP,
beboerbestyrelser og lokale foreninger.
Succeskriterier og datakilde for aktiviteten:
(OBS: Disse skal fremgå af aktivitetsskemaet)
Succeskriterier:

Datakilde:

1 forløb om året
80 % af deltagerne gennemfører forløbet

Det boligsociale team

Organisering, ansvar og rollefordeling:
Projektteamet står for planlægning og udførelse af aktiviteten.
Der kan inddrages parter fra foreningsliv, institutioner eller frivillige
Forankring:
Forankring vurderes næppe mulig
Aktivitetsnavn:
Forældreakademiet
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Indhold og praksis (aktivitetsbeskrivelse):
Gennem deltagelse i skoler og institutioners hverdag oplever sårbare forældre både
kompetenceløft og anerkendelse af deres tilstedeværelse og indsats. Efter en nøje
tilrettelagt uddannelse er de deltagende forældre rustet til at deltage i dagligdagen i
enten skole eller daginstitution. Via det tre måneder lange forløb gennemgår
deltagerne en uddannelse, samt flere besøg i enten daginstitution eller skole.
Forældreakademiet etableres i et samarbejde mellem de omkringliggende skoler og
daginstitutioner, arbejdsmarkedsafdelingen og helhedsplanen. Det er vigtigt, at alle
parter går ligeværdigt ind i programmet, så deltagerne til enhver tid oplever, at
systemet omkring dem er enige og bakker op om konceptet.
Med hjælp og input fra medarbejdere og andre professionelle i skole- og
daginstitutionssystemet, udvælges 5 – 10 forældre, som personalet mener, har
behov for et løft og har interesse for at indgå i projektet. Personalet, der udvælger
deltagerne, skal også have øje for, hvad den enkelte forælder kan byde ind med af
sociale, faglige eller personlige kompetencer. Forældrenes hverdag, sprog, formåen
og sociale kompetencer tages i betragtning ved udvælgelsen.
Uddannelsen: Der sammensættes et uddannelsesforløb på 5 – 10 dage, hvor
deltagerne klædes på til besøgene i skole eller institution. Der undervises i skole- og
daginstitutionskultur, i behovet for forældrenes interaktion med barnets hverdag og
indsigt i egne kompetencer og udviklingsmuligheder. Uddannelsen skabes lokalt ud
fra de rekrutterede deltageres behov og baggrund.
Alle involverede fagfolk gennemgår uddannelsen inden første forløb skydes i gang,
så de ved, hvad deltagerne kommer igennem før besøgene i skoler og institutioner.
Praktisk del: Besøgene i skole eller daginstitution skal give deltageren indsigt i
børnenes hverdag i institution. Viden om pædagogernes og lærernes hverdag, samt
en fornemmelse af, hvordan forældrenes interesse for børnenes hverdag, kan gøre
en forskel for dem selv og barnets trivsel.
Gennem hele forløbet sammensættes deltagerne i makkerpar, så alle sikres en
sparringspartner. Der kan også indsættes ekstra møde-/uddannelsesdage i
besøgsperioden, hvis det skønnes at være en fordel for forløbet.
For inspiration og fakta: http://fadanmark.dk/, som beskriver projektet således:
Forældreakademiet er et helhedsorienteret projekt, hvis vigtigste opgave er at sikre
den næste generation de bedste muligheder for at opnå succes. Dette gøres bedst
ved at styrke forældrenes uddannelsesmæssige og sociale kompetencer, og
involvere forældrene direkte i børnenes institutionsliv og derved støtter børnenes
udvikling af faglige og sociale kompetencer.
Aktiviteten har kørt med succes i regi af helhedsplanen 9220 Ålborg Øst.
Formål:
Sårbare forældre styrkes i samarbejdet med skole og institution gennem
kompetenceløft og praktisk erfaring. Derigennem øges forældrenes evne til at
involvere sig aktivt i børnenes institutionsliv.
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Målgruppe(r):
Primær målgruppe: Sårbare forældre til børn i skole og/eller institutioner i og
omkring Lindholm
Sekundær målgruppe: Områdets børn og unge.
Succeskriterier og datakilde for aktiviteten:
(OBS: Disse skal fremgå af aktivitetsskemaet)
Succeskriterier:

Datakilde:

40 forældre har gennemgået et forløb
via Forældreakademiet i løbet af
projektperioden.

Det boligsociale team

Der planlægges og gennemføres 9 forløb
gennem projektperioden

Det boligsociale team

Organisering, ansvar og rollefordeling:
Forældreakademiet har egen styregruppe, som består af repræsentanter fra alle
involverede parter. Styregruppens opgave er løbende at sikre opmærksomheden på,
at forløbet til enhver tid lever op til forældreakademiets formål og adresserer
målgruppen.
De involverede parter:
• Den boligsociale Helhedsplan og koordinerer aktiviteten – laver aftaler med
undervisere på uddannelsen, indsamler ansøgere, fordeler deltagerne til besøgende i samarbejde med institutioner og skoler. Indkalder desuden til møder i styregruppen.
• Skoler: Lindeskovskolen og Østre Skole er behjælpelige med at identificere og
kontakte potentielle deltagere. Derudover stiller de pladser til rådighed for
deltagernes besøg.
• Daginstitutioner: Børnehuset Lindholm, Børnehuset Mariehønen og Børnehuset Skovtrolden er behjælpelige med at identificere og kontakte potentielle
deltagere. Derudover stiller de pladser til rådighed for deltagernes besøg.
• Tosprogsteamet Guldborgsund Kommune er behjælpelige med at identificere
og kontakte potentielle deltagere.
• Repræsentanter for chefniveauet på skole og daginstitutionsområdet som
medlemmer af styregruppen.
• Jobcenter, Sprog- og Integrationscenter som medlemmer af styregruppen.
• Faglige organisationer som evt. medlemmer af styregruppen.
Forankring:
Jobcenter/Sprog- og Integrationsindsatsen i Guldborgsund Kommune implementerer
aktiviteten i driften.
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Delaftale for indsatsområdet kriminalpræventiv indsats
Bestyrelsen for den boligsociale indsats har ansvar for, at denne delaftale
løbende ajourføres.
Navn på den boligsociale aftale, som delaftalen vedrører
Lindholm
Aftalens parter:
SSP Guldborgsund
Sydsjællands og Lolland Falsters politi.
Center for Borger og Branding i Guldborgsund Kommune (Culthus)
Sundhed og Omsorg i Guldborgsund Kommune (Folkesundhed)
Børn og Læring i Guldborgsund Kommune (Relevante folkeskoler og institutioner)
Kontaktudvalg/afdelingsbestyrelser
Ungdomsklubben
Foreninger
Problemkompleks for indsatsområdet:
Der er generelt en lav tilknytning til etablerede fritidstilbud, hvilket viser sig i
området, idet grupper af unge i perioder er meget tilstede i gadebilledet. Det er
med til at gøre andre grupper utrygge. Beboere fortæller, at særligt unge i gruppen
10-14-årige har en adfærd, hvor de, sidst på eftermiddagen og først på aftenen,
chikanerer folk, der kommer i området og danner kliker, også på baggrund af
etnicitet. Beboerne iagttager, at grupperne skiftevis mobber enkeltpersoner. Disse
unge risikerer at få tilknytning til kriminelle miljøer.
Der er i boligområdet et større antal sigtede og sigtelser pr. 1000 indbyggere end i
resten af Guldborgsund. Ved indgangen til 2015 var der opgjort 21,3 sigtede og
56,3 sigtelser pr. 1000 indbyggere (BL statistik 2016). For Guldborgsund som
helhed var tallene 11,1 sigtede og 33,6 sigtelser. For de 10-17årige som er blevet
sigtet mindst én gang for overtrædelser af straffeloven, våbenloven eller lov om
euforiserende stoffer. pr. 100 beboere i aldersklassen, ligger tallet på 3 (LBF
portaltal).
I politiets trusselsvurdering for området (inklusiv Boligselskabet Fjordparken)
fremhæves det, at gruppen af unge sigtede under 24 år, er vokset fra 16 procent i
2011/12 til 38 procent i 2015/16. Politiets gør opmærksom på, at tallene, der ligger
bag procentniveauerne, er relativt små, men stigningen kan indikere en tendens,
man bør være opmærksom på.
For unge under 17 år som har været tilknyttet urohændelse, men ikke er sigtet steg
tallet fra 9 procent i 2011/12 til 30 procent i 2015/16. Se evt. i tabellen herunder.
Politiet vurderer, at denne gruppe også bør have øget opmærksomhed.
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Personer tilknyttet uro- hændelser i Lindholm fordelt på alder:

Kilde: Særligt udsatte boligområder Sydsjælland og Lolland-Falsters Politikreds
2016
Formål og lokalt opstillede målinger for indsatsområdet:
Formål:
Der er i Lindholm for mange unge, flest mænd, som endnu ikke er kommet i
uddannelse og som har en svag tilknytning til arbejdsmarkedet. Nogle af disse
udviser af og til uroskabende adfærd der skaber bekymring. Det er aktivitetens
formål at søge at bibringe disse unge et samfundsmæssigt hensigtsmæssigt indhold,
med fokus på fritid, uddannelse og arbejde i deres hverdag.
Herunder er det også aktivitetens mål:
• At reducere og forebygge kriminalitet ved at understøtte positive fritidsinteresser
for de 12-17-årige.
• At reducere og forebygge kriminalitet ved at understøtte positive fritids –, arbejds
– og uddannelsesinteresser for de 18-25-årige.
Lokalt opstillede målinger
(Succeskriterier):
At antallet af sigtede mindreårige (10 17 år)
falder fra 3 pr. 100 unge i 2015 til 2 pr.
100 unge årligt i 2020 (undtagen
færdselsforseelser)
At antallet af sigtede (over 15 år) falder
fra 21,3 pr. 1000 i 2016 til

Datakilde:
LBF portaldata.

BL-statistik (tidligere KÅS)
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gennemsnittet for Guldborgsund
kommune i 2020 (11,1 pr. 1000 i 2016)
At andelen af mindreårige (12 -17 år)
der frekventerer almindelige fritidstilbud
af en varighed på mindst 6 måneder,
øges i perioden 2016 fra 40% til 55% i
2020. Der måles på de unge som
Helhedsplanen har kontakt til, og der
tages afsæt i et fast kontinuerligt
fremmøde.
At andelen af (18 -25 år) der
frekventerer almindelige fritidstilbud af
en varighed på mindst 6 måneder, øges i
perioden 2016 fra 20% til 30% i 2020.
Der måles på de unge som
Helhedsplanen har kontakt til, og der
tages afsæt i et fast kontinuerligt
fremmøde.

SSP (GK) opgørelse 2015: Fritidsjob og
andre fritidsaktiviteter samt fagpersonale
i den boligsociale helhedsplan og på
Lindeskovskolen.

Fagpersonale i den boligsociale
helhedsplan via deres opfølgning med de
fritidstilbud som målgruppen er formidlet
til.

Aktiviteter, som skal bidrage til indfrielse af formål og lokalt fastsatte
mål/målinger:
CFBU er i deres inspirations og videnskatalog blandt andet nået frem til, at
indsatserne brobygning til foreningsliv og inddragende netværksmøder virker.
Derudover foreslås en relationsdannende indsats, som i vinterhalvåret har lighed
med væresteder for børn og unge og i sommerhalvåret rykker udendørs og møder
børn og unge, hvor de er.
Indsatsområdet gennemfører derfor:
-Brobygning til foreningsliv
-Relationsdannende indsats
Samspil med og supplement til den lokale indsats i området:
Her vil det væsentlige være et fortsat godt samarbejde mellem politi, SSP,
beboerne, det kommende kontaktudvalg og særligt de steder, hvor ungdommen
kommer, det vil sige for eksempel Ungdomsskolen, folkeskolen, fodboldklubben og
lignende.
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
2.157
Lokal medfinansiering
432
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Samlet budget for indsatsområdet
Konflikthåndtering og underretning:

2.589

I tilfælde af opståede konflikter samarbejdspartnerne imellem indkaldes den
boligsociale koordinator og den relevante, kommunale centerchef samt de lokale
samarbejdspartnere til et møde.
Revision af delaftalen: (Eventuelle reviderede aftaler skal ikke fremsendes til
Landsbyggefonden, men fonden skal om nødvendigt til enhver tid kunne rekvirere
ajourførte delaftaler)
Revision drøftes med projektledelsen, der tager sagen videre til bestyrelsen.
Delaftalen gælder fra:
2. juli 2017
Aktivitetsnavn:
Brobygning til foreningsliv
Indhold og praksis (aktivitetsbeskrivelse):
Aktiviteten trækker på den relationsdannende indsats under samme delaftale,
hvorved man opnår kendskab til det enkelte barn/den enkelte unge. Forløbet går ud
på at den unge støttes i at deltage i foreninger, som imødekommer dennes
interesser – blandt andet ved at støtte op om, at hver interesse afprøves mere end
én gang. Herudover skal forældrene inddrages, så de forstår vigtigheden af at deres
børn og unge har en indholdsrig fritid og aktiv hverdag.
For at få barnet til at forsætte i en forening efter forløbet, skal barnet og forældrene
hjælpes til at ansøge om at få betalt kontingent i en periode fra Broen eller anden
organisation, som hjælper med dette. Herefter skal barnet og forældrene selv
betale.
Herudover ønskes det at arbejde på et øget samarbejde mellem foreninger og
institutioner, hvor foreninger hjælpes til at byde ind med forløb, der løfter en
indsats som det for eksempel ses i den åbne skole. I Åben Skole arbejder
kommunens aktører, institutioner, sundhedspersonale osv., sammen med
foreninger om at lave en aktivitet målrettet en gruppe elever, fx i forbindelse med
skolens relevante emneuger. Det boligsociale team står i den henseende for at
samle de relevante parter.
For at opretholde en god relation til de lokale foreninger afholdes årligt en
foreningsdag. Dette foregår ved, at foreningerne inviteres ind i området, hvor
beboerne kan få et indblik i og afprøve hvad de enkelte foreninger tilbyder.
Formål:
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Det er formålet med indsatsen at:
•
•
•
•

hjælpe børn/unge med at finde den rette aktivitet, gennem introduktion til
forskellige foreninger.
Hjælpe børn/unge til en aktiv hverdag.
Holde børn/unge fra en kriminel hverdag.
Skabe positive relationer mellem foreninger og børn.

Målgruppe(r):
•
•

Den primære målgruppe er unge i alderen 9-17 år.
Den sekundære målgruppe er forældrene til barnet.

Succeskriterier og datakilde for aktiviteten:
(OBS: Disse skal fremgå af aktivitetsskemaet)

Succeskriterier:

Datakilde:

300 deltager årligt i foreningsdag

Det boligsociale team

12 børn og unge årligt bliver introduceret Det boligsociale team
til foreninger.
Et netværk, der støtter op om
samarbejdet mellem institutioner og
foreninger etableres og laver en årlig
gruppeorienteret aktivitet fra 2018 og
frem.

Det boligsociale team

Organisering, ansvar og rollefordeling:
Introduktion til foreninger:
Gennem den boligsociale medarbejders relationer til de unge, udvælger og
tilrettelægger medarbejderen i samarbejde med barnet et forløb.
Kontaktudvalget og bestyrelserne er behjælpelige med, at sikre barnets kontakt til
foreningerne under forløbet.
Center for borger og branding er forpligtet til at stille relevante aktører, såsom
Culthuset, til rådighed for disse forløb.
Den boligsociale medarbejder har ansvaret for kontakten til forældrene og til at
være behjælpelig med ansøgninger til at få betalt kontingent.
Foreningsdag:
Center for borger og branding(GK) er forpligtet til at stille med deres foreninger
denne dag, eks. Culthuset og Musikskolen. Den boligsociale medarbejder skaber
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kontakt til de kommunale foreninger, men gør også en indsats for at få de andre
lokale foreninger til at deltage.
Forankring:
Netværket til støtte for foreninger og institutioners samarbejde bliver i løbet af
projektperioden styrket og i stand til selv at facilitere den årlige gruppebaserede
aktivitet.

Aktivitetsnavn:
Relationsdannende indsats
Indhold og praksis (aktivitetsbeskrivelse):
Denne aktivitet trækker på erfaring fra det, der i CFBU’s videnskatalog hedder
gadeplansmedarbejder og værested for børn og unge. Dog er det også planen, at
man kan køre et målrettet forløb med en udvalgt gruppe indenfor denne aktivitet og
derfor er valgt et navn, der dækker.
Hvad angår gadeplansarbejde:
Gadeplansmedarbejderne er opsøgende i området og kan derudover tilkaldes via
beboerformanden/afdelingsbestyrelsen i de enkelte afdelinger, når der foregår
hærværk, mobning, chikane (af både besøgende og beboere), når det foregår på
fællesarealer. Medarbejderne kan desuden tilkaldes, når børn og unge mobber,
begår hærværk og chikanerer hinanden eller de øvrige beboere. I alle tilfælde skal
medarbejderne være synlige og genkendelige for områdets beboere og også være
tilstede i ferieperioder.
Indsatsen har stor værdi for de øvrige projekter, der har med målgruppen at gøre.
Den går ud på, at det boligsociale team i hele det første år, den nye Helhedsplan
løber er udfarende i forhold til områdets børn og unge. Det handler om at møde
dem i området, når vejret tillader det.
Her kan der både være tale om blot at være tilstede som en voksen i området, men
også være igangsættende i forhold til det leve liv blandt blokkene og støtte børnene
til at lege, inddrage hinanden og, idet omfang negativ adfærd observeres, at
bremse denne.
Der er ikke tale om skemalagt synlighed eller aktivitet, men støtte til beboernes og
børnenes aktiviteter og initiativer og til relationsdannelse til andre end det
boligsociale team. For eksempel andre beboere, foreninger, kontaktudvalg m.fl.
Der kan være periodevis planlægning for udvalgte grupper med særlige indsatser,
for eksempel kriminalitetsforebyggelse.
I vinterhalvåret vil en del af aktiviteterne foregå i aktivitetshuset, men det vil altid
foregå på tidspunkter, hvor børn og unge ikke har mulighed for, for eksempel at gå i
SFO.
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For de 17-25-årige, der også favnes af aktiviteten, handler det ligeledes om at
skabe relation, men også støtte til at komme i kontakt med de instanser, som kan
hjælpe disse personer videre. Hvad enten det er støtte til fastholdelse i uddannelse,
støtte til at søge den fornødne hjælp i eksisterende systemer, tilknytning til
forening, relevante grupper osv.
Deltagelse i og organisering af Lindholmnetværket og deltagelse i SSP netværket,
begge hver 6. uge.
Formål:
Det er formålet med indsatsen at:
•

Danne relationer til områdets børn og unge.

• Afholde børn og unge op til 25 år fra uhensigtsmæssig adfærd.
Målgruppe(r):
Børn og unge – særligt aldersgruppen 10 – 17-årige, men også op til 25-årige unge.
Succeskriterier og datakilde for aktiviteten:
(OBS: Disse skal fremgå af aktivitetsskemaet)
Succeskriterier:

Datakilde:

At flere voksne, både i og uden for det
boligsociale arbejde, får nære relationer
med flere af områdets børn og unge.

Det boligsociale team

Uhensigtsmæssig adfærd mindskes, så
politiet ikke længere vurderer, at det er
nødvendigt, at have fokus på gruppen af
unge sigtede under 24 år og unge under
17 år, som har været tilknyttet
urohændelse.

Sydsjællands og Lolland Falsters politi.

Organisering, ansvar og rollefordeling:
Samarbejde med foreninger, der opfordres/inviteres til at bruge Aktivitetshuset til
deres aktiviteter.
Projektteamet og evt. andre voksne i aktiviteten har for øje at opfordre børn og
unge til et aktivt fritidsliv i foreninger og/eller kommunens ungdomsskole.
Projektteamet sammensætter grupper af børn/unge til særligt tilrettelagte
aktiviteter.
Tæt kontakt med Kommunens lokale Ungdomsskole. Evt. ved at besøge enkelte
klubaftener og udveksle erfaringer/observationer mellem personalegruppen i
Ungdomsskolen og projektteamet.
Forankring:
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Danne grundlag for længere åbningstid i Ungdomsklubben.
De ældste i målgruppen ser og lærer metoder til at fortsætte indsatsen for en
positiv og relationsdannende adfærd i området.
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Delaftale for indsatsområdet tryghed og trivsel
Bestyrelsen for den boligsociale indsats har ansvar for, at denne delaftale
løbende ajourføres.
Navn på den boligsociale aftale, som delaftalen vedrører
Lindholm
Aftalens parter:
Afdelingsbestyrelserne i de enkelte boligafdelinger.
Ejendomsfunktionærer tilknyttet boligafdelingerne
Tosprogsteamet
Problemkompleks for indsatsområdet:
Det er særligt beboersammensætningen der gør sig gældende i forhold til
problemkomplekset. Ifølge BL-tal fra 2016 bor der 476 danskere og 618 beboere
med anden etnisk oprindelse (samt efterkommere) i boligområdet.
Siden 2012 er gruppen af nye indvandrere og efterkommere, som er flyttet til
Lindholmkvarteret vokset med 179 personer. For hele kommunen gælder det, at
913 nye beboere i samme kategori har slået sig ned. Det vil sige, at 19,5 % af
tilflyttende indvandrere og efterkommere slår sig ned i Boligselskabet Vendersbo og
Nykøbing F. Boligselskabs lejligheder.
Af de 476 danskere, er cirka 43 procent 50 år eller derover.
For indvandrere og efterkommere er 13,4 procent 50 år eller derover. 86,6 procent
er altså under 50 år gamle.
Det giver udfordringer i forhold til, at beboerne i de enkelte lejligheder lever et
meget forskelligt liv med forskellige døgnrytmer, samt forskellig kultur for hvornår
man er vågen, hvor højlydt man er, hvor mange gæster, der kommer i ens lejlighed
og så videre. Det er med til at skabe konflikt beboere imellem, en generel følelse af
manglende respekt for hinanden og det leder til mere utryghed og flere utilfredse
beboere.
Formål og lokalt opstillede målinger for indsatsområdet:
Formål:
Formålet med indsatsområdet ”Tryghed og trivsel” er at styrke
sammenhængskraften i
boligområdet og dermed øge den generelle oplevelse af tryghed og trivsel ved:
•

At beboerne generelt trives og oplever at de bor i et trygt boligområde.
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•

At der etableres et stærkere og tættere naboskab.

Indsatsområdet danner et solidt grundlag for de øvrige indsatsområder, da
forudsætning for ny læring under øvrige indsatser er generel trivsel. Den generelle
trivsel understøttes af oplevelsen af tryghed, at føle sig som en del af et fællesskab
og at føle at man kan bidrage med egne ressourcer, hvilket er målene for
nærværende indsatsområde.
Lokalt opstillede målinger
Datakilde:
(Succeskriterier):
At EAE (Efterretnings- og
Baselineundersøgelse, Særligt udsatte
AnalyseEnheden), Sydsjælland og
boligområder Sydsjælland og LollandLolland-Falsters Politis SUBFalsters Politikreds 2016 gentages i
trusselsvurdering af Lindholm i 2020
2020.
fortsat udviser en lav kriminalitet
sammenlignet med 2016 vurderingen.
At skriftlige nabo over nabo klager er
reduceret med 50 %h
i 2020 i forhold til i 2016 (med i alt
23+29 = 52 naboklager).

Data fra Nykøbing F. Boligselskab og
Boligselskabet Vendersbo

Aktiviteter, som skal bidrage til indfrielse af formål og lokalt fastsatte
mål/målinger:
CFBU er i deres inspirations og videnskatalog blandt andet nået frem til, at
indsatserne børne- og ungeråd samt aktiviteter til styrkelse af naboskab og social
sammenhængskraft virker. Nuværende projekt har gode erfaringer med begge.
Indsatsområdet gennemfører derfor:
Aktiviteter til styrkelse af naboskab og social sammenhængskraft.
Børne og Ungeråd.
Samspil med og supplement til den lokale indsats i området:
Afdelingsbestyrelserne og ejendomsfunktionærerne i de enkelte boligselskaber.
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
2.587
Lokal medfinansiering
460
Samlet budget for indsatsområdet
3.047
Konflikthåndtering og underretning:
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I tilfælde af opståede konflikter samarbejdspartnerne imellem indkaldes den
boligsociale projektleder og den relevante, kommunale centerchef samt de lokale
samarbejdspartnere til et møde.
Revision af delaftalen: (Eventuelle reviderede aftaler skal ikke fremsendes til
Landsbyggefonden, men fonden skal om nødvendigt til enhver tid kunne rekvirere
ajourførte delaftaler)
Revision drøftes med projektledelsen, der tager sagen videre til bestyrelsen.
Delaftalen gælder fra:
3. juli 2017
Aktivitetsnavn:
Aktiviteter til styrkelse af naboskab og social sammenhængskraft
Indhold og praksis (aktivitetsbeskrivelse):
Familieaktiviteter:
Der planlægges tre årlige aktiviteter, hvoraf den ene er en større begivenhed for
hele området, for eksempel en festival, en byfest eller lignende. De to øvrige
begivenheder skal ikke defineres skarpt på forhånd, da disse skal have stærk
forankring i beboernes og de frivilliges ønsker til en aktivitet, således at dette også
kan blive en arena, hvor frivilligheden kan udfolde sig. Ligesom åbenhed omkring
definition gør det muligt for medarbejdere at trække på, hvad disse måtte have af
netværk.
I tidligere projekt er der en tendens til stigende deltagerantal, men erfaring herfra
peger også på vigtigheden af, at man imødekommer forskellige aldre, køn og
temperamenter i den slags aktivitet.
En familieaktivitet kunne også være en udflugt i det lokale, hvor en mindre skare af
familier inviteres til at deltage, så det ikke nødvendigvis er åben invitation i samtlige
aktiviteter under familieaktiviteter, men mere intime arrangementer hvor det
boligsociale i højere grad kan skubbe på kendskabet familier imellem, samt med
familier udenfor Lindholm. Det kunne for eksempel være via støtte til at søge om at
komme på familieferie i regi af Dansk Folkehjælp og lignende aktører. Der kan her
være mulighed for at fortsætte et samarbejde med Dansk Folkehjælp Familienet,
dog med opmærksomhed på, at her kun er mulighed for at arbejde med dennes
målgruppe.
For familieaktiviteterne som et hele vil der, være tale om beboerens eget bidrag for
deltagelse. Der vil ikke være tale om gratis ydelser.
Opgangs(middage)/-aktiviteter:
I samråd med afdelingsformænd/bestyrelserne udvælges opgange, som kunne have
glæde af en fællesmiddag/aktivitet. De inviteres personligt af en fra det boligsociale
team sammen med fx beboerformanden. Middagene/aktiviteterne skubber på
kendskabet, øger mulighederne for at danne relationer – for alle involverede parter
og gør det nemmere for naboer selv at løse eventuelle konflikter.
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Mad samler folk og der er god erfaring med at tiltrække beboere, når der er mad på
bordet. Derfor er det oplagt at begynde med det. Vigtigt er det også, at man til
sådan et arrangement kan have tolke med, så dialogen kan flyde nogenlunde
uhindret. Der lægges op til, at teamet støtter op om en opfølgende aktivitet i
fællesskab med opgangen ved siden af, så eventuelle uoverensstemmelser
nabolejligheder imellem kan løses, før det udvikler sig til en konflikt. Her er også
mulighed for at få frivillige engageret, evt. i madlavning, kaffebrygning eller
lignende.
Der påtænkes to aktiviteter pr. kvartal i denne aktivitet.
Boligsocial medarbejder er tovholder for at sikre kontinuitet
Beboerne i Lindholm er engagerede frivillige og efterspørger ofte at kunne bruge
huset. I den forbindelse skal det boligsociale team oprette og igennem hele
projektperioden supportere et husudvalg, med forgreninger ud i de enkelte
boligselskabers afdelinger, som skal stå for de overordnede beslutninger vedrørende
husets brug og få ansvar for at have kontakt med ejendomsfunktionær/fleksjobber
eller lignende, som vil blive en handy husalf. Tilsammen med projektteamet vil
denne flok være kraftcenter for frivillighedens trivsel, og dermed også stå for at
pleje denne med tiltag som for eksempel kurser for frivillige og den årlige
julefrokost for samme gruppe. Det er essentielt, at gruppen af frivillige oplever
relationer på tværs, anerkendelse og mulighed for at udvikle kompetencer.
Formål:
Det er formålet med aktiviteterne, at:
•
•
•

øge kendskabet naboer imellem og styrke netværk.
skabe nye relationer blandt beboerne for det boligsociale team
skabe kendskab til mulighed for at være frivillig og den indflydelse på boligområdet, deraf følger.

Målgruppe(r):
Alle beboere
Succeskriterier og datakilde for aktiviteten:
(OBS: Disse skal fremgå af aktivitetsskemaet)
Succeskriterier:

Datakilde:

I alt deltager 700 personer i
aktiviteterne pr. år.

Det boligsociale team

At beboerne får mere kontakt med
hinanden.

Evalueringsundersøgelser i forbindelse
med opgangsmiddage foretaget af det
boligsociale team.
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At den frivillige indsats i boligområdet
øges, fra 65 i 2016 til 80 i 2020.

Det boligsociale team

Organisering, ansvar og rollefordeling:
Samarbejdspartnere: Frivillige organisationer, skoler, foreninger, kulturfaciliteter i
og udenfor boligområdet, der kan bygge bro og gøre familieaktiviteterne mere
interessante.
Tosprogsteamet: støtter op og deltager i den årlige større familieaktivitet. Er
ligeledes en god sparringspartner på rekruttering, planlægning og, i det omfang det
skønnes nødvendigt, deltager på familieaktiviteter udover den store begivenhed.
Der regnes med et ugentligt timeforbrug for én medarbejder i Tosprogsteamet på
3,7 timer.
Det boligsociale team er generelt faciliterende og rekrutterer frivillige samt beboere.
De står for alt vedr. ydre rammer og er personligt på banen i forhold til invitationer.
Beboerformænd/bestyrelsen/kontaktpersoner kan trækkes på i forhold til at invitere
til middage og deltage heri. De er behjælpelige og trækker på eget netværk i
forhold til at få et husudvalg nedsat. De bakker ligeledes op i forhold til den større
årlige begivenhed.
Ejendomsfunktionærer er behjælpelige med at stable større begivenheder på
benene, primært med praktisk assistance. De kan ligeledes pege på relevante
opgange at arbejde med.
Forankring:
Særligt i forhold til opgangsaktiviteter er det muligt at frivillige, eller beboerne selv
tager over, idet omfang, de synes, det giver mening og er nødvendigt for det gode
naboskab.
Aktivitetsnavn:
Børne-/ungeråd
Indhold og praksis (aktivitetsbeskrivelse):
Der etableres et ungeråd bestående af unge mellem 10 og 18 år. De unge skal, så
vidt det er muligt, repræsentere alle de tre boligafdelinger. Ved sammensætningen
skal mangfoldighed og alder tages i betragtning. Rådet skal ramme bredt kulturelt,
og det skal ved hver sammensætning overvejes, om det skal være med bred eller
smal aldersspredning.
Rådet vælges for et år ad gangen, og det eksisterende råd inddrages i
sammensætningen af det næste. Det anbefales, at der er to gengangere fra det ene
råd til det andet.
Rådet skal fungere som talerør for områdets unge indenfor alt, hvad unge kan
interessere sig for. Det kan være både aktiviteter, fysiske forbedringer i området og

24

Lindholm Indefra
Helhedsplanen 2017-2021
formidling om området. Ungerådet, eller repræsentanter derfra, deltager i mindst to
beboermøder om året fordelt i begge boligorganisationer, hvor de unge har taleret
på unges vegne.
Derudover står ungerådet for aktiviteter for børn og unge, der er yngre end dem
selv. Aktiviteterne styres generelt af rådet, hvor alder, interesser og kompetencer
tages i betragtning.
Arbejdet med ungerådet styres af begreberne empowerment, rummelighed,
mangfoldighed, demokrati og inddragelse.
I projektteamets arbejde med ungerådet er det vigtigt at have fokus på udvikling og
fastholdelse. Derfor arrangeres der to årlige ture for ungerådet, hvor læring er i
fokus. Turene skal derudover styrke gruppen og den enkelte, samt fungere som
anerkendelse af de/den unges indsats.
Formål:
Det er aktivitetens formål, at styrke de unges ejerskab til boligområdet gennem
kendskab til beboerdemokratiet og de unges nyskabte relationer til hinanden og
øvrige beboere.
Herunder er det også aktivitetens formål:
• At udfolde de unges demokratiforståelse
• At bidrage til rekrutteringsgrundlaget til beboerdemokratiet fremadrettet
• At give de unge en oplevelse af at være en del af et fællesskab med indflydelse og rettigheder
Målgruppe(r):
Unge 10 – 18-årige
Succeskriterier og datakilde for aktiviteten:
(OBS: Disse skal fremgå af aktivitetsskemaet)
Succeskriterier:

Datakilde:

At ungerådet står for 3 arrangementer
pr. år for andre end dem selv, med min.
30 deltagere i gennemsnit.

Det boligsociale team

At 80 % af de valgte unge gennemfører
en hel periode.

Det boligsociale team

At hvert ungeråd deltager i mindst et
Det boligsociale team
beboermøde i en af
boligorganisationerne.
Organisering, ansvar og rollefordeling:

25

Lindholm Indefra
Helhedsplanen 2017-2021
En boligsocial medarbejder/teamet er tovholder og nær kontaktperson til ungerådet.
Det er vigtigt i arbejdet med ungerådet, at der er to medarbejdere tilknyttet. To
voksne giver variation i både relationsdannelse og de voksne, de skal spejle sig i.
Forankring:
Etablering af en gruppe unge, der har interesse for det lokale demokrati, faciliteter
og aktiviteter. Evt. kontakt til GUR, Guldborgsund Ungdomsråd.
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Delaftale for indsatsområdet Uddannelse og beskæftigelse.
Bestyrelsen for den boligsociale indsats har ansvar for, at denne delaftale
løbende ajourføres.

Navn på den boligsociale aftale, som delaftalen vedrører
Lindholm
Aftalens parter:
UU vejledningen Guldborgsund Kommune
Guldborgsund Kommune Jobcentret
Problemkompleks for indsatsområdet:
Ifølge Kås statistik 2016 er Lindholm et boligområde, hvor 29,5 procent af beboerne
i alderen 15-64 år har et uddannelsesniveau, som svarer til grundskolen. Kun 5,7
procent fra Lindholm havde i 2015 en mellemlang eller videregående uddannelse.
Indenfor beskæftigelse adskiller unge fra Lindholm sig sammenlignet med
kommunen i Kåsstatistikken. For de mellem 18 og 29 år var 15,9 procent helt uden
for arbejdsmarkedet i 2015. For hele kommunen gælder det 8,3 procent. Samme
aldersgruppe har generelt færre beskæftigede end kommunen som helhed, nemlig
8,7 procent versus 11,2 procent.
En undersøgelse foretaget af SSP i 2015 mellem hele kommunens 7.-9. klasser
viser, at 57,3 procent sjældent eller aldrig arbejder i et fritidsjob. Dog er denne
statistik behæftet med noget usikkerhed, da kun 738 unge har svaret.
Formål og lokalt opstillede målinger for indsatsområdet:
Formål:
Lindholm er et område med for mange beboere uden tilknytning til arbejdsmarkedet
og blandt disse findes en stor del uden andet end grundskole som højeste
gennemførte uddannelse, 29,5%(BL statistik 2016). Dette af den samlede gruppe
beboere i aldersgruppen 15 – 64 år. Der er således brug for brede
uddannelsesrettede aktiviteter med det formål at såvel børn som forældre uddannes
og søges fastholdt i uddannelse ved:
•
•
•

At bidrage til at minimere skolefravær ved at motivere eleverne fra Lindholm
uagtet hvilken skole de går på, til en aktiv skolegang.
At bidrage til at flere unge påbegynder og fastholdes i en ungdomsuddannelse, herunder en erhvervsuddannelse.
At bidrage til at flere unge er egnet til videreuddannelse ved at løfte deres
faglige niveau.
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Lokalt opstillede målinger
(Succeskriterier):
At Lindeskovskolens elevers ulovlige
fravær for de klassetrin som adresseres
gennem helhedsplanen i 2016 (3,2%) er
faldet til det kommunale gennemsnit i
2020 (1,5% i 2016).

Datakilde:

At antallet af unge fra Lindholm der går
ud af 9.klasse og fastholdes i en
ungdomsuddannelse er steget fra 95 % i
2015 til 100 % i 2020.

UU vejledningen Guldborgsund
Kommune

At karaktergennemsnittet i dansk og
matematik ved afgangseksamen om ikke
øges fra 2016 (4,2) – så som minimum
fastholdes i 2020. Dette grundet det
relativt lave elevtal på skolen, som gør
hver klasses resultat meget sårbart.

LBF Boligsociale data

KVALITETSRAPPORT FOR
GULDBORGSUND KOMMUNES
SKOLEVÆSEN SKOLEÅRET 2015 2016 og tilsvarende udgave for 20192020

Aktiviteter, som skal bidrage til indfrielse af formål og lokalt fastsatte
mål/målinger:
CFBU er i deres inspirations og videnskatalog nået frem til, at indsatserne
Uddannelsesvejledning for unge, fritidsjobs, kreativ læring og beskæftigelsesmentor
virker. Nuværende projekt har erfaring med de tre førstnævnte, hvilket har haft
positiv virkning på mange af områdets unge.
Indsatsområdet gennemfører derfor:
Lommepengejob:
Etablering af lokale lommepengejobs i samarbejde med boligselskaber,
afdelingsbestyrelser og de boligsociale medarbejdere. Lommepengejobbene kan
bestå i omdeling af nyhedsbreve, ophængning af opslag, piccoloopgaver på
kontoret, hjælp til indkøb for svage beboere m.v. Under behørigt hensyn til ikke at
ødelægge frivilliges opbakning til løsning af opgaver i afdelingerne. Aflønningen vil
typisk være en form for belønning i form af bespisning, biografbilletter, betaling af
foreningskontingent o. lign.
Fritidsjobs:
- Via aflønnede job i boligområdet og erhvervsvirksomheder giver vi de unge
mulighed for at tjene egne penge, blive jobparate, få et netværk og lære at
søge jobs.
Din Fremtid: Uddannelsesvejledning for unge:
- Informationstiltag om ungdomsuddannelser hvor den unge og forældrene er i
centrum og der er ressourcer, til en til en samtaler med uddannelsesvejledere
og tolkebistand.
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Kreativ læring:
- Fx Mind Your Own Business: udviklingsprogram, der søger at styrke drenge i
udsatte boligområders faglige kompetencer og sociale relationer gennem erhvervsrettet og personlig opkvalificering.
Beskæftigelsesmentor og fremskudt indsats:
- Et samarbejde med kommunen, hvor det er muligt at fokusere på beboere
lige fra de 15 – til de 67-årige.
Samspil med og supplement til den lokale indsats i området:
Guldborgsund kommunes Jobcenter.
UU vejledningen.
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
1.662
Lokal medfinansiering
518
Samlet budget for indsatsområdet
2.180
Konflikthåndtering og underretning:
I tilfælde af opståede konflikter samarbejdspartnerne imellem indkaldes den
boligsociale koordinator og den relevante, kommunale centerchef samt de lokale
samarbejdspartnere til et møde.
Revision af delaftalen: (Eventuelle reviderede aftaler skal ikke fremsendes til
Landsbyggefonden, men fonden skal om nødvendigt til enhver tid kunne rekvirere
ajourførte delaftaler)
Revision drøftes med projektledelsen, der tager sagen videre til bestyrelsen.
Delaftalen gælder fra:
4. juli 2017
Aktivitetsnavn:
Lommepengejobs (Ungeteam)
Indhold og praksis (aktivitetsbeskrivelse):
Lommepengejobbene kan bestå i omdeling af nyhedsbreve, ophængning af opslag,
piccoloopgaver på kontoret, hjælp til indkøb for svage beboere m.v. Under behørigt
hensyn til ikke at ødelægge frivilliges opbakning til løsning af opgaver i
afdelingerne. Aflønningen vil typisk være en form for belønning i form af bespisning,
biografbilletter, betaling af foreningskontingent o. lign.
Der vil være fokus på at uddanne de unge til, hvordan man varetager et fritidsjob,
så de kan blive gjort mere klar til sådan et via denne aktivitet. Det handler om god
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opførsel, at møde til tiden, pakke telefoner væk og naturligvis høre efter, hvad
chefen siger, udføre de pålagte opgaver osv.
Der vil desuden være støtte til at skrive ansøgninger, udforme c.v. osv.
Formål:
Det er aktivitetens formål at øge de unges selvværd, styrke deres
arbejdsmarkedskompetencer, fastholde den lave ungdomskriminalitet og fastholde
de unge i uddannelse.
Målgruppe(r):
Unge mellem 13- 14 år
Succeskriterier og datakilde for aktiviteten:
(OBS: Disse skal fremgå af aktivitetsskemaet)

Succeskriterier:

Datakilde:

At der er minimum 10 unge igennem
projektet om året.

Det boligsociale team

At 30 procent af ovenstående får et
ordinært fritidsjob.

Det boligsociale team

Organisering, ansvar og rollefordeling:
Aktiviteten kræver en medarbejder, som kan lede og koordinere arbejdet – i alt ca.
5 timer om ugen. Det gælder fortrinsvis i boligområde og i forhold til
erhvervsaftalerne.
Den boligsociale medarbejder skal, blandt de unge i Lindholm, finde de unge som et
lommepengejob vil gavne mest, koordinere deres ansættelse og følge dem i denne
og sørge for, at alle de ydre rammer omkring ansættelserne er i orden.
Minimum hver tredje måned skal der være et møde med ejendomsfunktionærerne
og den løst tilknyttede medarbejder, som hjælper med at pege på opgaver for den
del af teamet, som går i boligområdet.
I alt 6 timer om ugen for den boligsociale medarbejder.
I alt 2 timer om ugen for en løst tilknyttet medarbejder.
I alt 1,5 timer om måneden for ejendomsfunktionærerne.
Kontant kr. 45.000 årligt, løn til lommepengejobberne og den løst tilknyttede
medarbejder.
Forankring:
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Organisering af indsatsen i sin helhed og møder mellem arbejdsledere og
ejendomsfunktionærer overtages af boligorganisationen. Er dog afhængig af, at en
partner kan og vil løfte opgaven.

Aktivitetsnavn:
Fritidsjobs
Indhold og praksis (aktivitetsbeskrivelse):
Hvor man tidligere i Lindholm var meget udfordret af unge, som brugte deres tid
uhensigtsmæssigt, oplever boligområdet i dag mindre af den slags adfærd. De unge
har fået mere fokus på, hvordan en månedlig indtægt kan bidrage til, at de kan få
øget personlig frihed og en højere social status. Det er derfor blevet populært at
have et job. Dog oplever teamet, at transitionen fra at have et job i Lindholm til at
have et job udenfor kan være ganske stor. Her har områdets strukturelle
udfordringer naturligvis noget at skulle have sagt.
Derfor skal Lindholms unge i højere grad hjælpes til at finde job udenfor
boligområdet.
Dog vil de unge mennesker som hovedregel starte i områdets Ungeteam, hvor de
oplever positiv voksenkontakt og får øget jobparathed ved træning af basale
færdigheder.
Allerede i indeværende projekt har man indgået en række erhvervsaftaler med
byens større virksomheder, såsom Kvickly, Mertz og Bolighuset. De åbner dørene
for, at Lindholms unge kan prøve sig selv af i mindre beskyttet atmosfære end den,
de er startet i og giver dem en mulighed for at vise, hvad de kan, samt få noget på
deres cv. Disse aftaler skal føres videre og udvides i det nye projekt.
Også i denne aktivitet vil de unge kunne få støtte til at skrive ansøgning og cv.
Formål:
Det er aktivitetens formål at øge de unges selvværd, styrke deres
arbejdsmarkedskompetencer, fastholde den lave ungdomskriminalitet og fastholde
de unge i uddannelse.
Målgruppe(r):
Unge i aldersgruppen 15- 17 år.
Succeskriterier og datakilde for aktiviteten:
Succeskriterier:

Datakilde:
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At der er minimum 10 unge igennem
projektet om året.

Det boligsociale team

At 30 procent af ovenstående får et
ordinært fritidsjob.

Det boligsociale team

Organisering, ansvar og rollefordeling:
Aktiviteten kræver en medarbejder, som kan lede og koordinere arbejdet – i alt ca.
5 timer om ugen. Det gælder fortrinsvis i boligområde og i forhold til
erhvervsaftalerne.
Den boligsociale medarbejder skal, blandt de unge i Lindholm, finde de unge som et
fritidsjobjob vil gavne mest, koordinere deres ansættelse og følge dem i denne og
sørge for, at alle de ydre rammer omkring ansættelserne er i orden.
Minimum hver tredje måned skal der være et møde med ejendomsfunktionærerne
og den løst tilknyttede medarbejder, som hjælper med at pege på opgaver for den
del af teamet, som går i boligområdet.
I alt 6 timer om ugen for den boligsociale medarbejder. (løn via løndel i
indsatsområdet)
I alt 5 timer om ugen for en løst tilknyttet medarbejder. (40.000kr årligt)
I alt 1,5 timer om måneden for ejendomsfunktionærerne. (medfinansiering)
I alt 58.750kr årligt til aflønning af fritidsjobbere. Kan være i HP regi eller som
kortvarigt løntilskud i virksomheder.
Kontant kr. 98.750 årligt, løn til fritidsjobberne og den løst tilknyttede medarbejder.
Forankring:
Organisering af indsatsen i sin helhed og møder mellem arbejdsledere og
ejendomsfunktionærer overtages af boligorganisationen. Er dog afhængig af, at en
partner kan og vil løfte opgaven.
Aktivitetsnavn:
Din fremtid – Uddannelsesvejledning for unge
Indhold og praksis (aktivitetsbeskrivelse):
De to lokale skoler har tradition for at tilbyde brobygningsforløb for 8. og 10.
klasserne og vil som en ekstraordinær aktivitet også tilbyde dette til skolernes 9.
klasses elever. Efter korrespondance med UU vejledere står det klart, at manglerne
ved de større informationsmøder især er, at børn og deres forældre ikke kommer.
Det skyldes ofte, at de ikke forstår informationerne. Det leder til at mange vælger
gymnasiet pr. refleks, da de tror, at det alene er adgangsgivende, hvis man vil læse
videre.
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AKT-lærere og UU-vejledere vurderer, at man skal sætte ind over for en gruppe på
mellem 15 og 20 unge mennesker og især deres forældre pr. år.
Denne indsats består af målrettet uddannelsesvejledning hvor den enkelte elev med
sine forældre, mødes med uddannelsesvejledere fra udvalgte
uddannelsesinstitutioner, tilkoblet en tolk om nødvendigt. Eleven er inddraget i
valget af uddannelsesinstitutioner og aktiviteten foregår i perioden op til eleven skal
foretage sit valg af sin videre uddannelsesvej efter 9. klasse.
Formål:
Det overordnede formål med aktiviteten er at sikre, at de unge gennemfører
påbegyndt uddannelse, herunder at de får viden om deres muligheder og om, hvor
de kan søge råd og vejledning i forbindelse med afklaring og uddannelsesvalg.
Derudover er formålet at styrke forældrenes viden om uddannelsesmulighederne,
således at de bedre kan vejlede og bakke op om deres børns uddannelsesvalg og
gennemførelse at dette valg.
Målgruppe(r):
Det vurderes, at minimum 25 % af de nuværende 8. og 9. klasser potentielt er i
fare for at droppe ud af en ungdomsuddannelse efter de er startet. hvis der ikke
gennemføres en ekstraordinær indsats. Målgruppen omfatter således 15 - 20 unge
8. og 9. klasses elever pr. år.
Succeskriterier og datakilde for aktiviteten:
(OBS: Disse skal fremgå af aktivitetsskemaet)
Succeskriterier:

Datakilde:

At der er færre fra: 19,76 % i 2016 og
til: 15 %i 2020 der laver omvalg på
deres første valgte uddannelse, end
gennemsnittet på Lolland Falster det
første år efter grundskolen.

UU’s optælling

At 95% af dem som dropper ud af deres
første valg, foretager et omvalg og
starter på en ny ungdomsuddannelse.

UU’s optælling

Organisering, ansvar og rollefordeling:
Projektet gennemføres i samarbejde med UU-vejledningen, grundskolerne hvor børn
fra Lindholm går, grundskolernes skole-hjem-vejledere, SOSU-uddannelserne,
Katedralskolen, 10.klasse center, Ungeenheden i Sprog og Integration, CELF der
består af: Handelsgymnasiet, Teknisk Gymnasium og Erhvervsuddannelserne.
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•

UU vejlederen er den helt store medspiller i planlægningen af Din Fremtid. UU
vejlederen står for kontakt til eleverne, udvælge elever ud fra oplysninger fra
netværket, kontakt til relevante vejledere/skolelærer på ungdomsuddannelserne og grundskolerne, kontakt til AKT lærer og grundskolernes skole-hjemvejledere.

•

Grundskolerne hvor børn fra Lindholm går, SOSU-uddannelserne, Katedralskolen, 10.klasse center, Ungeenheden i Sprog og Integration, CELF der består af: Handelsskolen, Teknisk Gymnasium og Erhvervsuddannelserne. Er
alle sammen deltagende i planlægningen, samt deltagende i arrangementet.

•

Grundskolernes skole-hjem-vejledere deltager i planlægningsmøderne, og
sørger for at følge op på de oversatte invitationer, så vi sikrer at forældrene
har forstået vigtigheden af at troppe op på informationsaftenen.

•

Helhedsplanen er organiserende, tager sig af de praktiske ting, såsom bookning af tolke, koordinerende, faciliterende og har kontakt til pressen. De har
også opgaven i at formidle arrangementet så det klart fremgår, at eleverne er
i centrum og at uddannelserne må gøre sig attraktive for at få dem.

Medarbejderressourcer
For Lindholm forventes følgende ressourcer at være nødvendige:
1. Planlægning 78 timer
2. Evaluering 7 timer pr. gang
3. Planlægningsmøder 6x4 timer =24
4. Afholdelse af selve arrangementet = 10 timer
I alt 119 timer årligt.
Guldborgsund Kommune bidrager med 80 timer til deltagelse og koordinering pr år.
Forankring:
Projektet forventes indarbejdet i de brobygningsforløb som skolerne allerede
afholder og som forventes udviklet med denne specielt hensyntagende tilgang over
for de unge som er sværest at nå.

Aktivitetsnavn:
Kreativ Læring (Mind your Own Business/MYOB)
Indhold og praksis (aktivitetsbeskrivelse):
I samarbejde med en mentorvirksomhed og frivillige fra civilsamfundet får 13 – 17årige drenge – under trygge rammer – til ansvar at etablere og drive egen
mikrovirksomhed. Drengene arbejder sammen i et team helt fra produktudvikling til
produktion, markedsføring og salg.
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Inden forløbene officielt skydes i gang skal der etableres en gruppe af frivillige samt
kontakt til en mentorvirksomhed, som sammen kan støtte drengene i processen.
Forløbet strækker sig over otte måneder. I denne periode udvikler drengene deres
mikrovirksomhed i tæt samarbejde med gruppen af frivillige og
mentorvirksomheden.
For at sikre optimalt udbytte af processen, skal der sikres opmærksomhed på
opfølgningen, når den kreative læringsproces er slut, således at deltagerne kan
fortsætte deres positive udvikling og få mulighed for at anvende og videreudvikle
nyerhvervede kompetencer samt arbejde mere målrettet med deres
fremtidsmuligheder.
Gennem fokus på muligheder frem for begrænsninger skabes et alternativt
læringsrum for de involverede drenge. Ved hjælp af stærkt samarbejde i fællesskab
skabes nye og innovative muligheder, som styrker de unges kompetencer.
Det foreslås, at etablere samarbejde med foreningen Mind Your Own Business.
Formål:
Det er aktivitetens formål at styrke drengenes uddannelses og samfundsnyttige
kompetencer. Aktiviteten skal styrke den personlige udvikling og netværk til
erhvervslivet. Derudover har aktiviteten et alment dannende perspektiv.
Målgruppe(r):
Drenge 13 – 17 år med anden etnisk baggrund end dansk. Målgruppen skal
endvidere vise vilje til at skifte retning i forhold til, hvordan de opfattes af
omverdenen – både i nærmiljøet og i samfundet generelt.
Succeskriterier og datakilde for aktiviteten:
(OBS: Disse skal fremgå af aktivitetsskemaet)
Succeskriterier:

Datakilde:

At der gennemføres to forløb af 8
måneder.

Registreringer i det boligsociale team

At 80 % af deltagerne udviser øget
engagement og/eller læring i skolen.

Interview med lærer fra skolerne

At 15 drenge gennemfører forløbet.

Registreringer i det boligsociale team

Organisering, ansvar og rollefordeling:
Der etableres samarbejde med relevante aktører som f.eks. MYOB, som med deres
netværk og erfaring supporterer forløbet med konsulenter og fællesarrangementer
for det igangværende hold.
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Projektteamet etablerer i samarbejde med MYOB gruppen af frivillige forud for, at
de i samarbejde med skolerne rekrutterer og etablerer gruppen af drenge.
Skolerne har en aktiv rolle i rekruttering af drengene og den individuelle evaluering
ved at observere drengenes udvikling i forhold til skolesituationen.
De frivillige har den ugentlige kontakt med drengene og får rent praktisk tingene til
at ske, ved at hjælpe drengene med at udvikle og sætte mål for
mikrovirksomheden, og de motiverer drengene til at realisere disse mål.
Som team er det de frivillige, der i samarbejde med projektteamet i helhedsplanen
skaber et trygt, sjovt og fokuseret lærings- og arbejdsmiljø omkring
mikrovirksomheden. De frivillige har fokus på at indgå i et ligeværdigt samarbejde
med drengene og på at facilitere et fællesskab og arbejdsmiljø, hvor alle bidrager,
og hvor der er fokus på at få drengenes faglige og sociale potentiale i spil.
Mentorvirksomhederne er professionelle sparringspartnere og det levende bevis på
det, drengene vil lære og skabe. De er grundessensen i programmets
erhvervsrettede fokus.
Afdelingsbestyrelsernes er vigtige aktører ved at byde ind med deres netværk i
forhold til mulige frivillige og forankringsmuligheder efter forløbet.
Ressourcer pr. forløb
Projektteamet
Ugentlige møder med drengene: 132 timer
To fællesarrangementer: 40 timer
Månedlige opfølgningsmøder: 32 timer
Etablering af drengegruppen: 40 timer
Etablering af frivilliggruppen: 60 timer
Planlægningsmøder samt evaluering: 40 timer
I alt 344 timer årligt
Kommunale medarbejdere
AKT-lærer og klasselærere på drengenes skoler: 40
Den kommunale ungdomsskole: 10
Økonomi:
30.000,- kr. pr. forløb
Forankring:
De etablerede mikrovirksomheder støttes efterfølgende op af frivillige,
mentorvirksomhed og områdets boligorganisationer.

Aktivitetsnavn:
Beskæftigelsesmentorer
Indhold og praksis (aktivitetsbeskrivelse):
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Jobcenter og beskæftigelsesaktivitet.
Jobcenteret står i spidsen for en mentorindsats særligt rettet mod de unge,
svarende til § 31 b stk. 1 i LAB-loven. Indsatsen organiseres som et samarbejde
mellem jobcenter, skole, UU-vejledning og den boligsociale indsats med jobcenteret
som den koordinerende part.
Mentoren skal afklare den enkelte unges situation på alle fronter – uddannelse,
fritid, drømme og udfordringer. På baggrund af dette planlægges mentorindsatsen
ud fra den unges ønsker og behov. Relationen mellem mentoren og den unge er
vigtig, hvorfor der i de indledende samtaler skal indlægges sociale aktiviteter efter
behov. Mentorindsatsen planlægges i et samarbejde mellem mentoren og den unge.
Forløbet mellem mentoren og den unge bør vare mindst et år, med ugentlige
møder.
Fremskudt jobcenterindsats:
Lokale voksne er vigtige rollemodeller for de unge, hvorfor det er vigtigt, at netop
disse voksne har mulighed for at stifte bekendtskab med arbejdsmarkedet på en
nærværende måde.
I den fremskudte indsats skal Jobcenter Guldborgsund etablere tæt beboerkontakt
gennem fysisk tilstedeværelse i boligområdet. En medarbejder fra jobcenteret skal
hjælpe og vejlede beboerne, både i forhold til jobsøgning med også med andre
beskæftigelsesrettede spørgsmål. Der afholdes informationsmøder og temaaftener
efter behov og med emner, der efterspørges af beboerne.
For at støtte op om beboernes gensidige sparring, etableres
jobsøgningsnetværk/jobcafé som skaber rum for dialog om aktuelle emner.
Formål:
Det er aktivitetens formål at:
Sikre Individuel rådgivning og vejledning til unge.
• Unge styrkes både fagligt og socialt.
• Skabe gode rollemodeller for de unge ved at støtte de voksne i kontakten til
arbejdsmarkedet.
Målgruppe(r):
•
•

Primær målgruppe: Unge i alderen 15-29 år.
Sekundær målgruppe: Voksne med problematikker forårsaget af langtidsledighed og etnicitet.

Succeskriterier og datakilde for aktiviteten:
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Succeskriterier:

Datakilde:

At 50 personer er blevet vejledt ift.
Jobsøgning i løbet af projekttiden.

Jobcenteret optæller.

At der etableres og drives 1
jobsøgningsnetværk.

Jobcenteret optæller.

At der er afholdt 2 – 4
informationsaftener årligt, med min. 5
deltagere.

Jobcenteret optæller.

At 7 unge gennemfører et mentorforløb
årligt.

Jobcenteret optæller.

Organisering, ansvar og rollefordeling:
Beskæftigelsesmentorer:
Jobcenter Guldborgsund driver og koordinerer aktiviteten. UU-vejledningen,
skolerne og den boligsociale helhedsplan og jobcenteret samarbejder om at finde de
unge, som har behov for en mentorordning.
Fremskudt indsats:
Jobcenteret er fysisk til stede i boligområdet, hvor de står får jobcafé,
netværksdannelse mellem beboerne, relationsdannelse og informationsmøder.
Den boligsociale medarbejder støtter op med formidling til beboerne via
helhedsplanens sædvanlige formidlingskanaler.
Ressourcer
Jobcenter Guldborgsund:
Organisering og etablering af mentorforløb: 40 timer om året.
Vejledning, netværk og støtte til jobsøgning for både unge og voksne: 120 timer om
året.
UU-vejledning og skolerne: 20 timer om året.
Boligsocial helhedsplan: 50 timer om året.
Forankring:
At denne aktivitet bliver en fast del af kommunens beskæftigelsestilbud.
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