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Det boligsociale Kit 
2018 indvarslede med ”ghetto-lovgivningen” stor politisk opmærksomhed på de almene udsatte 

boligområder – ”opgør med parallelsamfund en gang for alle”, og ”ikke flere lappeløsninger”. 

Det boligsociale arbejde kom også under luppen og fik også skyld for ikke at have løst opgaven. 

Det var både urimeligt, uanstændigt – og faktuelt forkert. For det er netop det boligsociale 

arbejde, der er med til at levere de løsninger, som samfundet efterspørger i vores udsatte 

boligområder. For ja, der er udsathed, og der er behov for støtte til de mennesker, som bor hos 

os. Og det handler ikke om, at beboerne ikke selv skal tage et ansvar – for det skal de – men 

det handler om at støtte op om at kunne tage det ansvar. Om at kunne komme i gang med en 

uddannelse, om at blive klogere på, hvordan jeg hjælper og giver mine børn gode vilkår, kan 

jeg få bedre styr på min økonomi - eller hvordan jeg bliver parat til et job. Hvordan jeg opfører 

mig i et boligområde, hvordan bor og lever jeg sammen med andre, - og hvordan jeg i øvrigt 

selv gerne vil behandles.  

Der kan mentalt være langt fra at ønske sig et job eller ønsker støtte til det at være forældre til 

at komme i kontakt med de etablerede kommunale tilbud for at få hjælp til det. Og lige her 

kommer den boligsociale medarbejder og tilbyder en hånd, vejledning, støtte og rådgivning – 

men mere på beboerens præmisser skaber kontakten til kommunen og bliver det vigtige kit, der 

gør, at beboeren kommer videre, og at det kommunale system får leveret den velfærdsydelse, 

som de rigtig gerne vil yde.  

 

Alle leverer ind 

I bestyrelsen for BoligSocialt Hus har vi det seneste år fokuseret på, hvordan vi på bedst mulige 

måde kan hjælpe hinanden – både i det daglige arbejde, men også i forhold til mere overordnet 

at kunne dokumentere de fælles resultater og effekter. Eksperimenternes tid er for længst slut, 

og det boligsociale arbejde er baseret på evidens, data, dokumentationskrav og afrapportering. 

Der er ingen slinger i valsen, og er der en aktivitet, som ikke længere er aktuel, sadler vi om, 

og prioriterer indsatsen, der, hvor der er brug for den.  

BoligSocialt Hus er en samlende plan med store og små områder med forskellige udfordringer. 

Det betyder også, at mange forskellige kommunale aktører placeret forskellige steder i byen er 

i spil. Tydelige aftaler og forventningsafstemninger er en forudsætning for, at vi i fællesskab kan 

lykkes, og BoligSocialt Hus kan være stolte af og tilfredse med, at vi nu er sted, hvor alle leverer 

ind.  

Den boligsociale helhedsplan er udarbejdet af BoligSocialt Hus i samarbejde med Odense 

Kommune og de fire boligorganisationer Civica, Fyns Almennyttige Boligselskab, Arbejdernes 

Boligforening og Odense Boligselskab. Helhedsplanen omfatter Rising, Ejerslykke, 

Korsløkkeparken Øst og Skt. Klemensparken og løber frem til og med maj 2021. 

Planen du lige nu læser i, er resultatet af en boligsocial helhedsplan der er blevet udformet 

gennem to faser. Første fase blev påbegyndt og vedtaget i 2017. Fase to blev påbegyndt i 2018 

og godkendt af parterne i 2019. Beboere, bestyrelse, styregrupper, fagudvalg m.m. har været 

inddraget gennem hele processen til planens endelige godkendelse i afdelingerne, 

organisationsbestyrelserne, i byrådet i Odense og Landsbyggefonden. 

 

1. FORORD 

På vegne af bestyrelsen for BoligSocialt Hus 

Jacob Michaelsen, bestyrelsesformand for BoligSocialt Hus,  

Direktør i Fyns Almennyttige Boligselskab. Forår 2019 
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2. INDLEDNING 

Der hersker ofte - på godt og ondt - en særlig opfattelse af almene boligområder som Rising, 

Skt. Klemensparken, Korsløkkeparken og Ejerslykke. Oftest fremhæves de negative aspekter, 

men for de mennesker, der bor der, er områderne først og fremmest deres hjem med alt, hvad 

det indebærer. 

Denne helhedsplan arbejder med de udfordringer, der er i områderne, og skal være med til at 

skabe rammerne for, at Rising, Skt. Klemensparken, Korsløkkeparken og Ejerslykke kan 

understøttes i at ryste betegnelsen udsat boligområde/særligt udsat boligområde af sig. 

 

Baggrund 

Boligaftalen1 november 2014 sætter de overordnede rammer for, hvad Landsbyggefonden kan 

yde støtte til inden for det boligsociale område. Med udgangspunkt i boligaftalen har 

Landsbyggefonden udarbejdet et regulativ og en vejledning, som præciserer og udfylder de 

overordnede rammer fastlagt i boligaftalen. 

Hovedpunkterne i den politiske aftale omhandler øget tryghed og trivsel, at den negative sociale 

arv skal brydes samt en entydig ledelse af helhedsplanerne med henblik på at sikre fremdrift og 

effektivitet. 

Det har Landsbyggefonden omsat til fire indsatsområder, inden for hvilke, der kan søges om 

støtte til aktiviteter: 

• Tryghed og Trivsel 

• Kriminalpræventiv indsats 

• Uddannelse og Beskæftigelse 

• Forebyggelse og Forældreansvar 

 

Planens tilblivelse 

Helhedsplanen omfatter fire boligområder med i alt ni afdelinger (Riisingsparken, Smedeløkken, 

Påskeløkken, Solbakken, Skt. Klemensparken, Korsløkkeparken E+F+G og Ejerslykke) på tværs 

af de fire boligorganisationer CIVICA, Fyns Almennyttige Boligselskab, Odense Boligselskab samt 

Arbejdernes Boligforening Odense. 

Helhedsplanen er blevet til i et samarbejde mellem beboerne, boligorganisationerne, Odense 

Kommune og Landsbyggefonden med Bestyrelsen for BoligSocialt Hus som opdragsgiver. 

Helhedsplanen løber i perioden 1/6 2017 til 31/5 2021. For Skt. Klemensparken dog fra 1/1 

2018, hvor den nuværende helhedsplan udløber og tilsvarende for Korsløkkeparken og 

Ejerslykke fra 1/3 2019. 

 

Repræsentanter fra de ni afdelingsbestyrelser og relevante medarbejdere fra forskellige 

forvaltninger i Odense Kommune har deltaget i udarbejdelsen af planen for Rising, Skt. 

Klemensparken, Korsløkkeparken og Ejerslykke. 

 

  

                                                 
1 Aftale mellem regeringen og de øvrige partier om anvendelsen af Landsbyggefondens midler og effektivisering 
af den almene boligsektor. 
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2. INDLEDNING 

Læsevejledning 

Den boligsociale helhedsplan er beskrevet ud fra de rammer, som Landsbyggefonden har 

udstukket og beskrives i en række kernedokumenter, som består af: 

• En strategisk samarbejdsaftale 

• Delaftaler for indsatsområderne Tryghed og Trivsel, Kriminalpræventiv indsats, 

Uddannelse og Beskæftigelse samt Forebyggelse og Forældreansvar 

• En boligsocial beredskabsplan 

• Et budget 

 

Den strategiske samarbejdsaftale er en forpligtende aftale mellem Odense Kommune og 

boligorganisationerne Civica, Fyns Almennyttige Boligselskab, Odense Boligselskab og 

Arbejdernes Boligforening Odense. Her beskrives perspektiverne og de overordnede mål for 

arbejdet i de to områder. 

 

Til hver delaftale/indsatsområde er der beskrevet et formål og en række 

delformål/succeskriterier på overordnet plan. Derudover indeholder delaftalen en række udførligt 

beskrevne aktiviteter. Aktiviteterne er beskrevet på baggrund af erfaringer fra tidligere planer i 

de tre områder og fastlagt i samarbejde med beboerne, relevante kommunale forvaltninger og 

andre relevante aktører. 

 

Denne helhedsplan har fire indsatsområder: Tryghed og Trivsel, Kriminalpræventiv Indsats, 

Uddannelse og Beskæftigelse samt Forebyggelse og Forældreansvar med i alt 17 aktiviteter, 

hvor nogle af aktiviteterne allerede er kørende ift. Rising og Skt. Klemensparken og andre skal 

igangsættes ift. Korsløkkeparken og Ejerslykke. 

 

Den boligsociale beredskabsplan er en plan for krisekommunikation, som kan bruges i akut 

opståede situationer med uro og stor pressebevågenhed. 

Budgettet angiver udgiftsposterne inden for de enkelte indsatsområder. 

 

Den boligsociale helhedsplan, der her fremlægges, skal således opfattes som den overordnede 

strategiske ramme for fremtidens boligsociale arbejde i Rising, Skt. Klemensparken, 

Korsløkkeparken og Ejerslykke. BoligSocialt Hus vil tilpasse sig fleksibelt efter behovet i 

boligområderne, da disse forandres f.eks. gennem fysiske renoveringer og/eller ændret 

beboersammensætning. 
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3. ORGANISATIONSMODEL 
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4. STRATEGISK SAMARBEJDSAFTALE 

 

Strategisk samarbejdsaftale om boligsocial indsats 

 

Områdets navn: 

Boligsocial helhedsplan for Rising, Skt. Klemensparken, Korsløkkeparken og Ejerslykke 2017-

2021 

 

 

Aftalens parter:  
Arbejdernes Boligforening Odense  

Civica 

Fyns Almennyttige Boligselskab  

Odense Boligselskab  

Odense Kommune 

 

 

Samarbejdsaftalen gælder fra: 

1/6 2017 til 31/5 2021 

Aftaledokumenter 

Det er et krav, at der udarbejdes en strategisk samarbejdsaftale for at opnå Landsbyggefondens 

støtte til boligsocial indsats. Aftalen forpligter kommune og boligorganisationer i forhold til 

organisering og styring af den pågældende bevilling. 

 

Ændringer i den strategiske samarbejdsaftale skal godkendes af Landsbyggefonden. 

 

Konkrete aftaler om specifikke aktiviteter mellem den boligsociale indsats og de lokale, kommunale 

institutioner, foreninger eller andre aktører skal fastlægges i særskilte delaftaler for hvert 

indsatsområde, der hører under den strategiske aftale. 

 

Bestyrelsen for den boligsociale indsats skal i den forbindelse sikre, at delaftalerne for de valgte 

indsatsområder løbende ajourføres, og de ajourførte aftaler skal til enhver tid kunne rekvireres af 

Landsbyggefonden. 

 

Følgende dokumenter skal vedlægges denne strategiske samarbejdsaftale: 

- Et organisationsdiagram (ad samarbejdsaftalens pkt. 2) 

- En delaftale for hvert af de valgte indsatsområder (ad samarbejdsaftalens pkt. 5) 

- En beredskabsplan jf. regulativets § 6 

- En milepælsplan for den samlede projektperiode  

- Et budget udarbejdet i skabelonen fra http://driftsstoette.lbf.dk 

- Et aktivitetsskema udarbejdet i skabelonen fra http://driftsstoette.lbf.dk  

- Et bilag med centralt genererede målinger ved indsatsens starttidspunkt 

- Et kommissorium for bestyrelsen 

4. STRATEGISK SAMARBEJDSAFTALE 

http://fabbo.dk/
http://driftsstoette.lbf.dk/
http://driftsstoette.lbf.dk/
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4. STRATEGISK SAMARBEJDSAFTALE 

1. Formål med den boligsociale indsats 

 

Det overordnede formål med den boligsociale helhedsplan er at arbejde for trygge og 

velfungerende boligområder: Boligområder, hvor flere kommer i uddannelse og job, hvor 

børn og unge er aktive i skole-, uddannelses- og fritidsliv, hvor forældre har indblik i og 

forståelse for børn og unges dagligdag, og hvor beboerne er betydningsfulde deltagere i et 

fællesskab. 

Beboere, boligorganisationer og kommune vil sammen arbejde for at styrke en positiv og 

helhedsorienteret udvikling i de udsatte boligområder, så områderne er trygge og 

velfungerende at bo og færdes i. Det skal ske gennem en fælles og koordineret indsats, hvor 

de boligsociale indsatser er et supplement til og understøtter de kommunale indsatser i 

områderne. 

Helhedsplanens konkrete formål er: 

- At understøtte, at beboere, som ikke er en del af arbejdsmarkedet eller 

uddannelseslivet, kommer i job og uddannelse for dermed at blive selvforsørgende. 

Dette skal i langt højere grad være en mulighed for både de beboere, der er langt fra 

uddannelse og arbejde, og for dem, hvor skridtet er langt kortere. 
 

- Gennem tidlige forebyggende indsatser at medvirke til at bryde den negative sociale 

arv dels gennem en målrettet understøttelse og udvikling af forældreansvaret, dels 

gennem det, at børn og unge deltager i fællesskaber, der udvikler dem positivt. 
 

- At styrke civilsamfundet i boligområderne. Der arbejdes for at mindske kriminaliteten 

og øge trygheden og trivslen i boligområderne ved at arbejde med beboernes 

kompetencer, så de i højere grad bliver aktive medborgere og tager del i det 

omkringliggende samfund. 
 

- At understøtte udviklingen af trygge boligområder gennem tilbud til unge, som har 

sporadisk eller ingen tilknytning til uddannelse, beskæftigelse og fritidstilbud. 

For alle indsatser gælder, at beboerne i områderne ses som aktive medskabere, der kan 

bidrage med det, de kan. Alle i de nære omgivelser, erhvervsliv, kommune, frivillige, ansatte 

i boligselskaberne er vigtige aktører, der skal spille en positiv rolle. Derfor er det 

tværsektorielle samarbejde mellem civilsamfund, kommune, erhvervsliv og 

boligorganisationer en forudsætning for opnåelse af målsætningerne. I sig selv ligger der en 

opgave i at få organiseret og forankret en effektiv samarbejdsform til fordel for områdernes 

beboere.  

 

2. Organisering 

Parterne bag den strategiske samarbejdsaftale skal etablere en projektorganisation med en ansvarlig 

bestyrelse for gennemførelsen af den boligsociale indsats, således at en éntydig og kompetent 

ledelse kan sikre koordinering af den lokale indsats og prioritere på tværs af alle niveauer og 
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4. STRATEGISK SAMARBEJDSAFTALE 

organisationer, - herunder boligorganisationer, boligafdelinger og kommune jf. regulativets § 6, stk. 

6.2. 

 

Under bestyrelsen kan der etableres en eller flere (tematiske/lokale) styre-/følgegrupper. I store 

boligsociale indsatser kan det være en overvejelse værd at nedsætte én styregruppe for hvert 

indsatsområde i den boligsociale indsats, medens det i mindre og små indsatser ofte er tilstrækkeligt 

med én styregruppe, der dækker det hele. 

 

Beskrivelsen af organiseringen skal suppleres med et organisationsdiagram. Endvidere skal det 

beskrives, hvordan sekretariatsbetjening af bestyrelsen vil foregå. 

De boligsociale helhedsplaner BoligSocialt Hus, Risingplanen, Skt. Klemensparken, 

Korsløkken og Stærmosegården skal på sigt blive til én samlet helhedsplan. 

Første del af sammenlægningen er denne helhedsplan gældende for BoligSocialt Hus, 

Risingplanen og Skt. Klemensparken for perioden 1/6 2017 til 31/5 2021. 

 

Når Korsløkken og Stærmosegården stopper henholdsvis ved udgangen af 2018 og april 

2019, vil der blive udarbejdet forslag til en helhedsplan for de to områder, såfremt det giver 

mening på det tidspunkt. De nye områder vil da blive synkroniseret med den eksisterende 

plan og organisationen justeres derefter.  

(Korsløkken afdeling 34+35+37 samt Ejerslykke afdeling 320 indgår i BoligSocialt Hus pr. 

1/3 2019. Stærmosegården udgår pr. 30/4 2019) 

Organiseringen for BoligSocialt Hus består af følgende: 

- Bestyrelse 

- Leder 

- Medarbejdere 

- Lokale styregrupper 

 

Bestyrelse 

I januar 2016 blev der etableret en fælles bestyrelse for BoligSocialt Hus, som dækker 

helhedsplanerne i Rising, Skt. Klemensparken, Korsløkkeparken og Stærmosegården. Pr. 1/3 

2019 omfatter bestyrelsen også Ejerslykke. Lederen af BoligSocialt Hus er sekretær for 

bestyrelsen.  

 

I bestyrelsen er der repræsentanter fra Civica, Fyns Almennyttige Boligselskab, Arbejdernes 

Boligforening Odense, Odense Boligselskab, Fyns Politi og Odense Kommune. 

Boligorganisationerne (ved Civica) har det overordnede økonomiske og juridiske ansvar for 

helhedsplanen. 

 

Pr. 1/3 2019 vil bestyrelsen fortsat være repræsenteret af de ovenstående 

boligorganisationer og samarbejdspartnere. Odense Boligselskabs afdeling Stærmosegården 

udgår pr. 30/4 2019, men boligorganisationen har fortsat afdeling 2-Smedeløkken i Rising. 
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4. STRATEGISK SAMARBEJDSAFTALE 

Bestyrelsen har det overordnede strategiske ansvar for den samlede helhedsplan. 

Bestyrelsen mødes fire gange årligt. 

 

Leder af BoligSocialt Hus 

Lederen skal sikre fremdrift i helhedsplanen, opfyldelse af succeskriterier og entydig ledelse. 

Lederen af BoligSocialt Hus har det overordnede ledelsesansvar for alle medarbejdere i 

helhedsplanen og refererer til bestyrelsen.  

 

Medarbejdere  

Pr. 1. marts 2019 

Med lederen af BoligSocialt Hus forventes der at være ni medarbejdere i helhedsplanen: 

- Leder af BoligSocialt Hus  

- Projektleder 1 

- Projektleder 2 

- Medarbejder 1 

- Medarbejder 2 

- Medarbejder 3 

- Medarbejder 4 

- Medarbejder 5 

- Medarbejder 6 

 

Leder af BoligSocialt Hus: 

Har det overordnede ledelsesansvar for samtlige medarbejdere, ansvar for at sikre fremdrift 

i helhedsplanen og for at sikre samarbejdet med Odense Kommune og øvrige 

samarbejdspartnere, sekretær for bestyrelsen. Ydermere har lederen ansvar for ad hoc 

projekter finansieret med eksterne midler, men som understøtter den boligsociale 

kerneopgave. 

 

Projektledere: 

Ansvar for igangsætning og drift af aktiviteter, kontakt til lokale samarbejdspartnere om 

konkrete aktiviteter.  Projektlederne arbejder ligeledes direkte i indsatserne med konkrete 

aktiviteter 

 

Medarbejdere: 

Fem medarbejdere arbejder dedikeret med indsatsområderne Forebyggelse og 

Forældreansvar, Uddannelse og Beskæftigelse, Tryghed og Trivsel og Kriminalpræventiv 

indsats. Én medarbejder arbejder dels med analyse og kommunikation og indgår dels i 

arbejdet med indsatsområderne. 

 

Lokale styregrupper 

Tre lokale styregrupper bestående af kommunale parter, boligorganisationer og beboere 

følger aktiviteterne i indsatsområderne. Styregrupperne er geografisk organiseret i hhv. 

Rising, Skt. Klemensparken og Korsløkkeparken/Ejerslykke. 
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4. STRATEGISK SAMARBEJDSAFTALE 

Styregruppen skal sikre, at relevante parter indgår i samarbejdet som aftalt, og den skal 

løbende drøfte og evt. anbefale nye aktiviteter til bestyrelsen, så aktiviteterne på bedste vis 

imødekommer de udfordringer, som er i boligområdet. 

 

Styregrupperne mødes fire gange årligt. 

 

3. Beskrivelse af områdets overordnede problemkompleks, beboere og tryghedssituation 

I Rising (som består af afdelingerne Solbakken, Påskeløkken, Riisingsparken og 

Smedeløkken) bor der 1.301 beboere, i Skt. Klemensparken 461 beboere og i Ejerslykke 828 

beboere. I Korsløkkeparken (afdeling 34-F, 35-E og 37-G) bor der pr. 1/12 2017 1.806 

lejere. I boligområdet er man midt en gennemgribende fysisk helhedsplan, som forventes 

fuldført ultimo 2020. Det betyder at det nuværende antal beboere ikke er retvisende pga. at 

et antal boliger bruges til genhusning og dermed ikke permanent beboede. Når renoveringen 

er fuldført, forventes det samlede antal beboere at være omkring 2.200 beboere.  

I de fire boligområder tilsammen, bor der i alt 4.790 beboere. 

Ghettoliste: 

I henhold til almenboligloven beregner og offentliggør Transport-, Bygnings- og 

Boligministeren hvert år den 1/12 en liste over ghettoområder.  

Listen omfatter almene boligområder med mindst 1.000 beboere, der opfylder mindst tre af 

følgende fem kriterier: 

 

1. Andelen af 18-64-årige uden tilknytning til arbejdsmarkedet eller uddannelse 

overstiger 40 % (gennemsnit for de seneste to år).  

 

2. Andelen af indvandrere og efterkommere fra ikke-vestlige lande overstiger 50 %.  

 

3. Antal dømte for overtrædelse af straffeloven, våbenloven eller lov om euforiserende 

stoffer overstiger 2,7 % af beboere på 18 år og derover (gennemsnit for de seneste 

to år). 

 

4. Andelen af beboere i alderen 30-59 år, der alene har en grunduddannelse (inkl. 

uoplyst uddannelse), overstiger 50 % af samtlige beboere i samme aldersgruppe. 

 

5. Den gennemsnitlige bruttoindkomst for skattepligtige i alderen 15-64 år i området, 

eksklusive uddannelsessøgende, er mindre end 55 % af den gennemsnitlige 

bruttoindkomst for samme gruppe i regionen.  

 

Rising (Solbakken) er pr. 1/12 2016 kommet på ghettolisten, da området opfylder tre af fem 

kriterier. De kriterier, som Rising opfylder, er følgende: 
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1. Andelen af 18-64-årige uden tilknytning til arbejdsmarkedet eller uddannelse 

overstiger 40 % (gennemsnit for de seneste to år).  

          Rising: Dette kriterie er faldet fra 49 % i 2014 til 42,1 % i december 2016. 

 

2. Andelen af indvandrere og efterkommere fra ikke-vestlige lande overstiger 50 % 

          Rising: Tallet er 50,3 %, altså 0,3 % over ghettokriteriet. I absolutte tal svarer de 0,3  

          % til fire beboere. 

 

3. Andelen af beboere i alderen 30-59 år, der alene har en grunduddannelse (inkl. 

uoplyst uddannelse), overstiger 50 % af samtlige beboere i samme aldersgruppe.  

          Rising: Tallet er status quo på 52,5 % i forhold til 2014. 

 

Pr. 1/3 2018 kom regeringen med et nyt ghettoudspil samt nye kriterier i ”Et Danmark uden 

parallelsamfund – Ingen ghettoer i 2030”. Dermed blev tre områdelister en realitet: 1) 

Udsatte boligområder 2) Ghettoområder og 3) Hårde ghettoområder. 

Ift. de hidtil kendte kriterier, er to ud af fem blevet justeret, hhv. uddannelsestallene og 

kriminalitetstallene: 

• Andelen af beboere i alderen 30-59 år, der alene har en grunduddannelse, overstiger 

60 %. 

 

• Andelen af beboere på 18 år og derover dømt for overtrædelse af straffeloven, 

våbenloven eller lov om euforiserende stoffer udgør mindst 3 gange 

landsgennemsnittet opgjort som gennemsnit over de seneste to år. 

 

Korsløkkeparken (Korsløkkeparken Øst2) opfylder to ud fire kriterier samt kriteriet for 

etnicitet, og bliver dermed defineret som et ghettoområde: 

• Andelen af 18-64-årige uden tilknytning til arbejdsmarkedet eller uddannelse 

overstiger 40 % (gennemsnit for de seneste to år).  

Korsløkkeparken: Tallet er 46,5 % og dermed 6,5 procentpoint over ghettokriteriet. 

 

• Andelen af indvandrere og efterkommere fra ikke-vestlige lande overstiger 50 % 

Korsløkkeparken: Tallet er 62,2 % og er 12,2 procentpoint over ghettokriteriet. 

 

• Andelen af beboere i alderen 30-59 år, der alene har en grunduddannelse, overstiger 

60 %.  

Korsløkkeparken: 66,4 % og dermed 6,4 procentpoint over kriteriet. 

 

Boligform: 

I denne boligsociale helhedsplan er der inkluderet ni afdelinger fordelt på fire 

boligorganisationer. 

 

                                                 
2 I den boligsociale helhedsplan refereres og beskrives aktiviteter for Korsløkkeparken, som inkluderer tre 
afdelinger: 34, 35 og 37. Landsbyggefonden giver støtte til indsatser i disse tre afdelinger.  
Korsløkkeparken Øst, som er på regeringens nye ghettoliste indebærer afdeling: 34, 35, 37 samt afdeling 40, 
som er bestående af 80 lejemål, hvorved halvdelen er rækkehuse og den anden halvdel er ældre- og 
handicapvenlige boliger. 
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Skt. Klemensparken: 

Består af 238 lejemål, fordelt på gårdhavehuse i et plan og rækkehuse i forskudt plan. 

Området ligger i Odense S. 

 

Rising: 

Påskeløkken består af 168 lejemål fordelt på 49 3-rums-, 107 4 rums-, 12 5 rums-boliger. 

Risingparken består af tre boligblokke i op til to etager, hvor der er forskellige typer af 2-

rums-, 3-rums- og 4-rums-lejligheder og består i alt af 147 lejemål. Solbakken består af tre 

boligblokke op til fire etager samt gårdhuse og har 261 lejemål fordelt på 30 1-rums-, 74 2-

rums-, 36 3-rums-, 121 4 rums-boliger. Smedeløkken består af 68 lejemål. Området ligger i 

Odense C. 

Ejerslykke:  

Afdeling 320 består af 444 beboelseslejemål fordelt på 87 1-rums-, 77 2-rums-, 251 3-

rums- og 29 4-rums-boliger. Området ligger i Odense M. 

 

Korsløkkeparken: 

Korsløkkeparken (afdeling 34-F) består af 372 nyrenoverede lejemål og hvor 130 lejemål 

afventer eller er under renovering. Afdelingen er fordelt på:  

- 2 boligblokke med 120 lejemål, der er i op til fire etager. 

- 3 boligblokke med 48 nyrenoverede to plans lejemål.  

- 1 boligblok med 166 nyrenoverede lejemål i op til fire etager. 

- 1 boligblok med 38 nyrenoverede lejemål og 130 lejemål der afventer eller er under 

renovering. Blokken består af lejemål i op til fire etager.  

Fordelingen af lejemål er 63 2-værelses-, 332 3-værelse-, 107 4-værelses boliger. 

Korsløkkeparken (afdeling 35-E) består af 154 lejemål der alle afventer renovering. En 

boligblok der består af lejemål i op til fire etager. Fordelingen af lejemål er 14 1-værelses-, 

27 2-værelses-, 52 3-værelses-, 57 4-værelses- og 4 5-værelses boliger. 

Korsløkkeparken (afdeling 37-G) består af 384 nyrenoverede lejemål fordelt på fem 

boligblokke i op til fire etager. Fordelingen af lejemål er 10 1-værelses-, 163 2-værelses-, 

108 3-værelses-, 95 4-værelses- og 8 5-værelses boliger. Området ligger i Odense SØ. 

 

Problemkompleks: 

De fire boligområder har fælles problematikker, men også problemer, som kun er gældende 

for områderne enkeltvis. 

Fælles for områderne er, at en stor andel af beboerne ikke har en tilknytning til 

arbejdsmarkedet. I Skt. Klemensparken er 151 beboere i alderen 18-66 år uden for 

arbejdsmarkedet. Og i Rising 349 er beboere uden for arbejdsmarkedet. Tilsammen er der 

500 beboere, som ikke har en tilknytning til arbejdsmarkedet. 

Tilsvarende i Korsløkkeparken og Ejerslykke er en stor andel af beboerne på 

overførelsesindkomst. I Korsløkkeparken bor der samlet 521 beboere i aldersgruppen 18-66-
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årige, som er på overførelsesindkomst3 og 234 i Ejerslykke. Tilsammen rummer 

boligområderne 755 beboere, som er på enten kontanthjælp, dagpenge eller førtidspension. 

Derfor er det nødvendigt med en massiv indsats indenfor Uddannelse og Beskæftigelse, 

som forholder sig til de forskelligartede problematikker, som gør sig gældende i alle fire 

områder.  

I alt bor der 1.070 børn i alderen 0-17 år i alle fire boligområder. I Skt. Klemensparken bor 

der 129 børn, hvoraf 49 % er børn af en enlig forsørger, og i Rising bor der 312 børn, hvoraf 

37 % er børn af en enlig forsørger. I Korsløkkeparken og Ejerslykke bor en stor andel af 

børnene sammen med begge deres forældre. I Korsløkken svarer det til en andel på 74 % 

og i Ejerslykke 78 %. 

 

I Korsløkkeparken har folkeskoleeleverne, indenfor det seneste år, haft 15,6 fraværsdage i 

gennemsnit og 15,1 fraværsdage i Ejerslykke, hvor landsgennemsnittet er på 11,8 dage4. 

Det høje og stigende fravær har store konsekvenser for elevens udvikling, herunder ift. 

faglige præstationer, risiko for fravær og frafald på efterfølgende ungdomsuddannelser. 

 

Korsløkken og Ejerslykke er kendetegnet ved, at der er mange børn i alderen 1-2-årige som 

ikke er tilknyttet dagtilbud. I Korsløkkeparken er det alene en andel på 57,6 % og Ejerslykke 

på 60,9 % af børnene i aldersgruppen 1-2-årige, som er tilknyttet et dagtilbud. 

Sammenlignet med Odense Kommune, hvor omkring 79,1 % er tilknyttet dagtilbud, ligger 

begge områder markant under kommunens gennemsnit. 

I Skt. Klemensparken er der et markant antal aktive børnesager. I alt er der 59 §52 sager, 

hvilket betyder, at der er truffet forskellige foranstaltninger (ikke handicapsager). Alene i 

2014 er der åbnet fire nye sager. Det må betegnes som et stort problem for områdets børn. 

Tilsvarende i Rising er der 81 åbne sager, og der er åbnet seks nye sager i 2014.  

I Ejerslykke er der 19 aktive børn- og ungesager, hvoraf næsten samtlige skyldes sociale 

sager. Det svarer til en andel på omkring 11 % børn og unge i boligområdet har en aktiv 

børn- og ungesag.  

Denne del af problemkomplekset skal adresseres via indsatsområdet Forebyggelse og 

Forældreansvar. Der er naturligvis mange forskellige årsager til et så omfattende antal af 

børn- og ungesager, og det fordrer flere forskellige løsninger. Forældrene skal støttes i at 

være i stand til i højere grad at kunne løfte forældreopgaven, og her kan helhedsplanen 

have en understøttende rolle.  

I alle fire boligområder er der et udpræget behov for økonomisk rådgivning for at undgå 

fogedudsættelser, og denne aktivitet placeres inden for indsatsområdet Tryghed og 

Trivsel. 

                                                 
3 Overførelsesindkomst indebærer: dagpenge, kontanthjælp og førtidspensionister 
4 Kilde: Undervisningsministeriet. Elevfravær for skoleåret 2017/2018 



 
 

 

Side 13 af 104  

 

4. STRATEGISK SAMARBEJDSAFTALE 

Korsløkkeparken Øst5  er kategoriseret som et ghettoområde. Udfordringerne med 

kriminalitet og utryghed har rødder i socioøkonomiske forhold og komplekse norm- og 

adfærdsstrukturer. En del af de unge der begår kriminalitet, hærværk og salg af rusmidler, 

bor nødvendigvis ikke i området, men kommer udefra grundet et marked for handel med 

rusmidler.  

 

Indsatsområdet Kriminalpræventiv Indsats skal derfor styrkes og den skal ses i sin 

sammenhæng med de øvrige indsatsområder. Indsatsen vil derfor være flersidig og bliver 

udviklet i samspil med det hidtidige lokale samarbejde, som rummer lokale beboergrupper 

og interessenter såsom SSP, Center for Familier og Unge (CFU), myndighedspersoner, Fyns 

Politis forebyggelsesenhed og andre relevante aktører. 

 

4. Fælles tværgående målinger 

Landsbyggefonden indhenter årligt en status på en række centralt genererede målinger. Målingerne 

er tilgængelige for bestyrelsen for den enkelte boligsociale indsats via www.lbf.dk. 

Der er tale om registerbaserede målinger, der er fælles på tværs af alle boligsociale indsatser på 

landsplan, der modtager støtte fra 2015 til 2018-midlerne. 

Målingerne giver en karakteristik af udfordringerne i boligområdet - herunder de målgrupper i 

boligområdet, som indsatsen skal skabe forandringer for. Det samlede billede af målingerne er et 

udtryk for en ”temperaturmåling” for området. 

Det er en forudsætning for tildeling af midler fra Landsbyggefonden, at bestyrelsen for den 

boligsociale indsats løbende følger, hvordan disse målepunkter udvikler sig. 

Et bilag med de centralt genererede målinger ved indsatsens starttidspunkt skal vedlægges 

nærværende aftale. 

 

5. Indsatsområder 

                                                 
5 I den boligsociale helhedsplan refereres og beskrives aktiviteter for Korsløkkeparken, som inkluderer tre 
afdelinger: 34, 35 og 37. Landsbyggefonden giver støtte til indsatser i disse tre afdelinger.  
Korsløkkeparken Øst, som er på regeringens nye ghettoliste indebærer afdeling: 34, 35, 37 samt afdeling 40, 
som er bestående af 80 lejemål, hvorved halvdelen er rækkehuse og den anden halvdel er ældre- og 
handicapvenlige boliger. 

http://www.lbf.dk/
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Den konkrete handleplan med aktiviteter for hvert indsatsområde fastlægges i særskilte delaftaler – 

én delaftale pr. indsatsområde. Indholdet i delaftalerne skal således lede hen imod de opsatte formål 

og lokalt fastsatte mål i nærværende strategiske samarbejdsaftale og fastlægge den indbyrdes 

ansvars- og rollefordeling mellem de parter, der er involveret i indsatsen. 

 

I dette afsnit skal det fremgå, hvilke af de fire mulige indsatsområder, der indgår i den boligsociale 

indsats. 

 

Under hvert indsatsområde skal det overordnede formål med indsatsområdet beskrives.  

Herudover skal det angives, hvilke lokalt opstillede målinger (succeskriterier) parterne i 

fællesskab fastsætter for den boligsociale indsats samt datakilden for disse. Målene skal sættes for 

den fireårige periode, hvor den boligsociale indsats forløber. 

 

Vær opmærksom på, at de lokalt opstillede målinger kan være af såvel kvantitativ art (nedbringelse 

af antal udsættelser, udgifter til hærværk, reduktion i skolefravær, mv.) som kvalitativ art 

(samarbejde, metodeudvikling, forankring/drift mv.). 

 

Bestyrelsen har ansvar for at følge op på de lokalt opstillede målinger (succeskriterier) inden for de 

valgte indsatsområder for at sikre, at resultaterne opnås. Som en del af den årlige revision i 

forbindelse med regnskabsaflæggelse skal boligorganisationen over for revisionen dokumentere, at 

der løbende følges op på de opstillede (lokale) mål (jf. vejledningen side 7, ad.1).  

 

5.1 Tryghed og trivsel 

Formål: 

Formålet med aktiviteterne under indsatsområdet Tryghed og Trivsel er primært at: 

•   Forebygge fogedudsættelser  

• Reducere fraflytningsprocenten i boligområdet 

• Reducere kriminaliteten  

 

Til hovedformålene hører en række delmål for hhv.: 

 

Rising: 

•   Hjælpe udsatte familier og andre beboere med at få et overblik over deres 

økonomiske situation 

• Øge trivslen i boligområdet 

• Flere børn og unge har et positivt og aktivt skole- og fritidsliv 

 

Skt. Klemensparken: 

• Hjælpe udsatte familier og andre beboere med at få et overblik over deres 

økonomiske situation 

• Øge trivslen i boligområdet 

Korsløkkeparken og Ejerslykke: 
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• Hjælpe udsatte familier og andre beboere med at få et overblik over deres økonomiske 

situation 

Lokalt opstillede målinger (succeskriterier): Datakilde: 

Antallet af udsættelser falder med 10 % fra primo 

2017 til primo 2021 

Alle boligorganisationer i Odense 

indberetter hver måned, hvor mange 

udsættelser de har til BoligSocialt Hus, 

som samler indberetningerne 

Succeskriterier for Rising: 

 

Fraflytningsprocenten falder med 3,7 procentpoint 

fra 2015 til 2021 

(2015: 13,7 % = 88 beboere) 

Fraflytningsprocent,  

Boligsocial data, LBF 

Andelen af unge i alderen 10-17 år, som er sigtet 

mindst en gang for overtrædelse af straffeloven, 

våbenloven eller lov om euforiserende stoffer, 

forbliver under gennemsnittet på 2,8 % i 2021 

(gns. for 2011-2015 2,8 %) 

Sigtelser,  

Boligsocial data, LBF 

Succeskriterier for Skt. Klemensparken: 

 

Fraflytningsprocenten falder med 2,5 procentpoint 

fra 2015 til 2021 

(2015: 15,5 % = 37 beboere) 

Fraflytningsprocent,  

Boligsocial data, LBF 

 

5.4 Kriminalpræventive indsats 

Formål: 

Formålet med aktiviteterne under indsatsområdet Kriminalpræventiv Indsats er primært at: 

• Øge trygheden i boligområdet 

• Øge beskæftigelsesgraden 

 

Til hovedformålene hører en række delformål: 

• Lavere kriminalitet 

• Færre dømte for lovovertrædelser 

• Flere i beskæftigelse 



 
 

 

Side 16 af 104  

 

4. STRATEGISK SAMARBEJDSAFTALE 

Lokalt opstillede målinger (succeskriterier): Datakilde: 

Succeskriterier for Korsløkkeparken: 

Antallet af sigtelser (straffelov, våbenlov og lov om 

euforiserende stoffer) på 15 år og derover for hver 

1.000 beboere skal reduceres fra 39,1 i 2018 til 35 

i 2021 

 

(Gælder alle domme bortset fra frifindelser, altså 

også tiltalefrafald)  

Kriminalretlige afgørelser og sigtelser, 

Nøgletal på boligområder, Danmarks 

statistik 

Antallet af kriminalretslige afgørelser (straffelov, 

våbenlov og lov om euforiserende stoffer) for 

beboere på 15 år derover for hver 1000 beboere 

skal reduceres fra 20,6 afgørelser i 2018 til 18 

afgørelser i 2021 

 

(Gælder alle domme bortset fra frifindelser, altså 

også tiltalefrafald)  

Kriminalretlige afgørelser og sigtelser, 

Nøgletal på boligområder, Danmarks 

statistik 

Andelen af beboere i alderen 18-29-årige, der er i 

beskæftigelse stiger med min. 2 procentpoint fra 

2017 til 2020 

(Januar 2017: 14,2 % = 192) 

Socioøkonomisk status, Nøgletal på 

boligområder, Danmarks Statistik 

 

5.2 Uddannelse og beskæftigelse 

Formål: 

Formålet med aktiviteterne under indsatsområdet Uddannelse og Beskæftigelse er primært 

at:  

• Flere i job eller i uddannelse 

• Flere beboere rykker tættere på arbejdsmarkedet 

• Børn og unge klarer sig bedre i skolen  

 

Til hovedformålene hører en række delmål: 

• Flere kommer i beskæftigelse 

• Flere i uddannelse 

• Færre kontanthjælpsmodtagere 

• Færre uddannelseshjælpsmodtagere  

• Højere uddannelsesgrad 

• Højere karaktergennemsnit 
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Lokalt opstillede målinger (succeskriterier): Datakilde: 

Succeskriterier for Rising: 

Antallet af beboere i alderen 18-66 år, som er i 

beskæftigelse, stiger med 20 % fra 2016 til 2021 

(Juni 2016: 31,8 % = 270 beboere)  

Beskæftigelse, Odense Kommunes 

Monitoreringssystem 

Antallet af unge under uddannelse (18-24 år) 

stiger med 20 % fra 2016 til 2021 

(Juni 2016: 59,8 % = 121 beboere)  

SU-modtagere, Odense Kommunes 

Monitoreringssystem 

Antallet af beboere på kontanthjælp i alderen 30-

66 år falder med 10 % fra 2016 til 2021 

(Juni 2016: 22,7 % = 119 beboere) 

Kontanthjælp, Odense Kommunes 

Monitoreringssystem 

Antallet af beboere på uddannelseshjælp i alderen 

18-29 år falder med 20 % fra 2016 til 2021 

(Juni 2016: 7,8 % = 24 beboere) 

Uddannelseshjælp, Odense Kommune 

Monitoreringssystem 

Antallet af unge i alderen 20-24 år, som har 

grundskole som højeste fuldførte uddannelse og 

ikke er i gang med en uddannelse, falder med 20 

% fra 2015 til 2021 

(2015: 19,3 % = 145 beboere) 

Grunduddannelse,  

Boligsocial data, LBF 

Karaktergennemsnittet i dansk og matematik for 

9. klasseselever stiger til et fireårigt gennemsnit 

på 5,5 i 2021 

(2015: 5,3 – gns. for 2011-2015 4,9 %) 

Karaktergennemsnit,  

Boligsocial data, LBF 
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Succeskriterier for Skt. Klemensparken: 

 

Antallet af beboere i alderen 18-66 år, som er i 

beskæftigelse, stiger med 20 % fra 2016 til 2021 

(Juni 2016: 34,6 % = 108 beboere)  

Beskæftigelse, Odense Kommunes 

Monitoreringssystem 

Antallet af beboere på kontanthjælp i alderen 30-

66 år falder med 10 % fra 2017 til 2021 

(Juni 2016: 20,4 % = 48 beboere) 

Kontanthjælp, Odense Kommunes 

Monitoreringssystem 

Antallet af uddannelseshjælpsmodtagere falder 

med 20 % fra 2016 til 2021 

(Juni 2016: 23,7 % = 18 beboere) 

Uddannelseshjælp, Odense Kommune 

Monitoreringssystem 

Antallet af unge i uddannelse (18-24 år) stiger 

med 30 % fra 2017 til 2021 

(Juni 2016: 41,3 % = 14 beboere) 

SU-modtagere, Odense Kommunes 

Monitoreringssystem 

Antallet af unge i alderen 20-24 år, som har 

grundskole som højeste fuldførte uddannelse og 

ikke er i gang med en uddannelse, falder med 20 

% fra 2015 til 2021 

(2015: 25,9 % = 27 beboere) 

Grunduddannelse,  

Boligsocial data, LBF 

Karaktergennemsnittet i dansk og matematik for 

9. klasseselever stiger til et fireårigt gennemsnit 

på 6,5 i 2021 

(2015: 5,8 – gns. for 2011-2015 6,9) 

Karaktergennemsnit,  

Boligsocial data, LBF 

Succeskriterier for Korsløkkeparken: 

 

Andelen af beboere i alderen 30-59-årige beboere, 

der alene har en grunduddannelse, falder til under 

ghettokriteriet på 60% 

(December 2018: 66,4 %) 

Transport-, Bygnings- og 

Boligministeriet 

 
(Note: Listen er baseret på fire boligafdelinger) 

Andelen af beboere i alderen 18-64-årige, der er 

udenfor arbejdsmarkedet eller uddannelse falder 

til under ghettokriteriet på 40%. 

(December 2018: 46,5 %) 

Transport-, Bygnings- og 

Boligministeriet 

 
(Note: Listen er baseret på fire boligafdelinger) 
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Andelen af beboere i alderen 18-64-årige, der er i 

beskæftigelse stiger med min. 8 procentpoint fra 

2017 til 2021 

(Januar 2017: 41,4 %) 

Socioøkonomisk status, Nøgletal på 

boligområder, Danmarks Statistik 

Succeskriterier for Ejerslykke: 

 

Andelen af beboere i alderen 15-64-årige, der er i 

beskæftigelse stiger med 2 procentpoint fra 2017 

til 2021 

(Januar 2017: 42,9 %) 

Socioøkonomisk status, Nøgletal på 

boligområder, Danmarks Statistik 

 

 

5.3 Forebyggelse og forældreansvar  

Formål: 

Formålet med aktiviteterne under indsatsområdet Forebyggelse og Forældreansvar er 

primært at: 

• Børn lærer og er mere kompetente 

• Flere beboere er betydningsfulde deltagere i fællesskaber 

• Styrke forældrekompetencer 

• Styrke socialiseringsprocesser og trivsel på førskoleniveau. 

 

Til hovedformålene hører en række delmål: 

• Styrket samarbejde med forældre om forældreansvar og pasningsordning 

• Flere børn og unge har et positivt og aktivt skole- og fritidsliv  

• Øge karaktergennemsnittet 

• Flere børn i alderen 1-2-årige er tilknyttet dagtilbud 

Lokalt opstillede målinger (succeskriterier): Datakilde: 

Succeskriterier for Rising: 

Andelen af 1-5-årige, som er i pasningsordning, 

øges med 2,5 % fra 2015 til 2021 

(2015: 7,5 % = 7 børn) 

Pasningsordning,  

Boligsocial data, LBF 

Andelen af aktive børn- og ungesager inden for 

det seneste år forbliver under 4 % i 2021 

(December 2014: 4 % = 6 børn og unge)  

Aktive børn- og ungesager, Odense 

Kommunes Monitoreringssystem 
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Karaktergennemsnittet i dansk og matematik for 

9. klasseselever stiger til et fireårigt gennemsnit 

på 5,5 i 2021 

(2015: 5,3 – gns. for 2011-2015 4,88 %) 

Karaktergennemsnit,  

Boligsocial data, LBF 

Succeskriterier for Skt. Klemensparken: 

 

Andelen af 1-5-årige, som er i pasningsordning, 

øges med 5 % fra 2015 til 2021 

(2015: 20,0 % = 7 børn) 

Pasningsordning,  

Boligsocial data, LBF 

Andelen af aktive børn- og ungesager inden for 

det seneste år forbliver under 10 % i 2021  

(December 2014: 10 % = 4 børn) 

Aktive børn- og ungesager, Odense 

Kommunes Monitoreringssystem 

Karaktergennemsnittet i dansk og matematik for 

9. klasseselever stiger til gennemsnittet på 6,92 i 

2021 

(2015: 5,8 – gns. for 2011-2015 6,92 %) 

Karaktergennemsnit,  

Boligsocial data, LBF 

Succeskriterier for Korsløkkeparken: 

 

Det gennemsnitlige antal skolefraværsdage, 

indenfor det seneste år, skal reduceres fra 15,6 

dage i 2017 til 12 dage i 2020 

(August 2017: 15,6 %) 

Al fravær, Odense Kommunes 

Monitoreringssystem 

Andelen af et- til toårige børn, som er i dagtilbud, 

skal stige med 3 procentpoint fra 2015 til 2020 

(2015: 57,6 %) 

Dagtilbud, Nøgletal på boligområderne, 

Danmarks Statistik 

Succeskriterie for Ejerslykke: 

 

Det gennemsnitlige antal skolefraværsdage, 

indenfor det seneste år, skal reduceres fra 15,3 

dage i 2017 til 12 dage i 2020 

(August 2017: 15,3 %) 

Al fravær, Odense Kommunes 

Monitoreringssystem 

Andelen af et- til toårige børn, som er i dagtilbud, 

skal stige med 3 procentpoint fra 2015 til 2020 

(2015: 60,9 %) 

Dagtilbud, Nøgletal på boligområderne, 

Danmarks Statistik 
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6. Lokal evaluering  

Hvert kvartal foretages en leverancemåling af aktiviteterne for at følge effekten af 

aktiviteterne. Det sker i de relevante styregrupper. Bestyrelsen for BoligSocialt Hus forholder 

sig til målopfyldelsen af de afholdte aktiviteter én gang årligt.  

 

7. Ressourcer i den boligsociale indsats 

I skemaet nedenfor anføres hovedtallene fra finansieringsdelen af budgettet for den boligsociale 

indsats. 

Organisation (01/07/2017 - 31/05/2021) Finansiering 

Landsbyggefonden 16.000.000 kr. 

Lokal medfinansiering  5.334.000 kr. 

Samlet budget for den boligsociale indsats 21.334.000 kr. 

Organisation (01/03/2019 - 31/05/2021) Finansiering 
Inkluderes i den samlede pulje for 

BoligSocialt Hus 

Landsbyggefonden 5.000.000 kr. 

Lokal medfinansiering 1.700.000 kr. 

Samlet budget for den boligsociale indsats 6.700.000 kr. 

 

8. Samspil med øvrige tiltag og områdebaserede indsatser 

De enkelte aktiviteter foregår i tæt koordinering og samspil med boligorganisationerne, 

Odense Kommune samt med beboerdemokrati, lokale institutioner og foreninger. 

Enhver aktivitet tilrettelægges, så det sikres, at der ikke etableres parallelindsatser, og det 

sikres, at alle aktiviteter er et understøttende supplement til de kerneopgaver, som 

samarbejdspartnerne leverer. Dvs. at den boligsociale helhedsplan ikke leverer indsatser, 

som kan defineres som kommunale driftsopgaver. Helhedsplanen stræber efter at levere en 

helhedsorienteret indsats. 

Koblingen mellem boligsociale og fysiske helhedsplaner er vigtig i arbejdet med en positiv 

udvikling af udsatte boligområder. 

 

I Riisingsparken (Fyns Almennyttige Boligselskab) er en fysisk helhedsplan under 

udarbejdelse, idet bebyggelsen trænger til renovering på en række punkter (blandt andet 



 
 

 

Side 22 af 104  

 

4. STRATEGISK SAMARBEJDSAFTALE 

tekniske installationer, rørføringer og lignende). Planen forventes til afstemning medio 2019 

med byggestart ultimo 2020.  

 

I Solbakken vurderer Civica, at der er så store byggetekniske problemer, at det giver 

mening at arbejde på en fysisk opretning af afdelingen. Da arbejdet med en helhedsplan er 

en langvarig proces, forventer Civica, at det realistisk set nok bliver efter 2021, at de kan gå 

i gang med det egentlige opretningsarbejde i Solbakken. I afdeling 320-Ejerslykke vurderes 

en tilsvarende behov for en fysisk renovering og forventes at igangsætte en forundersøgelse 

i efteråret 2020.  

 

I Skt. Klemensparken (Arbejdernes Boligforening Odense) er der problemer med fugt og 

kuldebroer, og tagene trænger også til udskiftning. Boligforeningen forventer at have et 

overblik over behovet for fysiske indsatser inden sommeren 2017. 

 

I Korsløkken er man midt i en gennemgribende fysisk helhedsplan, som forventes 

gennemført ultimo 2020. Det nuværende koordinerende samarbejde mellem fysisk- og 

boligsocial helhedsplan videreføres til og med 2020.  

 

I forbindelse med de kommende fysiske helhedsplaner vil der være et samarbejde med de 

boligsociale helhedsplaner i forhold til at få områdets beboere i praktikpladser, 

uddannelsesforløb og job inden for byggebranchen.  

 

Det er i tråd med den partnerskabsaftale, som Odense Kommune og Boligsamarbejdet 

underskrev i 2014. Partnerskabsaftalen har til sigte at bidrage til vækst og velfærdsudvikling 

gennem jobskabelse, samtidig med at produktivitet, kvalitet og ordentlige forhold sikres i 

byggeriet og renoveringsarbejdet. 

 

9. Underretning 

BoligSocialt Hus er under alle forhold ansvarlig for, at bestyrelsen og lokale 

samarbejdspartnere involveres og underrettes, såfremt der opstår lokale forhold, som 

påvirker realisering af det boligsociale arbejde.  

Bestyrelsesmedlemmer skal være informeret om dette, således at de kan bringe 

beslutninger, som påvirker arbejdet med indsatsområderne, eller vægtningen af 

indsatsområderne, ind i bestyrelsen.  

Således bliver parterne gensidigt underrettet om ethvert forhold, som har indflydelse på 

realisering af de etablerede aktiviteter og opnåelse af målene. 
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10. Konflikthåndtering 

Opstår der uoverensstemmelse vedrørende realisering af det boligsociale arbejde i Rising, 

Skt. Klemensparken, Korsløkkeparken og Ejerslykke eller i partnerskabet mellem 

BoligSocialt Hus, boligorganisationerne og Odense Kommune, samt andre 

samarbejdspartnere såsom Fyns Politi, SSP Odense og lokale virksomheder, er lederen af 

BoligSocialt Hus ansvarlig for at adressere uoverensstemmelserne og skabe en platform for 

håndtering af disse.  

Parterne er gennem den strategiske samarbejdsaftale og delaftalerne gensidigt ansvarlige 

for at løse problemstillinger, som vedrører den boligsociale indsats i BoligSocialt Hus. 

 

Enhver uoverensstemmelse, som ikke kan løses gennem almindelig dialog og som kræver en 

overordnet afgørelse, rejses for bestyrelsen for BoligSocialt Hus, som får fremlagt de 

forskellige synspunkter og interesser og herefter træffer beslutning på et nuanceret 

grundlag.  

 

I alt er der fire boligorganisationer repræsenteret i BoligSocialt Hus. I de tilfælde, hvor der 

skulle være udfordringer, der skal løses i forhold til de lokale organisations- eller 

afdelingsbestyrelser, kontaktes direktøren for den pågældende boligorganisation af lederen 

for BoligSocialt Hus, så der sikres en korrekt arbejdsgang i forbindelse med det 

organisatoriske arbejde i den enkelte boligorganisation.  

 

11. Revision af samarbejdsaftalen 

Revision af den strategiske samarbejdsaftale kræver godkendelse i Landsbyggefonden. 
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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 indsats, som delaftalen vedrører: 

Boligsocial helhedsplan for Rising, Skt. Klemensparken, Korsløkkeparken og Ejerslykke 1/6 

2017 – 31/5 2021.  

(Rising pr. 1/6 2017, Skt. Klemensparken pr. 1/1 2018, Korsløkkeparken og Ejerslykke pr. 

1/3 2019)  

Aftalens parter: 
 

• Jacob Michaelsen, Direktør, Fyns Almennyttige Boligselskab, og formand for 

bestyrelsen for BoligSocialt Hus 

• Susanne Kvolsgaard, Jobrehabiliteringschef, Beskæftigelses- og Socialforvaltningen 

• Morten Jessen Madsen, Chef for Familie og Velfærd, Børn- og Ungeforvaltningen og 

bestyrelsesmedlem i bestyrelsen for BoligSocialt Hus 

Problemkompleks for indsatsområdet: 

I indsatsområdet arbejdes med forskellige sider af tryghed og trivsel. Der arbejdes med 

økonomisk rådgivning og forebyggelse af fogedudsættelser, opsøgende arbejde blandt 

utilpassede unge samt styrkelse af den sociale sammenhængskraft i boligområderne. 

Økonomisk rådgivning og forebyggelse af fogedudsættelser 

Udsættelser er altid forbundet med alvorlige menneskelige og økonomiske konsekvenser på 

såvel kort som lang sigt. Ud over menneskelige og økonomiske omkostninger for beboeren 

indebærer udsættelser også væsentlige omkostninger for både boligorganisation, kommune 

og stat. 

En midlertidig svær økonomisk situation eller et manglende overblik over privatøkonomien 

kan i sidste ende medføre, at beboeren bliver sat på gaden på grund af manglende 

huslejebetaling. Er beboeren først bagud med en husleje, så er det svært for beboeren at 

finde pengene til den næste måneds husleje. Dette er især gældende for de beboere, der er 

på overførselsindkomster. 

5. DELAFTALE: TRYGHED OG TRIVSEL 
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Hovedparten af ophævede lejemål skyldes, at beboeren undlader at betale husleje. I 

Odenses almene boliger svarer det til, at 98,8 % af fogedsagerne skyldes manglende 

betaling af husleje. De resterende udsættelser, svarende til 1,2 %, skyldes, at beboeren 

enten har overtrådt husordenen eller misligholdt lejeaftalen. 

Tre ud af fire udsatte siger, at de har problemer med at styre deres økonomi. Derfor giver 

det god mening at tilbyde økonomisk rådgivning, allerede når lejerne får tilbudt en bolig. 

Opsøgende arbejde blandt unge 

Primært i Rising er der problemer med forskellige grupperinger af unge drenge, som skaber 

uro og utryghed. Drengene har svært ved at indgå i uddannelsestilbud, de omgås personer, 

som har dårlig indflydelse på dem, og de har en adfærd, som kan skabe utryghed for de 

øvrige beboere i Rising.  

Styrkelse af social sammenhængskraft 

Naboskabet og den sociale sammenhængskraft i udsatte boligområder er ofte svagere end i 

almene boligområder generelt og på landsplan. En del føler sig utrygge og den sociale trivsel 

er ofte lavere. 

Understøttelse af den sociale kapital i såvel Rising som Skt. Klemensparken kan være med 

til at styrke netværk og sociale relationer i områderne. Social kapital skal her forstås som 

det, der holder et boligområde sammen, og som udtrykkes gennem normer, tillid og sociale 

relationer. Socialt udsatte beboere deltager generelt mindre i boligområdernes sociale liv. 

Den manglende interaktion og opbygning af netværk og social tillid er med til at påvirke den 

gensidige tolerance og tryghed i boligområdet, normerne for samvær og den enkelte 

beboers adfærd. Det kan have afsmittende effekt på den enkeltes forhold til fællesskaber på 

arbejdsmarkedet og i uddannelse.  

Formål og lokalt opstillede målinger for indsatsområdet: 

Formål: 

Formålet med aktiviteterne under indsatsområdet Tryghed og Trivsel er primært at: 

•   Forebygge fogedudsættelser  

• Reducere fraflytningsprocenten i boligområdet 

• Reducere kriminaliteten  

 

Til hovedformålene hører en række delmål for hhv.: 

 

Rising: 

•   Hjælpe udsatte familier og andre beboere med at få et overblik over deres 

økonomiske situation 

• Øge trivslen i boligområdet 

• Flere børn og unge har et positivt og aktivt skole- og fritidsliv 

 

Skt. Klemensparken: 

• Hjælpe udsatte familier og andre beboere med at få et overblik over deres 
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økonomiske situation 

• Øge trivslen i boligområdet 

Korsløkkeparken og Ejerslykke: 

• Hjælpe udsatte familier og andre beboere med at få et overblik over deres 

økonomiske situation 

Lokalt opstillede målinger (succeskriterier): Datakilde: 

Antallet af udsættelser falder med 10 % fra primo 

2017 til primo 2021 

Alle boligorganisationer i Odense 

indberetter hver måned, hvor 

mange udsættelser de har til 

BoligSocialt Hus, som samler 

indberetningerne 

Succeskriterier for Rising: 

 

Fraflytningsprocenten falder med 3,7 procentpoint fra 

2015 til 2021 

(2015: 13,7 % = 88 beboere) 

Fraflytningsprocent,  

Boligsocial data, LBF 

Andelen af unge i alderen 10-17 år, som er sigtet 

mindst en gang for overtrædelse af straffeloven, 

våbenloven eller lov om euforiserende stoffer, 

forbliver under gennemsnittet på 2,8 % i 2021 

(gns. for 2011-2015 2,8 %) 

Sigtelser,  

Boligsocial data, LBF 

Succeskriterier for Skt. Klemensparken: 

 

Fraflytningsprocenten falder med 2,5 procentpoint fra 

2015 til 2021 

(2015: 15,5 % = 37 beboere) 

Fraflytningsprocent,  

Boligsocial data, LBF 

Aktiviteter, som skal bidrage til indfrielse af formål og lokalt fastsatte 

mål/målinger: 

• Økonomisk rådgivning og forebyggelse af fogedudsættelser 

• Gadeplansarbejde/opsøgende relationsarbejde blandt unge 

• Aktiviteter til styrkelse af naboskab og social sammenhængskraft 

Samspil med og supplement til den kommunale indsats i boligområdet: 
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De boligsociale aktiviteter i indsatsområdet Tryghed og Trivsel gennemføres i tæt og 

koordineret samarbejde med relevante parter i Odense Kommune og koordineres ud fra 

fælles strategiske mål.  

Der arbejdes med at understøtte Odense Kommunes mål om, at flere beboere er 

betydningsfulde deltagere i fællesskaber. 

Der er et tæt samarbejde med Beskæftigelses- og Socialforvaltningen samt Børn- og 

Ungeforvaltningen.  

Kommunale aktiviteter i de fire boligområder sikres koordineret med den boligsociale 

helhedsplan, blandt medarbejdere lokalt og i regi af de lokale styregrupper og bestyrelsen.  

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  3.180.000 kr. 

Lokal medfinansiering  1.170.000 kr. 

Samlet budget for indsatsområdet 4.350.000 kr. 

Konflikthåndtering og underretning: 

Opstår der uoverensstemmelse vedrørende realisering af det boligsociale arbejde i Rising, 

Skt. Klemensparken, Korsløkkeparken og Ejerslykke eller i partnerskabet mellem 

BoligSocialt Hus, boligorganisationerne og Odense Kommune samt andre 

samarbejdspartnere såsom Fyns Politi, SSP Odense og lokale virksomheder, er lederen af 

BoligSocialt Hus ansvarlig for at adressere uoverensstemmelsen og skabe platform for 

håndtering af den.  

Parterne er gennem den strategiske samarbejdsaftale og delaftalerne gensidigt ansvarlige 

for at løse problemstillinger, som vedrører den boligsociale indsats i BoligSocialt Hus. 

 

Enhver uoverensstemmelse, som ikke kan løses gennem almindelig dialog og som kræver en 

overordnet afgørelse, rejses for bestyrelsen for BoligSocialt Hus, som får fremlagt de 

forskellige synspunkter og interesser og herefter træffer beslutning på et nuanceret 

grundlag.  

 

I alt er der fire boligorganisationer repræsenteret i BoligSocialt Hus. I de tilfælde, hvor der 

skulle være udfordringer, der skal løses i forhold til de lokale organisations- eller 

afdelingsbestyrelser, kontaktes direktøren for den pågældende boligorganisation af lederen 
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for BoligSocialt Hus, så der sikres en korrekt arbejdsgang i forbindelse med det 

organisatoriske arbejde i den enkelte boligorganisation. 

Revision af delaftalen (eventuelle reviderede aftaler skal ikke fremsendes til 
Landsbyggefonden, men fonden skal om nødvendigt til enhver tid kunne 

rekvirere ajourførte delaftaler): 

Lederen af BoligSocialt Hus indstiller eventuelle revideringer af delaftalen til bestyrelsen.  

Delaftalen gælder fra:  

1/6 2017 til 31/5 2021 
(Rising 1/6 2017-31/5 2021 og Skt. Klemensparken 1/1 2018-31/5 2021) 

(Korsløkkeparken og Ejerslykke 1/3 2019-31/5 2021) 

 

AKTIVITET: 

ØKONOMISK RÅDGIVNING OG FOREBYGGELSE AF FOGEDUDSÆTTELSER 

Indhold og praksis (aktivitetsbeskrivelse): 

Økonomisk rådgivning: 

Aktiviteten effektueres i praksis gennem uafhængig og økonomisk rådgivning til 

boligforeningernes beboere. Rådgivning kan foregå hos boligorganisationerne, i 

fælleshuse/aktivitetshuse i boligområderne eller i beboerens hjem. Flertallet af de beboere, 

der tager imod tilbuddet om økonomisk rådgivning, foretrækker at rådgivningsmødet/-

møderne afholdes i hjemmet. Her er beboeren mere tryg, da det kan være overvældende og 

tabubelagt at erkende - og modtage - rådgivning vedrørende dårlig økonomi. 

  

Der er faste ugentlige træffetider i boligområderne, og derudover kan beboerne selv aftale 

at mødes med den økonomiske rådgiver. 

 

For at udvide kendskabet til økonomisk rådgivning og for at nå ud til en bred målgruppe, 

vedlægger boligorganisationerne ved udsendelse af rykkerskrivelser, en skrivelse 

vedrørende tilbud om gratis økonomisk rådgivning. Denne skrivelse indeholder 

kontaktoplysninger på den økonomiske rådgiver samt henvisning til BoligSocialt Hus´ 

hjemmeside, hvor tilbuddet bliver præsenteret. Via en tilmeldingsblanket på hjemmesiden er 

det muligt at bestille en tid til et økonomisk møde hos rådgiveren. 

Nogle beboere modtager adskillige rådgivninger. Der skal arbejdes med, at beboeren selv på 

sigt kan håndtere sin økonomi, og til dette kan der være behov for en mere grundlæggende 

viden om budgetlægning, som den økonomiske rådgivning ikke kan levere. Derfor skal den 

økonomiske rådgiver kunne henvise til og skabe kendskab til andre parter, der har 
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specialiseret sig i sådanne forløb. 

Udsættelsesnetværket: 

Udsættelsesnetværket er et tværgående netværk mellem boligorganisationerne og Odense 

Kommune. Netværket består dels af et fælles forum, hvor boligorganisationerne og Odense 

Kommune mødes, og dels af to særskilte fora, hvor boligorganisationerne og Odense 

Kommune afholder interne koordinationsmøder. 

Boligorganisationerne og Odense Kommune mødes en til to gange årligt, hvor indholdet er 

status på fogedudsættelser, status på implementering af rykkerskrivelser, 

erfaringsudveksling, drøftelse af nye tiltag i forhold til forebyggelse af nye udsættelser og 

lignende. 

Inspirationen til denne aktivitet kommer fra kataloget Inspirations- og videnskatalog til 

boligsociale indsatser udarbejdet af Center for Boligsocial Udvikling, side 54. 

Formål:  

Hovedformål: 

• Reducere antallet af fogedudsættelser  

 

Delmål: 

• Bevare en varig positiv ændring af beboernes økonomiske forhold 

• Der fortsat arbejdes med at styrke det forebyggende arbejde via forbedringer i 

arbejdsgange, kommunikation og produkter 

Målgruppe(r): 

Den primære målgruppe er beboere/familier med en for dem 1) uoverskuelig økonomi, 2) 

ønske fra beboeren om et bedre økonomisk overblik og 3) er i en akut risiko for udsættelse 

eller involveret i fogedsager eller lignende gældsproblematikker.  

Den sekundære målgruppe er beboere/familier med manglende it-kendskab, som betyder, 

at de ikke kan orientere sig digitalt.  

 

Succeskriterier og datakilde for aktiviteten: 

(OBS: Disse skal fremgå af aktivitetsskemaet) 

Succeskriterier: Datakilde: 

At der mindst en gang årligt bliver afholdt et 

udsættelsesnetværksmøde  

Optælling i aktiviteten 

Succeskriterier for Rising: 
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15 unikke beboere benytter sig af økonomisk 

rådgivningstilbud (årligt) 

Den økonomiske rådgivningsfunktion 

registrerer alle sine rådgivninger, og 

de bliver behandlet af BoligSocialt 

Hus  

30 beboere har modtaget økonomisk 

rådgivningsforløb (årligt) 

Den økonomiske rådgivningsfunktion 

registrerer alle sine rådgivninger, og 

de bliver behandlet af BoligSocialt 

Hus 

4 unikke beboere bliver henvist til en udvidet 

undervisning i budgetlægning, styring af økonomi og 

it-kendskab i relation til privatbudget, PROP 

Optælling i aktiviteten  

Succeskriterier for Skt. Klemensparken: 

 

10 unikke beboere benytter sig af økonomisk 

rådgivningstilbud (årligt) 

Den økonomiske rådgivningsfunktion 

registrerer alle sine rådgivninger, og 

de bliver behandlet af BoligSocialt 

Hus 

30 beboere har modtaget økonomisk 

rådgivningsforløb (årligt) 

Den økonomiske rådgivningsfunktion 

registrerer alle sine rådgivninger, og 

de bliver behandlet af BoligSocialt 

Hus 

2 unikke beboere bliver henvist til en udvidet 

undervisning i budgetlægning, styring af økonomi og 

it-kendskab i relation til privatbudget, PROP 

Optælling i aktiviteten  

Succeskriterier for Korsløkkeparken: 

 

15 unikke beboere benytter sig af økonomisk 

rådgivningstilbud (årligt) 

Den økonomiske rådgivningsfunktion 

registrerer alle sine rådgivninger, og 

de bliver behandlet af BoligSocialt 

Hus 

30 beboere har modtaget økonomisk 

rådgivningsforløb (årligt) 

Den økonomiske rådgivningsfunktion 

registrerer alle sine rådgivninger, og 

de bliver behandlet af BoligSocialt 

Hus 

Succeskriterier for Ejerslykke: 

 

15 unikke beboere benytter sig af økonomisk 

rådgivningstilbud (årligt) 

 

Den økonomiske rådgivningsfunktion 

registrerer alle sine rådgivninger, og 

de bliver behandlet af BoligSocialt 

Hus 

20 beboere har modtaget økonomisk 

rådgivningsforløb (årligt) 

 

(Succeskriteriet øges med 10 fra 2020) 

Den økonomiske rådgivningsfunktion 

registrerer alle sine rådgivninger, og 

de bliver behandlet af BoligSocialt 

Hus 
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Organisering, ansvar og rollefordeling: 

Organisering: 

Aktiviteten er organisatorisk placeret under indsatsområdet Tryghed og Trivsel. Tre lokale 

styregrupper bestående af kommunale parter, boligorganisationer og beboere følger 

aktiviteten. Styregrupperne er geografisk organiseret i hhv. Rising, Skt. Klemensparken og 

Korsløkkeparken/Ejerslykke. 

 

Ansvarsfordeling: 

Det overordnede ansvar for denne aktivitet har lederen for BoligSocialt Hus med en 

understøttende funktion af helhedsplankonsulenten.  

 

Rollefordeling: 

BoligSocialt Hus: 

Udførelsen af økonomisk rådgivning ligger udelukkende hos den økonomiske rådgiver. 

Det er den økonomiske rådgiveres opgave at:  

• afholde ugentlige rådgivninger i boligområderne 

• være opsøgende i forhold til beboere, som ønsker økonomisk rådgivning 

 

Møderne i udsættelsesnetværket bliver afholdt i samarbejde med Odense Kommune 

minimum en gang årligt. 

 

Ansvarlige samarbejdspartnere: 

Beskæftigelses- og Socialforvaltningen, Jobrehabilitering ved Tom Rønning  

 

Medarbejderressourcer: 

Det forventes, at der i aktiviteten vil være 42 timers medarbejderressourcer om ugen. 

Medarbejderressourcer indeholder timer til den konkrete aktivitet og timer til understøttende 

funktioner som ledelse, analyse, kommunikation og evaluering. 

 
 

AKTIVITET: 

GADEPLANSARBEJDE/OPSØGENDE RELATIONSARBEJDE BLANDT UNGE 

Indhold og praksis (aktivitetsbeskrivelse): 

Gadeplansarbejdet er primært målrettet Rising, hvor behovet er størst, idet der er en gruppe 

drenge, som skaber utryghed. 

Gadeplansarbejdet er en opsøgende indsats over for gruppen af drenge, der skaber 

utryghed, og vil også være et koordinerende bindeled og agere brobygger til forældre, samt 

en bred vifte af lokale aktører som skole, uddannelse, fritid og arbejdsmarkedet.  
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Gadeplansarbejdet er et aktivt opsøgende og familieinddragende relationsarbejde over for en 

klart defineret og afgrænset ungegruppe. Formålet med relationen er, at der arbejdes på at 

udvikle den enkelte unges personlige og sociale kompetencer.  

Odense Kommunes Center for Familie og Unge (CFU) er en udgående gadeplansindsats, som 

arbejder overalt i Odense Kommune - hovedsageligt der, hvor der kan skabes relationer og 

en god dialog med udsatte unge. Der er beboere, som føler sig utrygge ved de unges 

adfærd, og det ændres kun ved at arbejde med de unge. 

Når CFU laver opsøgende arbejde, specifikt i Rising, tilbydes de boligsociale medarbejdere at 

deltage i det opsøgende arbejde. De boligsociale medarbejdere har et lokalkendskab, som 

CFU kan drage nytte af. CFU tilbyder et undervisningsforløb (Hakuna Matata) til særligt 

udsatte unge om aftenen. Den boligsociale medarbejder skal støtte op om rekrutteringen af 

de unge, involveringen af forældre og tilstedeværelse ved dele af undervisningen.  

Gadeplansarbejdet i helhedsplanen er understøttende og et supplement til det 

kriminalitetsforebyggende, opsøgende arbejde i Odense Kommune. 

Inspirationen til denne aktivitet kommer fra kataloget Inspirations- og videnskatalog til 

boligsociale indsatser udarbejdet af Center for Boligsocial Udvikling, side 76. 

Formål:  

 

Hovedformål:  

• Flere børn og unge har et positivt, aktivt fritidsliv 

 

Delmål: 

• Øge trivslen i boligområdet/øge beboertrivslen 

• Øge/bevare trygheden i boligområdet 

Målgruppe(r): 

Målgruppen er utilpassede drenge i alderen 12-25 år. I Rising er der 157 drenge (47 %) i 

alderen 12-25 år. 

Succeskriterier og datakilde for aktiviteten: 

(OBS: Disse skal fremgå af aktivitetsskemaet) 

Succeskriterier for Rising: Datakilde: 

Der opsøges min. 40 unge pr. år Optælling i aktiviteten 

Afholdelse af 2 undervisningsforløb pr. år Optælling i aktiviteten 

At min. 10 unge deltager pr. undervisningsforløb Optælling i aktiviteten 

Organisering, ansvar og rollefordeling: 
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Organisering: 

Aktiviteten er organisatorisk placeret under indsatsområdet Tryghed og Trivsel. Tre lokale 

styregrupper bestående af kommunale parter, boligorganisationer og beboere følger 

aktiviteten. Styregrupperne er geografisk organiseret i hhv. Rising, Skt. Klemensparken og 

Korsløkkeparken/Ejerslykke. 

 

Ansvarsfordeling: 

Det overordnede ansvar for aktiviteten er placeret hos lederen af BoligSocialt Hus, mens den 

daglige koordinering af samarbejde og tilrettelæggelse af aktiviteten ligger hos 

projektlederen. 

 

Rollefordeling: 

BoligSocialt Hus: 

En boligsocial medarbejder er opsøgende i forhold til ungegruppen og sikrer koordinering til 

og inddragelse af forældrene.  

Aktiviteten sker i tæt samarbejde og samspil med CFUs gadeplansindsats, så der sikres 

optimalt udbytte af de to indsatser. 

Den boligsociale medarbejder i Rising har i kraft af sin daglige tilknytning til boligområdet et 

mere indgående kendskab til områdets unge end medarbejderne i CFU, som dækker hele 

Odense. Den boligsociale medarbejder kan være med til at understøtte og styrke CFUs 

arbejde i Rising ved den daglige og tætte kontakt til ungegruppen i Rising. 

Det er den boligsociale medarbejders opgave at: 

• understøtte den kommunale opsøgende indsats 

• agere bindeled til forældrene i Rising 

• understøtte Hakuna Matata og andre korte intensive undervisningsforløb i Rising 

(rekruttering, kontakt til forældre og deltagelse i undervisningen) 

• deltage i det opsøgende arbejde sammen med CFU i Rising 

Ansvarlige samarbejdspartnere: 

• UngOdense 

• Risingskolen 

• Center for Familie og Unge 

• SSP 

• Fyns Politi 

Medarbejderressourcer 

Det forventes, at der i aktiviteten vil være 19 timers medarbejderressourcer om ugen. 

Medarbejderressourcer indeholder timer til den konkrete aktivitet og timer til understøttende 

funktioner som ledelse, analyse, kommunikation og evaluering. 
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AKTIVITET: 

AKTIVITETER TIL STYRKELSE AF NABOSKAB OG SOCIAL 

SAMMENHÆNGSKRAFT 

Indhold og praksis (aktivitetsbeskrivelse): 

Naboskabet og den sociale sammenhængskraft i udsatte boligområder er ofte svagere end i 

andre almene boligområder. Det gør sig også gældende for Rising og Skt. Klemensparken. 

Gennem tiden er der i de to boligområder opstået nogle stærke interne, lokale fællesskaber. 

Det er disse interne fællesskaber, som samlet skal i spil til gavn for hele boligområdet og 

ikke kun for bestemte grupper i området.  

I aktiviteten arbejdes med sociale og netværksfremmende aktiviteter, der støtter op om 

beboernes frivillighed og fungerer som brobygger mellem de forskellige beboergrupper. Den 

boligsociale indsats har til opgave at afdække de eksisterende lokale fællesskaber og indgå i 

et samarbejde med disse fællesskaber med det formål at skabe aktiviteter, som kan fungere 

som brobygning mellem områdernes beboere. Der skal etableres to aktivitetsgrupper årligt i 

henholdsvis Rising og Skt. Klemensparken, som skal være med til at definere 

aktivitetsindhold i boligområdet. Den boligsociale opgave er at finde frivillige beboere og 

foreninger, som selvstændigt kan løfte aktiviteten. 

Den boligsociale indsats planlægger en målrettet indsats for at få de forskellige 

beboergrupper til at deltage, så det ikke kun er dem, som plejer at komme, der indgår i 

aktiviteterne. Via to årligt tilbagevende arrangementer (sommer/vinter) i begge 

boligområder skal aktivitetsgrupperne synliggøres for områdernes andre beboere. En 

målrettet indsats for, at beboere på tværs af alder, kulturer, tilknytning til arbejdsmarkedet 

deltager, har i sig selv et netværksfremmende aspekt i området.  

Inspirationen til denne aktivitet kommer fra kataloget Inspirations- og videnskatalog til 

boligsociale indsatser udarbejdet af Center for Boligsocial Udvikling, side 20. 

  

Formål:  

 

Hovedformål: 

• Flere beboere er betydningsfulde deltagere i fællesskaber 

 

Delmål: 

• Boligområdet/beboerne er bedre integreret i det omkringliggende samfund 

• Der dannes netværk på tværs af beboergrupper 

Målgruppe(r): 



 
 

 

Side 35 af 104  

 

5. DELAFTALE: TRYGHED OG TRIVSEL  

Målgruppen for denne aktivitet er alle beboerne i begge områder. 

Det samlede antal beboere for begge områder er 1.762. 

Rising: 

• 1.301 beboere i alt 

• 312 beboere i alderen 0-17 år 

• 989 beboere i alderen 18 år og derover 

• 669 beboere fra ikke-vestlige lande 

 

Skt. Klemensparken: 

• 461 beboere i alt 

• 129 beboere i alderen 0-17 år 

• 332 beboere i alderen 18 år og derover 

• 54 beboere fra ikke-vestlige lande 

 

Succeskriterier og datakilde for aktiviteten: 

(OBS: Disse skal fremgå af aktivitetsskemaet) 

Succeskriterier: Datakilde: 

Succeskriterier for Rising: 

Etablering af 2 aktivitetsgrupper (årligt) 

(Succeskriterie 2017) 

Optælling i aktiviteten 

Afholdelse af 2 fælles arrangementer (årligt) Optælling i aktiviteten 

Min. 100 beboere deltager i fælles arrangementer pr. 

gang 

Optælling i aktiviteten 

Succeskriterier for Skt. Klemensparken:  

Etablering af 2 aktivitetsgrupper (årligt) 

(Succeskriterie 2018) 

Optælling i aktiviteten 

Afholdelse af 2 fælles arrangementer (årligt) Optælling i aktiviteten 

Min. 60 beboere deltager i fælles arrangementer pr. 

gang 

Optælling i aktiviteten 

Organisering, ansvar og rollefordeling: 

Organisering: 

Aktiviteten er organisatorisk placeret under indsatsområdet Tryghed og Trivsel. Tre lokale 

styregrupper bestående af kommunale parter, boligorganisationer og beboere følger 

aktiviteten. Styregrupperne er geografisk organiseret i hhv. Rising, Skt. Klemensparken og 

Korsløkkeparken/Ejerslykke. 
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Ansvarsfordeling: 

Det overordnede ansvar for aktiviteten er placeret hos lederen af BoligSocialt Hus, mens den 

daglige koordinering af samarbejde og tilrettelæggelse af aktiviteten ligger hos 

projektlederen. 

Rollefordeling: 

Den boligsociale indsats har til opgave at afdække de eksisterende lokale fællesskaber og 

indgå i et samarbejde med disse fællesskaber. Den boligsociale indsats skal ikke være 

tovholder eller aktivitetsmedarbejder i en given aktivitet. Den boligsociale opgave er, i 

samarbejde med beboerne, at finde frivillige og foreninger, som kan løfte aktiviteten.   

Aktiviteterne skal skabes af beboerne med understøttelse fra den boligsociale indsats.  

Det er den boligsociale medarbejders opgave at: 

• afdække de forskellige typer eksisterende fællesskaber i Rising og Skt. 

Klemensparken  

• understøtte udviklingen af potentielle positive fællesskaber 

• koordinere de fire årlige arrangementer 

Aktiviteten har et forebyggende og kriminalpræventivt perspektiv. Forankringen ligger i, at 

beboere som frivillige gøres i stand til at løfte aktiviteten. 

 

Medarbejderressourcer: 

Det forventes, at der i aktiviteten vil være 12 timers medarbejderressourcer om ugen. 

Medarbejderressourcer indeholder timer til den konkrete aktivitet og timer til understøttende 

funktioner som ledelse, analyse, kommunikation og evaluering. 
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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 indsats, som delaftalen vedrører: 

Boligsocial helhedsplan for Rising, Skt. Klemensparken, Korsløkkeparken og Ejerslykke 1/6 

2017 – 31/5 2021. 

OBS! Kriminalpræventiv indsats løber i perioden 1/3 2019 – 31/5 2021. 

 

Aftalens parter: 

 

• Morten Madsen, Familie- og Velfærdschef, Børn- og Ungeforvaltningen 

• Jane Findahl, Uddannelseschef, Beskæftigelses- og Socialforvaltningen 

• Susanne Kvolsgaard, Jobrehabiliteringschef, Beskæftigelses- og Socialforvaltningen 

• Tommy Holst, sekretariatschef ved SSP Sekretariatet, Det Kriminalpræventive Hus 

• Jacob Michaelsen, direktør FAB og formand for bestyrelsen for BoligSocialt Hus 

• Johnny Schou, politiinspektør i Fyns Politi 

• Ole Jensen, leder af BoligSocialt Hus 

Problemkompleks for indsatsområdet: 

Korsløkkeparken Øst6 er kategoriseret som et ghettoområde. Udfordringerne med 

kriminalitet og utryghed har rødder i socioøkonomiske forhold og komplekse norm- og 

adfærdsstrukturer. En del af de unge der begår kriminalitet, hærværk og salg af rusmidler, 

bor nødvendigvis ikke i området, men kommer udefra grundet et marked for handel med 

rusmidler.  

 

Risikoen for at begå en lovovertrædelse og blive idømt en straf eller en behandlings-

foranstaltning er generelt større blandt socialt udsatte end hos befolkningen som helhed.  

 

Korsløkkeparken forbindes i stigende grad med utryghed og kriminalitet. Lokalt opleves det 

blandt politi, kommunale aktører, beboere og den nuværende boligsociale indsats, at 

beboerne til stadighed er mere opmærksomme på uacceptabel adfærd, men er udfordret på 

                                                 
6 I den boligsociale helhedsplan refereres og beskrives aktiviteter for Korsløkkeparken, som inkluderer tre 
afdelinger: 34, 35 og 37. Landsbyggefonden giver støtte til indsatser i disse tre afdelinger.  
Korsløkkeparken Øst, som er på regeringens nye ghettoliste indebærer afdeling: 34, 35, 37 samt afdeling 40, 
som er bestående af 80 lejemål, hvorved halvdelen er rækkehuse og den anden halvdel er ældre- og 
handicapvenlige boliger.  

6. DELAFTALE: KRIMINALPRÆVENTIV INDSATS 
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at handle på den, når de møder den. Blandt andet i form af at tippe eller anmelde hændelser 

til politiet og benytte SSP’s indgange m.m. 

 

Øget koordinering af samarbejdet omkring den kriminalpræventive indsats 

gennem kriminalitetsforebyggelse i netværk: 

Helhedsplanen i Korsløkkeparken vil fokusere på en udvidet forebyggende kriminalpræventiv 

indsats. Kriminalitet og hærværk har været en udfordring gennem længere tid. Bandernes 

tilstedeværelse har i perioder været en stor belastning for områdets beboere. Sideløbende er 

der i Odense et markant øget fokus på det kriminalpræventive samarbejde.  

 

Den kriminalpræventive indsats skal derfor styrkes og den skal ses i sin sammenhæng med 

de øvrige indsatsområder. Indsatsen vil derfor være flersidig og bliver udviklet i samspil med 

det hidtidige lokale samarbejde, som rummer lokale beboergrupper og interessenter såsom 

SSP, Center for Familier og Unge (CFU), myndighedspersoner, Fyns Politis 

forebyggelsesenhed og andre relevante aktører.  

 

Fundamentet til aktiviteten ”Direkte i Job” lægges ligeledes i netværket for 

kriminalitetsforebyggelse med BoligSocialt Hus som koordinerende part. Der vil være fokus 

på at mobilisere civilsamfundet yderligere. Dvs. at aktivere civile, lokale netværk, således at 

beboerne aktivt kan medvirke til at skabe ro i området og medvirke til en løsnings- og 

samarbejdsorienteret tilgang til udfordringerne og løsningerne på disse. 

 

Direkte i Job (inspireret af fremskudt beskæftigelsesindsats i Tilst, Aarhus): 

Korsløkkeparken er et boligområde, som er presset af en særlig gruppe af unge, og deres 

problematikker er tungere end andre udsatte unge i Korsløkkeparken. Nogle af disse unge 

har der igennem længere perioder, forgæves, været forsøgt arbejdet med i boligsocialt regi 

samt i det lokale ungdomscenters regi, andre er det end ikke lykkedes at etablere en 

relation til.  

 

Fælles for dem alle er, at deres adfærd og normer har vist sig ikke at kunne rummes 

hverken i de boligsociale eller de kommunale indsatser. Disse unge ønsker umiddelbart ikke 

selv at indgå i et samarbejde, der kan støtte dem i at ændre den negative udvikling de er i, 

og det har ikke haft en mærkbar og vedvarende effekt hos de unge, hvor der har været 

forsøgt et forældresamarbejde. Det vurderes, at denne gruppe af unge har for massive 

problematikker til at det alene kan løftes i boligsocialt regi.  

 

”Direkte i Job” er en beskæftigelsesindsats for unge under 25 år, som er på kanten af 

lovgivningen eller kriminalitetstruede og som står placeret et godt stykke udenfor 

arbejdsmarkedet. De unge er ofte langt fra uddannelsessystemet og har dårlige oplevelser 

med i bagagen i forhold til skolegang. Disse unge befinder sig en stor del af tiden på 

gaderne og i kældrene i Korsløkkeparken. 

 

Bruttogruppen i målgruppen er 30 unge mennesker, der enten allerede er kriminelle eller er 

kriminalitetstruede. For de resterende 20 unge i udskolingsalderen, som er i randzonen af 

den lidt større gruppe med de ældste af de unge, vil der blive gennemført et andet forløb 

med disse under indsatsområdet Forebyggelse og Forældreansvar. 
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Tryghedsfremmende vandringer: 

Tryghed er vigtigt for alle. Det er vigtigt at føle sig tryg i sine omgivelser, uanset hvor man 

bor, og hvor man går. De tryghedsfremmende vandringer er en ugentlig fælles gåtur rundt i 

boligområdet Korsløkkeparken med deltagelse af beboere i Korsløkkeparken, den 

boligsociale indsats og CFU Gadeplan, Odense Kommune. Fokus er her på den subjektive 

tryghed. Dvs. det er i regi af den boligsociale helhedsplan, at vandringerne planlægges og 

gennemføres. Fokus kan være på hærværk i området og på grupper der er særligt 

utryghedsskabende. 

 

Tryghedsvandringer i regi af SSP og Politi: 

Tryghedsvandringer er et tilbud til alle i Odense. Det er en planlagt gåtur gennem et 

boligområde. Tryghedsvandringer adskiller sig fra tryghedsfremmende vandringer ved, at 

man ser på hvilke forbedringer, der skal etableres i boligområdet for at øge trygheden én 

gang årligt. Personkredsen er politi ift. forebyggelse af kriminalitet fx i form af 

indbrudssikring. SSP er tovholdere og har fokus på forebyggelse af kriminalitet inden for 

børn- og ungemiljøer.  Personkredsen består af fagfolk og myndighedspersoner, der kan 

tage beslutninger på ændringer i området.  

Initiativet til tryghedsvandringerne kommer fra beboerne i området, foreninger og 

bestyrelser lokalt i området mm. 

Formål og lokalt opstillede målinger for indsatsområdet: 

Formål: 

Formålet med aktiviteterne under indsatsområdet Kriminalpræventiv Indsats er primært at: 

• Øge trygheden i boligområdet 

• Øge beskæftigelsesgraden 

 

Til hovedformålene hører en række delmål: 

• Lavere kriminalitet 

• Færre dømte for lovovertrædelser 

• Flere i beskæftigelse 

Lokalt opstillede målinger (succeskriterier): Datakilde: 

Succeskriterier for Korsløkkeparken: 

 

Antallet af sigtelser (straffelov, våbenlov og lov om 

euforiserende stoffer) på 15 år og derover for hver 

1.000 beboere skal reduceres fra 39,1 i 2018 til 35 

i 2021 

 

(Gælder alle domme bortset fra frifindelser, altså også 

tiltalefrafald)  

Kriminalretlige afgørelser og sigtelser, 

Nøgletal på boligområder, Danmarks 

statistik 
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Antallet af kriminalretslige afgørelser (straffelov, 

våbenlov og lov om euforiserende stoffer) for 

beboere på 15 år derover for hver 1000 beboere 

skal reduceres fra 20,6 afgørelser i 2018 til 18 

afgørelser i 2021 

 

(Gælder alle domme bortset fra frifindelser, altså også 

tiltalefrafald)  

Kriminalretlige afgørelser og sigtelser, 

Nøgletal på boligområder, Danmarks 

statistik 

Andelen af beboere i alderen 18-29-årige, der er i 

beskæftigelse stiger med min. 2 procentpoint fra 

2017 til 2020 

(Januar 2017: 14,2 % = 192) 

Socioøkonomisk status, Nøgletal på 

boligområder, Danmarks Statistik 

Aktiviteter, som skal bidrage til indfrielse af formål og lokalt fastsatte 

mål/målinger: 

• Kriminalitetsforebyggelse i netværk 

• Direkte i Job 

• Tryghedsvandringer 

Samspil med og supplement til den kommunale indsats i boligområdet: 

De boligsociale aktiviteter i indsatsområdet ”Kriminalpræventiv Indsats” gennemføres i tæt 

og koordineret samarbejde med relevante parter i Odense Kommune, Fyns Politi og 

boligorganisationerne og koordineres ud fra fælles strategiske mål. 

Det boligsociale fokus på kriminalitetsforebyggelse er tæt forbundet med den koordinerede 

SSP-indsats. Odense Kommunes sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet 

indeholder syv veje til forebyggelse af risikoadfærd blandt børn og unge.  

De boligsociale aktiviteter knytter sig tæt op af to af SSP’s fire effektmål (SSP Odense 

Kriminalpræventiv årsrapport 2017 - Til arbejdet med at gøre børn og unge robuste over for 

risikoadfærd, der kan føre til kriminalitet).:  

• Flere børn og unge fravælger de problematiske ungegrupperinger 

• Flere børn og unge er kriminalitetsfri 

 

Målet er at styrke den enkeltes robusthed i livet, adgang til sunde fællesskaber og 

forebygger kriminalitet og risikoadfærd: 

• Børn og unge lærer mere og er mere kompetente  

• Flere kommer i uddannelse og job  

• Flere borgere er betydningsfulde deltagere i fællesskaber 

Indsatsområdets økonomi i henhold til budget (Her anføres finansiering for 
dette indsatsområde som oplyst i det vedlagte budget for den boligsociale 

indsats): 
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Organisation Finansiering 

Landsbyggefonden  852.000 kr. 

Lokal medfinansiering 290.000 kr.  

Samlet budget for indsatsområdet 1.142.000 kr. 

Konflikthåndtering og underretning: 

Opstår der uoverensstemmelse vedrørende realisering af det boligsociale arbejde i Rising, 

Skt. Klemensparken, Korsløkkeparken og Ejerslykke eller i partnerskabet mellem 

BoligSocialt Hus, boligorganisationerne og Odense Kommune samt andre 

samarbejdspartnere såsom Fyns Politi, SSP Odense og lokale virksomheder, er lederen af 

BoligSocialt Hus ansvarlig for at adressere uoverensstemmelsen og skabe platform for 

håndtering af den. 

Parterne er gennem den strategiske samarbejdsaftale og delaftalerne gensidigt ansvarlige 

for at løse problemstillinger omkring Rising, Skt. Klemensparken, Korsløkkeparken og 

Ejerslykke. 

 

Enhver uoverensstemmelse, som ikke kan løses gennem almindelig dialog og som kræver en 

overordnet afgørelse, rejses for bestyrelsen for BoligSocialt Hus, som får fremlagt de 

forskellige synspunkter og interesser og herefter træffer beslutning på et nuanceret 

grundlag.  

 

I alt er der fire boligorganisationer repræsenteret i BoligSocialt Hus. I de tilfælde, hvor der 

skulle være udfordringer, der skal løses i forhold til de lokale organisations- eller 

afdelingsbestyrelser, kontaktes direktøren for den pågældende boligorganisation af lederen 

for BoligSocialt Hus, således at der sikres en korrekt arbejdsgang i forbindelse med det 

organisatoriske arbejde i den enkelte boligorganisation. 

Revision af delaftalen (Eventuelle reviderede aftaler skal ikke fremsendes til 
Landsbyggefonden, men fonden skal om nødvendigt til enhver tid kunne 

rekvirere ajourførte delaftaler): 

Lederen af BoligSocialt Hus indstiller eventuelle revideringer af delaftalen til bestyrelsen. 

Delaftalen gælder fra:  

1/3 - 2019 til 31/5- 2021 
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AKTIVITET: 

KRIMINALITETSFOREBYGGELSE I NETVÆRK 

Indhold og praksis (aktivitetsbeskrivelse): 

  

Aktivitetsbeskrivelse ”Kriminalitetsforebyggelse i netværk”: 

Vi ønsker at styrke det kriminalpræventive samarbejde ved at udvikle et forpligtende 

boligsocialt forum på tværs af Korsløkkeparken, Ejerslykke, Rising og Skt. Klemensparken 

med hovedfokus på Rising og Korsløkkeparken. Vi ønsker ligeledes at aktivere 

civilsamfundet mere systematisk i koordineringen og kommunikationen, når der fx opstår 

hændelser i områderne, der skal formidles ud til institutioner, beboere mm. 

Vi ønsker derigennem at prioritere at løse kriminalpræventive udfordringer lokalt sammen 

med relevante myndighedspersoner, ejendomsfunktionærer, institutioner og beboere. Vi 

ønsker at understøtte, at der skal gøres op med parallelsamfund og ønsker at øge politiets 

fysiske tilstedeværelse i subområder/ghettoområder. Det kriminalpræventive arbejde bliver i 

forvejen udført af mange forskellige aktører og organisationer.  

Det giver en betydelig risiko for parallelindsatser, der arbejder med den samme målgruppe, 

forvirring hos målgruppen af unge og en kompleks koordinering og samarbejde mellem 

indsatserne. I Odense er der et stort fokus på det kriminalpræventive arbejde og nye aktører 

kommer løbende til. Der kan derfor være en risiko for uklarhed for den enkelte indsats, hvad 

de overordnede målsætninger med arbejdet er, og hvordan den enkelte indsats skal bidrage.  

Alt i alt giver det et behov for koordinering, samordning og udvikling af indsatserne, så 

virkningen af de mange investerede ressourcer styrkes endnu mere. Der har ikke tidligere 

været formuleret en decideret kriminalpræventiv indsats der kan dække boligområderne 

under BoligSocialt Hus.  

 

Metode: 

Samarbejdspartnerne kender i forvejen til hinanden og samarbejdet er allerede etableret i 

forskellige fora. Der vil i BoligSocialt Hus blive etableret en kriminalitetsforebyggende 

funktion, hvor opgaven er at samle parterne og etablere et velkoordineret og forpligtende 

forum med fokus på kriminalitetsforebyggelse i Korsløkkeparken og andre ghettoområder 

eller socialt udsatte områder, hvor BoligSocialt Hus er til stede. 

 

Nabohjælp: 

Nabohjælp fra Det Kriminalpræventive Råd og Trygfonden er et landskendt og 

kriminalitetsforebyggende redskab særligt målrettet tyveri. Odense Kommune har ligeledes 

fokus på udbredelsen af Nabohjælp i kommunen bl.a. via Borgermøder afholdt i november 

2018 under titlen ”Gør dit kvarter trygt”. I Korsløkkeparken ønsker vi at styrke fokus på 

kriminalitetsforebyggelse og øge beboernes engagement og ejerskab ved at gøre en særlig 

indsats for, at beboerne tilmelder sig og indgår aktivt i Nabohjælp i Korsløkkeparken. Derved 

gøres indsatsen særligt håndholdt i boligområdet, men knytter an til den generelle 

kriminalitetsforebyggende indsats og fokus på byplan. 
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Formål:  

Hovedformål: 

• Reducere kriminaliteten 

• Øge trygheden i boligområdet 

 

Delmål: 

• Styrke civilsamfundet og øge trygheden blandt beboerne 

• At beskrive og etablere aktiviteten ”Direkte i Job”  

• Ansøge fonde til realiseringen af aktiviteten ”Direkte i Job” 

Målgruppe(r): 

 

Den primære målgruppe beskrives af den eksisterende boligsociale helhedsplan, politi og 

SSP som værende ca. 30 kriminalitetstruede 18-24-årige unge, som er bosiddende i 

BoligSocialt Hus’ boligområder. 

(På baggrund af SSP-registreringer) 

  

Succeskriterier og datakilde for aktiviteten: 

(OBS: Disse skal fremgå af aktivitetsskemaet) 

Succeskriterier: Datakilde: 

Der er etableret en arbejdsgruppe med 

relevante parter i netværket for at kvalificere 

samarbejdet i det boligsociale forum med 

fokus på kriminalpræventive indsatser.  

(succeskriterie i 2019) 

Optælling i aktiviteten 

Der er udarbejdet en fælles projektbeskrivelse 

for aktiviteten ”Direkte i Job” inden for 

samarbejdets første år. 

Optælling i aktiviteten 

Der er ansøgt min. 2 fonde til medfinansiering 

af aktiviteten ”Direkte i job” (om året) 

Optælling i aktiviteten 

Organisering, ansvar og rollefordeling: 

 

Organisering, koordinering og ledelsesansvar: 

Aktiviteten er organisatorisk placeret under indsatsområdet Kriminalpræventiv Indsats. Tre 

lokale styregrupper bestående af kommunale parter, boligorganisationer og beboere følger 

aktiviteten. Styregrupperne er geografisk organiseret i hhv. Rising, Skt. Klemensparken og 

Korsløkkeparken/Ejerslykke. 

 

Rollefordeling: 
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BoligSocialt Hus har projektledelsen for udviklingen af samarbejdet. Der etableres en faglig 

styregruppe der er repræsenteret af boligorganisationerne, politi, BSF, BUF/SSP, BoligSocialt 

Hus og kriminalforsorgen. 

 

Samarbejde: 

SSP, Politi, lokale skoler og institutioner, boligorganisationer, UngOdense, Børn- og 

Ungeforvaltningen, Beskæftigelses- og Socialforvaltningen og beboerne i Korsløkkeparken, 

Skt. Klemensparken, Ejerslykke og Rising, SKP-samarbejdet. 

Medarbejderressourcer: 

Det forventes, at der i aktiviteten vil være 16 timers medarbejderressourcer om ugen. 

Medarbejderressourcer indeholder timer til den konkrete aktivitet og timer til understøttende 

funktioner som ledelse, analyse, kommunikation og evaluering. 

 

AKTIVITET: 

DIREKTE I JOB 

Indhold og praksis (aktivitetsbeskrivelse): 

Aktivitetsbeskrivelse ”Direkte i Job” 

Indsatsen bryder med at udsatte borgere hovedsageligt skal hjælpes ind på 

arbejdsmarkedet ved først at indgå i forskellige aktiveringstilbud, virksomhedspraktikker og 

arbejdsprøvninger, som skal motivere dem til at indgå på arbejdsmarkedet. ”Direkte i Job” 

er baseret på, at udsatte borgere bliver motiveret, når de bliver en del af et 

arbejdsfællesskab.  

 

Projektet skal medvirke til at løfte lokalområdet gennem øget beskæftigelse og uddannelse 

for beboerne. Direkte i Job skal lykkes med at aktivere og beskæftige en gruppe unge, som 

ikke tidligere har været på arbejdsmarkedet og fastholde størstedelen af dem. Samtidig skal 

projektet imødekomme udfordringen med rekrutteringsproblemer og praktikpladser indenfor 

byggefagene. 

 

”Direkte i Job” er en indsats, der ikke eksisterer i Odense i forvejen. Den skal planlægges fra 

bunden og skal finansieres af eksterne midler, da det vurderes at være et ressourcetungt 

projekt med masser af arbejdstimer og en tidshorisont, som man ved fra andre lignende 

projekter, kan løbe længere end varigheden på den lokale boligsociale helhedsplan.  

 

Metode 

Direkte i Job er stærkt inspireret af Job First-projektet7 i Langkærparken i Tilst. Her arbejder 

man ud fra princippet om, at den unge skal i arbejde fra dag 1, og på en almindelig 37 

timers arbejdsuge. 24 unge ud af en bruttogruppe på 30 unge er efter 12 mdr. stadig i 

                                                 
7 http://fs-aarhus.dk/job-first-nomineret-bedste-boligsociale/  

http://fs-aarhus.dk/job-first-nomineret-bedste-boligsociale/
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ordinært arbejde i fuldtidsbeskæftigelse. Det er et langt sejt træk med en stærk 

organisering, der løber over mere end et år, inden de første resultater har vist sig. 

 

De første 14 dage er en indledende praktikperiode, hvor man i fællesskab vurderer, om det 

er det rette match mellem den unge og virksomheden. Der evalueres efter 1 uge. Hvis det 

her vurderes, at det forløber godt, så garanteres den unge ansættelse, såfremt kursen 

fortsættes. Hvis ikke det vurderes til at gå godt, så får den unge besked om, hvad der skal 

ændres i den kommende uge, for at blive ansat. 

 

Den unge bliver ansat med løntilskud med en intern mentor i virksomheden, som skal 

hjælpe den unge med at falde på plads på arbejdsmarkedet. Der arbejdes desuden både 

gruppe- og individorienteret. Så mange som muligt fra deres eget netværk kommer i job på 

samme tid. Dette er ud fra tanken om, at vennekredsen enten kan støtte eller modvirke 

beskæftigelsen. 

 

Der er brug for en støttende og håndholdt indsats baseret på en tæt relation mellem 

målgruppen og virksomhedskonsulenten. Denne relation skabes i det uformelle møde med 

de unge. Her vil den boligsociale helhedsplan fungere som platform for både denne uformelle 

og formelle kontakt. Samtidig er der behov for en efterværnsindsats, hvor de unge støttes i 

at fastholde job og efterfølgende uddannelse.  

 

Fra erfaring med en decideret gruppebaseret indsats i den forrige helhedsplan, ved man, at 

den individuelle opfølgende kontakt muligvis er afgørende for, at man lykkedes med 

indsatsen.  

De udfordringer, de unge står med, bliver ofte mere fremtrædende, når personen fastholdes 

i et ansættelsesforhold, hvor de unge er uden for deres vanlige rammer. Derfor er der brug 

for kontinuerlig hjælp til at håndtere dette, og ofte i flere år efter, at de har fundet fodfæste 

på arbejdsmarkedet. 

Formål:  

Hovedformål: 

• Reducere kriminaliteten i området 

• Øge beskæftigelsesgraden blandt unge i målgruppen 

 

Delmål: 

• Bevare en positiv ændring i boligområdet ift. kriminel aktivitet og utryghedsskabende 

adfærd 

• At flere kommer i job 

Målgruppe(r): 

 

Den primære målgruppe beskrives af den eksisterende boligsociale helhedsplan, politi og 

SSP som værende ca. 30 kriminalitetstruede 18-24-årige unge, som er bosiddende i 

BoligSocialt Hus’ boligområder. 
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(På baggrund af SSP-registreringer) 

 

Succeskriterier og datakilde for aktiviteten: 

(OBS: Disse skal fremgå af aktivitetsskemaet) 

Succeskriterier: Datakilde: 

Succeskriterie for BoligSocialt Hus 

Der er blevet skabt kontakt til 15 unge (årligt)  Optælling i aktiviteten  

10 fra den definerede målgruppe er kommet i 

job (årligt)  

(succeskriteriet er gældende fra 2020) 

Optælling i aktiviteten 

50 % af de unge, der kommer i job, er stadig i 

arbejde efter 6 mdr. efter deres første 

jobplacering– enten i det oprindelige job eller i 

et nyt. 

(succeskriteriet er gældende fra 2021) 

Optælling i aktiviteten 

Organisering, ansvar og rollefordeling: 

Organisering, koordinering og ledelsesansvar: 

Aktiviteten er organisatorisk placeret under indsatsområdet Kriminalpræventiv Indsats. Tre 

lokale styregrupper bestående af kommunale parter, boligorganisationer og beboere følger 

aktiviteten. Styregrupperne er geografisk organiseret i hhv. Rising, Skt. Klemensparken og 

Korsløkkeparken/Ejerslykke. 

 

Med projektets igangsættelse i drift, er ansvaret for den daglige koordinering af samarbejde 

og aktiviteter placeret hos den fremskudte virksomhedskonsulent. 

 

Rollefordeling: 

Den boligsociale medarbejder: 

• vil stå for videreudvikling af projektbeskrivelsen med henblik på at søge fondsmidler 

til realisering og implementering af projektet.  

• understøtter virksomhedskonsulenten i arbejdet med de unge. Der inddrages også 

andre aktører i arbejdet, såsom virksomhedsnetværket i Odense, Kriminalforsorgen 

og Byg til Vækst. 

 

Den boligsociale leder eller en udpeget af denne, vil understøtte aktiviteten med 5 timer 

ugentligt. 

 

Ansvarlige samarbejdspartnere: 

Virksomhedskonsulenten fra jobcenteret har den indgående kontakt til de unge og 

virksomhederne. Det er vigtigt for indsatsen, at det er den samme 
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virksomhedskonsulent, som kontinuerligt arbejder med gruppen for at skabe forandring 

med de unge. 

 

Virksomhedskonsulenten har en væsentlig rolle i relationsarbejde med de unge, 

vedligeholdelse af relationer til arbejdsgivere, brobygning mellem unge og jobcenteret 

samt en håndholdt efterværnsindsats med de unge. 

 

Den fremskudte virksomhedskonsulent vil, nå projektet igangsættes, bruge minimum 20 

timer og op til 37 timer om ugen på aktiviteten, fordelt på 4 - 5 dage ugentligt. 

 

Samarbejde: 

”Direkte i Job” er et helhedsorienteret samarbejde mellem den boligsociale indsats, 

jobcenteret, kriminalforsorgen, socialforvaltningen, misbrugscenteret, 

uddannelsesinstitutioner og virksomheder i lokalområdet og det vil være afgørende at få 

involveret Byg til Vækst i forbindelse med renoveringer og etablering af letbane. 

Forankring: 

”Direkte i Job” skal forankres i en finansieret projektorganisering efter helhedsplanens 

løbetid – 31. maj 2021, således at det kan køre videre uden at være afhængige af en 

helhedsplan i området. 

Medarbejderressourcer: 

Det forventes, at der i aktiviteten vil være 16 timers medarbejderressourcer om ugen. 

Medarbejderressourcer indeholder timer til den konkrete aktivitet og timer til understøttende 

funktioner som ledelse, analyse, kommunikation og evaluering. 

 

 

AKTIVITET: 

TRYGHEDSVANDRINGER 

Indhold og praksis (aktivitetsbeskrivelse): 

Tryghedsfremmende vandringer: 

Tryghed er vigtigt for alle. Det er vigtigt at føles føle sig tryg i sine omgivelser, uanset hvor 

man bor og hvor man går. 

 

De tryghedsfremmende vandringer er en ugentlig fælles gåtur rundt i boligområdet 

Korsløkkeparken med deltagelse af beboere i Korsløkkeparken, den boligsociale indsats og 

CFU Gadeplan, Odense Kommune. Fokus er her på den subjektive tryghed. Dvs. det er i regi 

af den boligsociale helhedsplan at vandringerne planlægges og gennemføres. Fokus kan 

være på hærværk i området og på grupper der er særligt utryghedsskabende. 

 

Andre kan deltage ved behov og interesse. Formålet er at skabe en fællesskabsfølelse i 

boligområdet og at understøtte at beboere og samarbejdspartnerne viser tilstedeværelse i 

boligområdet. På vandringerne er det vigtigt, at der er plads til alle og at fremme, at ingen 



 
 

 

Side 48 af 104  

 

6. DELAFTALE: KRIMINALPRÆVENTIV INDSATS  

behøver at føle sig utrygge ved at færdes i området. Det vil være samarbejde og 

vidensdeling på tværs af CFU Gadeplan, BoligSocialt Hus og civilsamfund. 

 

Tryghedsvandringer i regi af SSP og Politi: 

Tryghedsvandringer er et tilbud til alle i Odense. I Korsløkkeparken er der planlagt én 

vandring om året. Det er en planlagt gåtur gennem et boligområde.  

 

Tryghedsvandringer adskiller sig fra tryghedsfremmende vandringer ved, at man ser på 

hvilke forbedringer der skal etableres i boligområdet for at øge trygheden. Personkredsen er 

politi ift. forebyggelse af kriminalitet fx i form af indbrudssikring. SSP er tovholdere og har 

fokus på forebyggelse af kriminalitet inden for børn- og ungemiljøer.  SSP står for at 

organisere politiets og kommunens deltagelse.  

 

Personkredsen består af fagfolk og myndighedspersoner, der kan vurdere og tage 

beslutninger på ændringer i området.  

 

På tryghedsvandringen er der typisk fokus på: 

• Utrygge steder, der kan forbedres og særlige forhold, der skaber utryghed (det kan 

være steder med dårlig belysning og dårlige oversigtsforhold, eller områder med 

meget affald, graffiti eller hærværk.) 

• Trygge steder. Steder der er behagelige at færdes i, og hvor folk føler sig trygge. (De 

kan inspirere til forbedringer andre steder) 

 

Initiativet til tryghedsvandringerne kommer fra beboerne i området, foreninger og 

bestyrelser lokalt i området mm. Det er i regi af SSP og politi, at vandringerne planlægges 

og afholdes alt efter, hvilke temaer der er aktuelle og ud fra dette også, hvem der inviteres 

med på vandringerne. Erfaringerne fra Korsløkkeparken er, at systematikken i vandringerne 

gør, at der er et reelt fokus på de udfordringer, der kan være i et boligområde og hvordan 

det konkret forbedres eller ændres. 

 

Formål:  

Hovedformål: 

• Øge trygheden i boligområdet 

• Styrket civilsamfund 

 

Delmål: 

• Vise tilstedeværelse i boligområdet 

• Vise at ingen behøver være utrygge i boligområdet 

• Styrke beboernes indflydelse på det boligområde de bor og færdes i 
 

Målgruppe(r): 

Beboere, samarbejdspartnere, foreninger og andre med relation til eller bosat i 

Korsløkkeparken. 
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Succeskriterier og datakilde for aktiviteten: 

(OBS: Disse skal fremgå af aktivitetsskemaet) 

Succeskriterier for Korsløkkeparken: Succeskriterier for Korsløkkeparken: 

Der afholdes én årlig tryghedsvandring 

 

Der afholdes én årlig tryghedsvandring 

 

Der afholdes en ugentlig tryghedsfremmende 

vandring 

Der afholdes en ugentlig 

tryghedsfremmende vandring 

Én gang årligt inviteres områdets beboere til 

en opsamlingsworkshop til vurdering af 

tryghedsfremmende vandringer og 

tryghedsvandringer med fokus på lokal 

indflydelse og styrket tryghed 

Én gang årligt inviteres områdets beboere 

til en opsamlingsworkshop til vurdering af 

tryghedsfremmende vandringer og 

tryghedsvandringer med fokus på lokal 

indflydelse og styrket tryghed 

Organisering, ansvar og rollefordeling: 

 

Organisering: 

Aktiviteten er organisatorisk placeret under indsatsområdet Kriminalpræventiv Indsats. Tre 

lokale styregrupper bestående af kommunale parter, boligorganisationer og beboere følger 

aktiviteten. Styregrupperne er geografisk organiseret i hhv. Rising, Skt. Klemensparken og 

Korsløkkeparken/Ejerslykke. 

 

Ansvarsfordeling:  

Det overordnede ansvar for aktiviteten er placeret hos lederen af BoligSocialt Hus, mens den 

daglige koordinering af samarbejde og aktiviteter ligger hos projektlederen og øvrige 

medarbejdere i Korsløkkeparken, Ejerslykke, Rising og Skt. Klemensparken.  

Rollefordeling: 

Tryghedsvandringer i regi af SSP og Politi: 

Afdelingsbestyrelserne er værter for tryghedsvandringerne, og det vil typisk være herfra, at 

ønsket om en tryghedsvandring opstår.  

 

BoligSocialt Hus understøtter derefter kontakten mellem beboerne og SSP-sekretariatet, 

som er den kommunale part i tryghedsvandringerne. SSP-sekretariatet inviterer relevante 

kommunale parter fx Vej og Park og den lokale daginstitution med i vandringen samt 

Politiet, hvis det er ønsket.  

 

BoligSocialt Hus inviterer øvrige interessenter efter aftale med beboerne. Vandringen følges 

til dørs af SSP-sekretariatet. 

 

Tryghedsfremmende vandringer: 

BoligSocialt Hus er værter for den tryghedsfremmende vandring og inviterer beboere i 

Korsløkkeparken, CFU Gadeplan, Fyns Politi m.fl. 

 

Inden hver gåtur mødes den boligsociale indsats og CFU Gadeplan og briefer hinanden om 

relevant viden/ oplysninger, der kan have betydning for gåturen og/eller det videre 
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kriminalpræventive arbejde. Ligeledes mødes den boligsociale indsats og CFU Gadeplan 

tilsvarende efter gåturen og debriefer – herunder koordinerer evt. oplysninger til 

efterfølgende AVA-indberetninger, såfremt der under gåturen er set hændelser eller unge, 

der er relevante at indberette til AVA-koordineringen.  

 

Hvis beboere har haft særligt uheldige oplevelser som er banderelateret, kan der henvises til 

Psykologteamet, Odense Kommune i Sundhed og Forebyggelse. 

 

Unge, som den boligsociale indsats kender/ har tilstrækkelige med oplysninger på, 

indberettes af boligsocial indsats – og tilsvarende med CFU Gadeplan. 

 

Medarbejderressourcer: 

Det forventes, at der i aktiviteten vil være 14 timers medarbejderressourcer om ugen. 

Medarbejderressourcer indeholder timer til den konkrete aktivitet og timer til understøttende 

funktioner som ledelse, analyse, kommunikation og evaluering. 
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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 indsats, som delaftalen vedrører: 

Boligsocial helhedsplan for Rising, Skt. Klemensparken, Korsløkkeparken og Ejerslykke 1/6 

2017 – 31/5 2021.  

(Rising pr. 1/6 2017, Skt. Klemensparken pr. 1/1 2018, Korsløkkeparken og Ejerslykke pr. 

1/3 2019) 

Aftalens parter: 
 

• Jacob Michaelsen, Direktør, Fyns Almennyttige Boligselskab, og formand for 

bestyrelsen for BoligSocialt Hus 

• Jane Findahl, Koncernchef, Beskæftigelses- og Socialforvaltningen og 

bestyrelsesmedlem i bestyrelsen for BoligSocialt Hus 

Problemkompleks for indsatsområdet: 

Problemkompleks for Rising og Skt. Klemensparken: 

I Rising er 349 beboere i alderen 18-66 år uden for arbejdsmarkedet, hvoraf 63 beboere er 

dagpengemodtagere, 114 førtidspensionister, 124 kontanthjælpsmodtagere (30 år og 

derover), 23 uddannelseshjælpsmodtagere (under 30 år), og de resterende 25 beboere 

modtager en anden form for overførelsesindkomst end SU. 

I Skt. Klemensparken er 151 beboere i alderen 18-66 år uden for arbejdsmarkedet, hvoraf 

22 modtager dagpenge, 57 modtager førtidspension, 47 modtager kontanthjælp og 16 

modtager uddannelseshjælp, og de resterende 9 beboere er på en anden 

overførelsesindkomst end SU. 

 

I Skt. Klemensparken bor der 124 børn og unge i alderen 7-17 år, og i Rising er der 326 

børn og unge i samme aldersgruppe. I såvel Skt. Klemensparken som Rising er der en 

folkeskole i lokalområdet. I begge områder er der udfordringer i forhold til børn og unges 

skolegang. Der etableres derfor et kreativt læringsmiljø, som kan understøtte læring og 

dannelse hos børn og unge i begge områder. 

7. DELAFTALE: UDDANNELSE OG BESKÆFTIGELSE 
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Den store andel af unge, som har udfordringer i forhold til skolegang og et velfungerende 

fritidsliv, vil have positivt gavn af en fritidsjobsformidling, som forbereder de unge til, 

hvordan man begår sig på arbejdsmarkedet. 

Problemkompleks for Korsløkkeparken og Ejerslykke: 

I Korsløkkeparken og Ejerslykke er en stor del af beboerne ikke i beskæftigelse. I 

Korsløkkeparken bor der 681 (50,5%) personer som er udenfor arbejdsstyrken, 109 (8,1%) 

som er arbejdsløse8 og blot 558 (41,1%) som er i beskæftigelse i aldersgruppen 18-64. 

Tilsvarende i Ejerslykke bor der 291 (49,3%) som er udenfor arbejdsstyrken, 46 (7,8%) 

arbejdsløse og 253 (42,9%) beboere som er i beskæftigelse. 

I forlængelse af regeringens ghettoliste fra 1/12 2018 vil der i hele planens løbetid være et 

øget fokus på at flere kommer i beskæftigelse eller i uddannelse. Målet er at 

Korsløkkeparken skal af ghettolisten.  

Pr. 1/12 2018 fremgår det af ghettolisten, at Korsløkkeparken Øst opfylder kriteriet uden 

tilknytning til arbejdsmarked eller uddannelse med 46,5%, hvilket ligger 6,5 procentpoint 

(svarende til 80-90 beboere) fra ghettokriteriet på 40%. Derudover opfylder 

Korsløkkeparken Øst også kriteriet for grunduddannelse som den højeste fuldførte 

uddannelse for aldersgruppen 30-59-årige med 66,4%, hvilket ligger 6,4 procentpoint fra 

ghettokriteriet på 60%. 

I Korsløkkeparken bor der 305 børn og unge i aldersgruppen 7-17-årige og 1.364 voksne i 

aldersgruppen 18+. 

Formål og lokalt opstillede målinger for indsatsområdet: 

Formål: 

Formålet med aktiviteterne under indsatsområdet Uddannelse og Beskæftigelse er primært:  

• Flere i job eller i uddannelse 

• Flere beboere rykker tættere på arbejdsmarkedet 

• Børn og unge klarer sig bedre i skolen 

• Øge uddannelsesgraden  

• Øge beskæftigelsesgraden 

 

Til hovedformålene hører en række delmål: 

• Flere kommer i beskæftigelse 

• Flere i uddannelse 

• Færre kontanthjælpsmodtagere 

• Færre uddannelseshjælpsmodtagere  

• Højere uddannelsesgrad 

                                                 
8 Udenfor arbejdsstyrken omfatter bl.a. pensionister og herunder også førtidspensionister, 
kontanthjælpsmodtagere, personer i aktivering, integrationsydelse, ledighedsydelse, personer under 
uddannelse, der ikke har erhvervsarbejde mm. De arbejdsløse, også såkaldt arbejdsduelig, omfatter 
dagpengemodtagere, arbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere, de såkaldte ledige, der vil være i stand 
til at arbejde. Data hentet fra Danmarks Statistik. 
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• Højere karaktergennemsnit 

Lokalt opstillede målinger (succeskriterier): Datakilde: 

Succeskriterier for Rising: 

Antallet af beboere i alderen 18-66 år, som er i 

beskæftigelse, stiger med 20 % fra 2016 til 2021 

(Juni 2016: 31,8 % = 270 beboere)  

Beskæftigelse, Odense Kommunes 

Monitoreringssystem 

Antallet af unge under uddannelse (18-24 år) stiger 

med 20 % fra 2016 til 2021 

(Juni 2016: 59,8 % = 121 beboere)  

SU-modtagere, Odense Kommunes 

Monitoreringssystem 

Antallet af beboere på kontanthjælp i alderen 30-66 år 

falder med 10 % fra 2016 til 2021 

(Juni 2016: 22,7 % = 119 beboere) 

Kontanthjælp, Odense Kommunes 

Monitoreringssystem 

Antallet af beboere på uddannelseshjælp i alderen 18-

29 år falder med 20 % fra 2016 til 2021 

(Juni 2016: 7,8 % = 24 beboere) 

Uddannelseshjælp, Odense 

Kommune Monitoreringssystem 

Antallet af unge i alderen 20-24 år, som har 

grundskole som højeste fuldførte uddannelse og ikke 

er i gang med en uddannelse, falder med 20 % fra 

2015 til 2021 

(2015: 19,3 % = 145 beboere) 

Grunduddannelse,  

Boligsocial data, LBF 

Karaktergennemsnittet i dansk og matematik for 9. 

klasses elever stiger til et fireårigt gennemsnit på 5,5 i 

2021 

(2015: 5,3 – gns. for 2011-2015 4,9 %) 

Karaktergennemsnit,  

Boligsocial data, LBF 
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Succeskriterier for Skt. Klemensparken: 

 

Antallet af beboere i alderen 18-66 år, som er i 

beskæftigelse, stiger med 20 % fra 2016 til 2021 

(Juni 2016: 34,6 % = 108 beboere)  

Beskæftigelse, Odense Kommunes 

Monitoreringssystem 

Antallet af beboere på kontanthjælp i alderen 30-66 år 

falder med 10 % fra 2017 til 2021 

(Juni 2016: 20,4 % = 48 beboere) 

Kontanthjælp, Odense Kommunes 

Monitoreringssystem 

Antallet af uddannelseshjælpsmodtagere falder med 

20 % fra 2016 til 2021 

(Juni 2016: 23,7 % = 18 beboere) 

Uddannelseshjælp, Odense 

Kommune Monitoreringssystem 

Antallet af unge i uddannelse (18-24 år) stiger med 30 

% fra 2017 til 2021 

(Juni 2016: 41,3 % = 14 beboere) 

SU-modtagere, Odense Kommunes 

Monitoreringssystem 

Antallet af unge i alderen 20-24 år, som har 

grundskole som højeste fuldførte uddannelse og ikke 

er i gang med en uddannelse, falder med 20 % fra 

2015 til 2021 

(2015: 25,9 % = 27 beboere) 

Grunduddannelse,  

Boligsocial data, LBF 

Karaktergennemsnittet i dansk og matematik for 9. 

klasses elever stiger til et fireårigt gennemsnit på 6,5 i 

2021 

(2015: 5,8 – gns. for 2011-2015 6,9) 

Karaktergennemsnit,  

Boligsocial data, LBF 

Succeskriterier for Korsløkkeparken: 

 

Andelen af beboere i alderen 30-59-årige beboere, der 

alene har en grunduddannelse, falder til under 

ghettokriteriet på 60% 

(December 2018: 66,4 %) 

Transport-, Bygnings- og 

Boligministeriet 

 
(Note: Listen er baseret på fire 

boligafdelinger) 

Andelen af beboere i alderen 18-64-årige, der er 

udenfor arbejdsmarkedet eller uddannelse falder til 

under ghettokriteriet på 40%. 

(December 2018: 46,5 %) 

Transport-, Bygnings- og 

Boligministeriet 

 
(Note: Listen er baseret på fire 

boligafdelinger) 
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Andelen af beboere i alderen 18-64-årige, der er i 

beskæftigelse stiger med min. 8 procentpoint fra 2017 

til 2021 

(Januar 2017: 41,4 %) 

Socioøkonomisk status, Nøgletal på 

boligområder, Danmarks Statistik 

Succeskriterier for Ejerslykke: 

 

Andelen af beboere i alderen 15-64-årige, der er i 

beskæftigelse stiger med 2 procentpoint fra 2017 til 

2021 

(Januar 2017: 42,9 %) 

Socioøkonomisk status, Nøgletal på 

boligområder, Danmarks Statistik 

Aktiviteter, som skal bidrage til indfrielse af formål og lokalt fastsatte 

mål/målinger: 

• Fremskudt kommunal beskæftigelsesindsats 

• Virksomhedsrettede indsatser  

• Mentorindsats 

• Fritidsjobvejledning 

• Kreativ læring 

• Lektiecafé 

• Boligsocial job- og uddannelsesvejledning 

• Uddannelses- og beskæftigelsesmentor 

Samspil med og supplement til den kommunale indsats i boligområdet: 

De boligsociale aktiviteter i indsatsområdet Uddannelse og Beskæftigelse gennemføres i tæt 

og koordineret samarbejde med relevante parter i Odense Kommune og koordineres ud fra 

fælles strategiske mål. 

Der arbejdes med at understøtte Odense Kommunes mål om, at flere kommer i job eller 

uddannelse, og at beboernes indkomst skal stige. 

Der er et tæt samarbejde med Beskæftigelses- og Socialforvaltningen, herunder bl.a. 

Jobcentret og Byg til Vækst. 

Kommunale aktiviteter i de to boligområder sikres koordineret med den boligsociale 

helhedsplan, blandt medarbejdere lokalt og i regi af de lokale styregrupper og bestyrelsen. 

Indsatsområdets økonomi i henhold til budget (Her anføres finansiering for 

dette indsatsområde som oplyst i det vedlagte budget for den boligsociale 

indsats): 
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Organisation (01/07/2017 - 31/05/2021) 

 

Finansiering 

Landsbyggefonden  5.684.000 kr. 

Lokal medfinansiering  2.314.000 kr. 

Samlet budget for indsatsområdet 7.997.000 kr. 

Organisation (01/03/2019 - 31/05/2021) Finansiering 

Inkluderes i den samlede pulje for 

BoligSocialt Hus 

Landsbyggefonden  2.593.000 kr. 

Lokal medfinansiering  882.000 kr. 

Samlet budget for indsatsområdet 3.475.000 kr. 

Konflikthåndtering og underretning: 

Opstår der uoverensstemmelse vedrørende realisering af det boligsociale arbejde i Rising, 

Skt. Klemensparken, Korsløkkeparken og Ejerslykke eller i partnerskabet mellem 

BoligSocialt Hus, boligorganisationerne og Odense Kommune, samt andre 

samarbejdspartnere, såsom politi, SSP og lokale virksomheder, er lederen af BoligSocialt 

Hus ansvarlig for at adressere uoverensstemmelsen og skabe platform for håndtering af den.  

Parterne er gennem den strategiske samarbejdsaftale og delaftalerne gensidigt ansvarlige 

for at løse problemstillinger, som vedrører den boligsociale indsats i BoligSocialt Hus. 

 

Enhver uoverensstemmelse, som ikke kan løses gennem almindelig dialog og som kræver en 

overordnet afgørelse, rejses for bestyrelsen for BoligSocialt Hus, som får fremlagt de 

forskellige synspunkter og interesser og herefter træffer beslutning på et nuanceret 

grundlag.  

I alt er der fire boligorganisationer repræsenteret i BoligSocialt Hus. I de tilfælde, hvor der 

skulle være udfordringer, der skal løses i forhold til de lokale organisations- eller 

afdelingsbestyrelser, kontaktes direktøren for den pågældende boligorganisation af lederen 

for BoligSocialt Hus, således at der sikres en korrekt arbejdsgang i forbindelse med det 

organisatoriske arbejde i den enkelte boligorganisation.  

Revision af delaftalen (Eventuelle reviderede aftaler skal ikke fremsendes til 

Landsbyggefonden, men fonden skal om nødvendigt til enhver tid kunne 

rekvirere ajourførte delaftaler): 

 
Lederen af BoligSocialt Hus indstiller til bestyrelsen eventuelle revideringer af delaftalen. 

Delaftalen gælder fra:  
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1/6 2017 til 31/5 2021 

(Rising 1/6 2017-31/5 2021 og Skt. Klemensparken 1/1 2018-31/5 2021) 

(Korsløkkeparken og Ejerslykke 1/3 2019 – 31/5 2021) 

 

AKTIVITET: 

FREMSKUDT KOMMUNAL BESKÆFTIGELSESINDSATS 

Indhold og praksis (aktivitetsbeskrivelse): 

Den fremskudte kommunale beskæftigelsesindsats indeholder en fremskudt 

beskæftigelsesrådgiver i Rising 11 timer om ugen og i Skt. Klemensparken 4 timer om ugen, 

46 uger årligt. Der er tale om en målgruppeafgrænset indsats i forhold til 

uddannelseshjælpsmodtagere og kontanthjælpsmodtagere. 

 

De to grupper tilbydes, at de obligatoriske samtaler, som Jobcenteret skal afholde, kan finde 

sted i den boligsociale helhedsplans lokaler i de to boligområder, og såfremt beboeren 

ønsker det, med støtte fra den boligsociale medarbejder. Dertil kommer, at der skal afholdes 

et åbent tilbud, hvor områdets ledige beboere anonymt kan søge råd og vejledning omkring 

beskæftigelse en gang om ugen i begge områder. 

Der udarbejdes en klar ansvars- og rollefordeling mellem den fremskudte kommunale 

beskæftigelsesrådgiver og de boligsociale medarbejdere. Den tager udgangspunkt i, at den 

fremskudte beskæftigelsesrådgiver har myndighedsfunktionen, viden om lovgivning og 

muligheden for at handle og stille krav i forhold til beboeren. Den boligsociale medarbejder 

skal fokusere på brobygningen og skabe den tillidsfulde relation.  

I perioden 1/3 2019 – 31/5 2021 forventes Odense Kommune også at tilbyde en fremskudt 

kommunal beskæftigelsesindsats i Korsløkkeparken. 

Der udarbejdes en ny klar ansvars- og rollefordeling mellem den fremskudte uddannelses- 

og jobrådgiver og de boligsociale medarbejdere. Den tager udgangspunkt i, at den 

fremskudte uddannelses- og jobrådgiver har myndighedsfunktionen, viden om lovgivning og 

muligheden for at handle og stille krav i forhold til beboeren. Den boligsociale medarbejder 

skal fokusere på brobygning til uddannelses- og virksomhedsrettede aktiviteter – og i øvrigt 

skal både myndighedsmedarbejder og den boligsociale medarbejder skabe tillidsfulde 

relationer samt samarbejde og vidensdele. 

Inspirationen til denne aktivitet kommer fra kataloget Inspirations- og videnskatalog til 

boligsociale indsatser udarbejdet af Center for Boligsocial Udvikling, side 129.  

Formål:  



 
 

 

Side 58 af 104  

 

7. DELAFTALE: UDDANNELSE OG BESKÆFTIGELSE  

Hovedformål:  

• Flere kommer i beskæftigelse og uddannelse  

 

Delformål: 

• Flere beboere er parate til arbejdsmarkedet  

• Beboernes indkomst skal stige 

• Styrke beboernes handlemuligheder i forhold til tilknytning til uddannelse og 

beskæftigelse 

• Skærpe kommunens fokus på og engagement i boligområdet 

• At beboere gennem myndighedssamtalerne kommer tættere på arbejdsmarkedet 

eller uddannelse 

Målgruppe(r): 

Den primære målgruppe er uddannelseshjælpsmodtagere i Rising, Skt. Klemensparken og 

Korsløkkeparken, og den sekundære målgruppe er de resterede beboere uden for 

arbejdsmarkedet i de ovenstående tre boligområder. 

Rising: 

• 23 uddannelseshjælpsmodtagere under 30 år 

• 124 kontanthjælpsmodtagere på 30 år og derover 

• 63 dagpengemodtagere på 18-66 år 

• 114 førtidspensionister på 18-66 år 

 

Skt. Klemensparken: 

• 16 uddannelseshjælpsmodtagere under 30 år 

• 47 kontanthjælpsmodtagere på 30 år og derover 

• 22 dagpengemodtagere på 18-66 år 

• 47 førtidspensionister på 18-66 år 

Korsløkkeparken: 

• 27 aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere under 30 år 

• 135 aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere i alderen 30-64 år 

Succeskriterier og datakilde for aktiviteten: 

(OBS: Disse skal fremgå af aktivitetsskemaet) 

Succeskriterier: Datakilde: 

Succeskriterier for Rising: 

Afholdelse af 75 myndighedssamtaler (årligt) Optælling i aktiviteten  

15 beboere visiteres til mentorindsatsen (årligt) Optælling i aktiviteten 

Succeskriterier for Skt. Klemensparken: 
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Afholdelse af 25 myndighedssamtaler (årligt) Optælling i aktiviteten 

7 beboere visiteres til mentorindsatsen (årligt) Optælling i aktiviteten 

Succeskriterie for Korsløkkeparken: 

Afholdelse af 65 myndighedssamtaler (årligt) Optælling i aktiviteten 

65 antal beboere bliver henvist til et tilbud (årligt) 

(def. På tilbud: praktik, aktivering, udredning mm.) 

Optælling i aktiviteten 

Organisering, ansvar og rollefordeling: 

Organisering: 

Aktiviteten er organisatorisk placeret under indsatsområdet Uddannelse og Beskæftigelse. 

Tre lokale styregrupper bestående af kommunale parter, boligorganisationer og beboere 

følger aktiviteten. Styregrupperne er geografisk organiseret i hhv. Rising, Skt. 

Klemensparken og Korsløkkeparken/Ejerslykke. 

Ansvarsfordeling: 

Det overordnede ansvar for ”Fremskudt kommunal beskæftigelsesindsats” er placeret hos 

lederen af BoligSocialt Hus, og den daglige koordinering af samarbejdet og aktiviteten ligger 

hos projektlederen. 

Rollefordeling: 

BoligSocialt Hus:  

En boligsocial medarbejder koordinerer og planlægger indhold for aktiviteten i samarbejde 

med den fremskudte kommunale medarbejder. 

Den boligsociale medarbejders opgave er at: 

• sidde med til myndighedssamtaler, hvis beboeren/den ledige ønsker det 

• følge op på aftaler, som er indgået med beboeren/den ledige 

• hjælpe den ledige med personlige og sociale problemstillinger, som hindrer 

beskæftigelse 

 

Samarbejdspartnere: 

Den fremskudte kommunale beskæftigelsesrådgivers opgaver er at: 

• henvise til aktiviteterne ” Virksomhedsrettede indsatser” og ”Mentorindsats”  

• benytte alle helhedsplanens aktiviteter i forhold til at flytte beboere tættere på 

beskæftigelse og uddannelse 

 

Ansvarlige samarbejdspartnere:  

• Beskæftigelses- og Socialforvaltningen 

 

Medarbejderressourcer: 

Fra Odense Kommune (Beskæftigelses- og Socialforvaltningen) indgår sammenlagt 25 

medarbejdertimer i aktiviteten ugentligt.  
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I 2017 drejer det sig om 11 timer ugentligt i Rising, og fra 1/1 2018 er det sammenlagt 15 

timer om ugen for hhv. Rising og Skt. Klemensparken. Pr. 1/3 2019 vil Odense Kommune 

(Beskæftigelses- og Socialforvaltningen) levere sammenlagt 25 medarbejdertimer ugentligt i 

aktiviteten for hhv. Rising, Skt. Klemensparken og Korsløkkeparken. 

 

AKTIVITET: 

MENTORINDSATS 

Indhold og praksis (aktivitetsbeskrivelse): 

I denne aktivitet skal de boligsociale medarbejdere fungere som mentorer over for ledige 

beboere både i Rising og Skt. Klemensparken. Jobcenteret visiterer den ledige beboer til den 

boligsociale mentorindsats. Derefter knyttes en boligsocial medarbejder til den pågældende 

ledige beboer. Det er et krav, at den ledige enten bor i Rising eller Skt. Klemensparken. 

Derefter indgås der en skriftlig aftale mellem den ledige beboer, Jobcenteret og den 

boligsociale helhedsplan. Den skriftlige aftale skal indeholde oplysninger om: 

• Målet med mentorstøtten (job eller/og uddannelse) 

• Navn og kontaktdata på mentor 

• Problemafgrænsning og de opgaver, som mentor skal bistå med 

• Varigheden af aftalen (max. seks mdr., dog med mulighed for forlængelse på 13 

uger.) 

• Timeantallet for mentorstøtten (to timer om ugen pr. mentee) 

• Klagevejledning for beboeren  

Der skal afholdes månedlige statusmøder mellem Jobcenteret, den ledige beboer og den 

boligsociale medarbejder/beskæftigelsesmentor, hvor fremdriften for mentees udvikling er i 

fokus.  

Den boligsociale mentor skal støtte op om udsatte beboere og har en række roller og 

opgaver, der skal understøtte realiseringen af de mål, der er sat i beboerens plan, hvor 

slutmålet altid er uddannelse eller job. Det sker blandt andet ved at arbejde med motivation 

og en håndholdt indsats, der sikrer beboerens opstart eller fastholdelse i aktiviteter og 

tilbud.   

Der kan i alt være tilknyttet 10 mentees til den boligsociale mentorindsats og et 

mentor/mentee-forløb i den boligsociale helhedsplan kan max. vare seks måneder. Desuden 

samarbejdes der med de kommunale beskæftigelsesmentorer om fastholdelse i 

beskæftigelse.  

Inspirationen til denne aktivitet kommer fra kataloget Inspirations- og videnskatalog til 

boligsociale indsatser udarbejdet af Center for Boligsocial Udvikling, side 125.  
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Formål:  

 

Hovedformål:  

• Flere kommer i job og uddannelse 

 

Delformål: 

• Flere beboere rykker tættere på arbejdsmarkedet 

• Styrke beboernes handlemuligheder i forhold til tilknytning til uddannelse og 

beskæftigelse 

Målgruppe(r): 

Den primære målgruppe er uddannelseshjælpsmodtagere i begge områder, og den 

sekundære målgruppe er de resterede beboere uden for arbejdsmarkedet. 

Rising: 

• 23 uddannelseshjælpsmodtagere under 30 år 

• 124 kontanthjælpsmodtagere 30+ 

• 63 dagpengemodtagere 18-66 år 

• 114 førtidspension 18-66 år 

 

Skt. Klemensparken: 

• 16 uddannelseshjælpsmodtagere under 30 

• 47 kontanthjælpsmodtagere på 30 år og derover 

• 22 dagpengemodtagere på 18-66 år 

• 47 førtidspensionister på 18-66 år 

I alt er der i de to områder 500 beboere uden for arbejdsmarkedet. 

Succeskriterier og datakilde for aktiviteten: 

(OBS: Disse skal fremgå af aktivitetsskemaet) 

Succeskriterier: Datakilde: 

Succeskriterier for Rising: 

15 mentorforløb (årligt) Optælling i aktiviteten 

Succeskriterier for Skt. Klemensparken: 

7 mentorforløb (årligt) Optælling i aktiviteten 

Organisering, ansvar og rollefordeling: 

Organisering: 

Aktiviteten er organisatorisk placeret under indsatsområdet Uddannelse og Beskæftigelse. 

Tre lokale styregrupper bestående af kommunale parter, boligorganisationer og beboere 
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følger aktiviteten. Styregrupperne er geografisk organiseret i hhv. Rising, Skt. 

Klemensparken og Korsløkkeparken/Ejerslykke. 

Ansvarsfordeling: 

Det overordnede ansvar for ”Mentorindsats” er placeret hos lederen af BoligSocialt Hus, og 

den daglige koordinering af samarbejdet og aktiviteten ligger hos projektlederen. 

Rollefordeling: 

BoligSocialt Hus: 

Den boligsociale mentors opgave er at: 

• være personlig vejleder og støtte i forhold til sociale og beskæftigelsesmæssige 

problematikker 

• være motiverende coach  

• være brobygger til uddannelse eller job 

• koordinere og planlægge indhold af aktiviteten i samarbejde med den fremskudte 

kommunale medarbejder. 

Samarbejdspartnere: 

Jobcenteret visiterer til et mentor/mentee-forløb i den boligsociale helhedsplan for Rising og 

Skt. Klemensparken. Herefter er Jobcenteret ansvarlig for udarbejdelsen af den skriftlige 

aftale om forløbet. Det er den boligsociale medarbejders opgave at rådgive og vejlede 

beboeren. 

Det er den fremskudte kommunale beskæftigelsesmedarbejder, som visiterer til denne 

aktivitet.  

Ansvarlige samarbejdspartnere:  

• Beskæftigelses- og Socialforvaltningen 

 

Medarbejderressourcer: 

Det forventes, at der i aktiviteten vil være 47 timers medarbejderressourcer om ugen. 

Medarbejderressourcer indeholder timer til den konkrete aktivitet og timer til understøttende 

funktioner som ledelse, analyse, kommunikation og evaluering. 

 

 

AKTIVITET: 

UDANNELSES- OG BESKÆFTIGELSESMENTOR 

Indhold og praksis (aktivitetsbeskrivelse): 

Som tidligere beskrevet tilbydes fremskudt sagsbehandling i Korsløkkeparken, som er 

målrettet de aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere.  

Ud over de aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere, er der en stor gruppe af ledige 

beboere, som godt vil kunne varetage et job, men som er udfordret på grund af fx 
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manglende sprogkundskaber, kendskab til samfundet og arbejdsmarkedet, manglende 

netværk og erfaring m.m. Denne målgruppe kan tilbydes en uddannelses- og 

beskæftigelsesmentor i form af en uddannelses- og beskæftigelsesmentor i BoligSocialt Hus.  

Da der er tale om en forholdsvis ressourcestærk målgruppe, som primært har brug for hjælp 

til at finde beskæftigelse, eller har brug for at blive motiveret og vejledt i at fastholde sin 

uddannelse eller beskæftigelse, kan en fokuseret beskæftigelsesrettet mentorindsats være 

en stor hjælp. Formålet med indsatsen i området vil være at hjælpe de ledige beboere i 

gang med enten job eller uddannelse, så de derved opnår et solidt fodfæste på 

arbejdsmarkedet eller uddannelsesområdet. 

Indsatsen kan f.eks. indeholde: 

- Udarbejdelser/opdatering/optimering af CV 

- Hjælp til jobsøgning 

- Forberedelse til jobsamtaler 

- Fremtoning/attitude 

- Motivation/selvtillid 

- Fastholde beboere i uddannelse og/eller beskæftigelse 

Formål:  

Hovedformål:  

• Øge beskæftigelsesgraden 

• Øge uddannelsesgraden 

Delformål: 

• Styrke beboernes tilknytning til uddannelse og beskæftigelse 

• At flere beboere kommer i job eller uddannelse 

Målgruppe(r): 

Den primære målgruppe er de ressourcestærke beboere, som ikke er berettiget til en 

mentor fra jobcentrets side. Den sekundære målgruppe er de øvrige ledige beboere i 

Korsløkkeparken. 

Mulige målgrupper: 

• 19 uddannelseshjælps kontanthjælpsmodtagere under 30 år 

• 55 jobparate kontanthjælpsmodtagere i aldersgruppen 30-64-årige  

• 49 dagpengemodtagere i aldersgruppen 30-64-årige 

I Korsløkkeparken er der i alt 597 beboere, som er udenfor arbejdsmarkedet. 
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Succeskriterier og datakilde for aktiviteten: 

(OBS: Disse skal fremgå af aktivitetsskemaet) 

Succeskriterier: Datakilde: 

Succeskriterie for Korsløkkeparken: 

15 uddannelses- og beskæftigelses mentorforløb 

igangsættes (årligt) 

Optælling i aktiviteten 

7 beboere kommer enten i deltids- eller fuldtidsjob 

(årligt) 

 

Optælling i aktiviteten 

3 beboere kommer i uddannelse (årligt) 

 

Optælling i aktiviteten 

Organisering, ansvar og rollefordeling: 

Organisering: 

Aktiviteten er organisatorisk placeret under indsatsområdet Uddannelse og Beskæftigelse. 

Tre lokale styregrupper bestående af kommunale parter, boligorganisationer og beboere 

følger aktiviteten. Styregrupperne er geografisk organiseret i hhv. Rising, Skt. 

Klemensparken og Korsløkkeparken/Ejerslykke. 

Ansvarsfordeling: 

Det overordnede ansvar for ”Uddannelses- og beskæftigelsesmentor” er placeret hos lederen 

af BoligSocialt Hus. Ansvaret for den daglige koordinering af samarbejdet og aktiviteten er 

placeret hos projektlederen. 

Rollefordeling: 

BoligSocialt Hus: 

Den boligsociale medarbejders opgave er at: 

• vejlede og støtte i forhold til beskæftigelses- og uddannelsesmæssige problematikker 

• motivere mentee 

• være brobygger til uddannelse eller job 

Samarbejdspartnere: 

Kommunens opgave er at henvise ledige beboere i målgruppen til aktiviteten.  

Ansvarlige samarbejdspartnere:  

• Beskæftigelses- og Socialforvaltningen 

 

Medarbejderressourcer: 

Det forventes, at der i aktiviteten vil være 47 timers medarbejderressourcer om ugen. 

Medarbejderressourcer indeholder timer til den konkrete aktivitet og timer til understøttende 

funktioner som ledelse, analyse, kommunikation og evaluering. 
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AKTIVITET: 

VIRKSOMHEDSRETTEDE INDSATSER 

Indhold og praksis (aktivitetsbeskrivelse): 

Håndholdte indsatser/Etableringen af praktikker 

Med indsatsen er målet at beboeren enten kommer i praktik, beskæftigelse eller uddannelse.  

De boligsociale medarbejdere kommer i kontakt med beboeren i forbindelse med 

mentorforløb, jobcafe`, rådgivningsforløb, henvisning fra fagpersoner, beboere der opsøger 

medarbejderne og ad hoc-opgaver. Beboeren kan tilbydes hjælp til konkrete opgaver som 

Jobnet, jobsøgning, udarbejdelse af CV, samarbejdet med jobcenteret, opstart af praktik, 

valg af uddannelse samt hjælp til ansøgning, jobsamtaler m.v. Derudover kan den 

boligsociale medarbejder støtte beboeren i at lægge en plan for, hvordan de kan komme i 

praktik, beskæftigelse eller uddannelse og herefter støtte beboeren i at nå målet. 

Ud fra en individuel vurdering vil beboeren blive støttet ud fra personens behov. Der vil 

være mulighed for et meget håndholdt forløb, hvor medarbejderen følger beboeren til f.eks. 

samtaler. Dette vil dog altid ske med empowerment tankegang, hvor beboeren bliver støttet 

til at deltage aktivt i sit eget liv. 

”Byg til Vækst” 

”Byg til Vækst” har kontakt til alle relevante anlægsprojekter på Fyn, og formidler 

praktikpladser til ledige. Den boligsociale helhedsplan har et samarbejde med ”Byg til 

Vækst” og Jobcenteret med henblik på at finde frem til relevante kandidater. Dette 

samarbejde skal sikre en korrekt udvælgelse af ledige beboere til forløb i ”Byg til Vækst”.  

Såfremt et praktikforløb i ”Byg til Vækst” ikke resulterer i fast beskæftigelse, kan den 

boligsociale medarbejder arbejde sammen med beboeren om, at vedkommende kommer i 

uddannelse eller i et andet forløb, som peger mod varig beskæftigelse eller uddannelse. 

Aktiviteten løber fra d. 1/3 2019 – 30/6 2020 i Korsløkkeparken og Ejerslykke. I forbindelse 

med den fysiske helhedsplan i Korsløkkeparken, som løber i perioden 2014 – 2020, er der 

allerede etableret et godt samarbejde med Byg til Vækst angående snusepraktikker på 

byggepladsen, hvor beboere i området har særlig fortrinsret. De gode erfaringer skal 

anvendes, så længe den fysiske helhedsplan pågår og derfor udvides samarbejdet til også at 

omfatte beboerne i Ejerslykke og andre boligområder9 hvor BoligSocialt Hus leverer 

boligsociale indsatser. 

Inspirationen til denne aktivitet kommer fra kataloget Inspirations- og videnskatalog til 

boligsociale indsatser udarbejdet af Center for Boligsocial Udvikling, side 138.  

Formål:  

Hovedformål: 

                                                 
9 Skt. Klemensparken og Rising (Solbakken) 
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• Flere kommer i job og uddannelse 

 

Delformål: 

• Flere beboere rykker tættere på arbejdsmarkedet 

• Styrke beboernes handlemuligheder ift. at komme i praktik, uddannelse og 

beskæftigelse 

• At flere beboere kommer i job eller i uddannelse efter endt praktikforløb i Byg til 

Vækst 

Målgruppe(r): 

Den primære målgruppe er uddannelseshjælpsmodtagere i begge områder, og den 

sekundære målgruppe er de resterede beboere uden for arbejdsmarkedet. 

Rising: 

• 23 uddannelseshjælpsmodtagere under 30 år 

• 124 kontanthjælpsmodtagere på 30 år og derover 

• 63 dagpengemodtagere på 18-66 år 

• 114 førtidspensionister på 18-66 år 

 

Skt. Klemensparken: 

• 16 uddannelseshjælpsmodtagere under 30 år 

• 47 kontanthjælpsmodtagere på 30år og derover 

• 22 dagpengemodtagere på 18-66 år 

• 47 førtidspensionister på 18-66 år 

Mulige målgrupper i Korsløkkeparken og Ejerslykke pr. 1/3-2019: 

Korsløkkeparken: 

• 30 uddannelseshjælpsmodtagere under 30 år 

• 188 kontanthjælpsmodtagere i aldersgruppen 30-64-årige 

• 49 dagpengemodtagere i aldersgruppen 18-64 år 

 

Ejerslykke: 

• 23 uddannelseshjælpsmodtagere under 30 år 

• 57 kontanthjælpsmodtagere i aldersgruppen 30-64-årige 

• 26 dagpengemodtagere i aldersgruppen 18-64 år 

Succeskriterier og datakilde for aktiviteten: 

(OBS: Disse skal fremgå af aktivitetsskemaet) 

Succeskriterier: Datakilde: 

Succeskriterier for Rising: 

10 beboere er kommet i praktik (årligt) Optælling i aktiviteten 
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8 beboere er kommet i beskæftigelse (årligt) Optælling i aktiviteten 

8 beboere er startet i uddannelse (årligt) Optælling i aktiviteten 

Succeskriterier for Skt. Klemensparken: 

5 beboere er kommet i praktik (årligt) Optælling i aktiviteten 

6 beboere er kommet i beskæftigelse (årligt) Optælling i aktiviteten 

3 beboere er startet i uddannelse (årligt) Optælling i aktiviteten 

Succeskriterie for Korsløkkeparken: 

10 beboere begynder/gennemfører et praktikforløb i 

forhold til ”Byg til Vækst” (årligt) 

Optælling i aktiviteten 

3 beboere er kommet i job efter praktikforløbet i 

forhold til ”Byg til Vækst” (årligt) 

Optælling i aktiviteten 

2 beboere er begyndt i uddannelse efter 

praktikforløbet i forhold til ”Byg til Vækst” (årligt) 

Optælling i aktiviteten 

Succeskriterie for Ejerslykke: 

3 beboere begynder/gennemfører et praktikforløb i 

forhold til ”Byg til Vækst” (årligt) 

Optælling i aktiviteten 

1 beboere er kommet i job efter praktikforløbet i 

forhold til ”Byg til Vækst” (årligt) 

Optælling i aktiviteten 

1 beboere er begyndt i uddannelse efter 

praktikforløbet i forhold til ”Byg til Vækst” (årligt) 

Optælling i aktiviteten 

Organisering, ansvar og rollefordeling: 

Organisering: 

Aktiviteten er organisatorisk placeret under indsatsområdet Uddannelse og Beskæftigelse. 

Tre lokale styregrupper bestående af kommunale parter, boligorganisationer og beboere 

følger aktiviteten. Styregrupperne er geografisk organiseret i hhv. Rising, Skt. 

Klemensparken og Korsløkkeparken/Ejerslykke. 

Ansvarsfordeling: 

Det overordnede ansvar for ”Virksomhedsrettede indsatser” er placeret hos lederen af 

BoligSocialt Hus, og den daglige koordinering af samarbejdet og aktiviteten ligger hos 

projektlederen. 

Rollefordeling: 

BoligSocialt Hus: 
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I Korsløkkeparken og Ejerslykke er det den boligsociale medarbejders opgave løbende at 

formidle og orientere beboere i områderne om muligheden for praktik i Byg til Vækst. Dette 

skal ske i samarbejde med Byg til Vækst-sekretariatet, Beskæftigelses- og 

Socialforvaltningen og relevante virksomheder.  

 

Ansvarlige samarbejdspartnere: 

• Jobcenteret 

• Byg til Vækst 

Medarbejderressourcer: 

Det forventes, at der i aktiviteten vil være 22 timers medarbejderressourcer om ugen. 

Medarbejderressourcer indeholder timer til den konkrete aktivitet og timer til understøttende 

funktioner som ledelse, analyse, kommunikation og evaluering. 

 

AKTIVITET: 

BOLIGSOCIALE JOB- OG UDDANNELSESVEJLEDNING 

Indhold og praksis (aktivitetsbeskrivelse): 

På baggrund af erfaringer fra hidtidige boligsociale indsatser, vil det være hensigtsmæssigt 

at etablere en Job- og Uddannelsescafé i Korsløkkeparken og Ejerslykke, som er målrettet 

alle job- og uddannelsessøgende beboere i områderne.  

Aktiviteterne består af et ugentligt åbent tilbud, hvor beboere i målgruppen kan henvende 

sig med spørgsmål, mulighed for sparring med mere ift. CV- og ansøgningsskrivning, Joblog, 

sparring forud for jobsamtaler, sparring på ansøgninger, uddannelses- og jobvejledning, 

introduktion til arbejdsmarkedet, jobkultur m.m. Såfremt der er kontinuitet i brugen af 

tilbuddet, er der ligeledes mulighed for at planlægge et decideret forløb for deltagerne 

omhandlende ovenstående elementer. 

Formål:  

Hovedformål:  

• Øge beskæftigelsesgraden 

• Øge uddannelsesgraden 

 

Delformål: 

• Job-og uddannelsessøgende beboere aktivt opsøger hjælp til at komme tættere på 

job eller uddannelse 

• Brugere af aktiviteten er proaktive i planlægningen af virksomheds- og 

uddannelsesbesøg og forløb 
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Målgruppe(r): 

 

Aktiviteten er et tilbud for alle beboere i Korsløkkeparken og Ejerslykke i aldersgruppen 18+ 

Korsløkkeparken: 

• 319 beboere i aldersgruppen 18-29-årige 

• 864 beboere i aldersgruppen 30-64-årige 

I Korsløkkeparken er der i alt 597 beboere, som er udenfor arbejdsmarkedet. 

 

Ejerslykke: 

• 217 beboere i aldersgruppen 18-29-årige 

• 351 beboere i aldersgruppen 30-64-årige 

I Ejerslykke er der i alt 239 beboere, som er udenfor arbejdsmarkedet. 

Succeskriterier og datakilde for aktiviteten: 

(OBS: Disse skal fremgå af aktivitetsskemaet) 

Succeskriterier: Datakilde: 

Succeskriterier for Korsløkkeparken og Ejerslykke: 

6 beboere deltagere i gennemsnit (årligt) Optælling i aktiviteten 

3 virksomheds-/uddannelsesbesøg (årligt) Optælling i aktiviteten 

2 virksomheds-/uddannelsesforløb (årligt)  Optælling i aktiviteten 

Organisering, ansvar og rollefordeling: 

Organisering: 

Aktiviteten er organisatorisk placeret under indsatsområdet Uddannelse og Beskæftigelse. 

Tre lokale styregrupper bestående af kommunale parter, boligorganisationer og beboere 

følger aktiviteten. Styregrupperne er geografisk organiseret i hhv. Rising, Skt. 

Klemensparken og Korsløkkeparken/Ejerslykke. 

 

Ansvarsfordeling: 

Det overordnede ansvar for ”Boligsociale job- og uddannelsesvejledning” er placeret hos 

lederen af BoligSocialt Hus, og den daglige koordinering af samarbejdet og aktiviteten ligger 

hos projektlederen. 

Det er den boligsociale medarbejders opgave at: 

• afholde den ugentlige aktivitet 

• formidle tilbuddet til beboere, samarbejdspartnere og Beskæftigelses- og 

Socialforvaltningen 

• planlægge særlige forløb og opfølgning på brugere af aktiviteten 

 

Rollefordeling 

BoligSocialt Hus: 
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Den boligsociale medarbejder faciliterer aktiviteten samt planlægger og afvikler 

virksomheds- og uddannelsesbesøg samt virksomheds- og uddannelsesforløb.  

Ansvarlige samarbejdspartnere: 

• Beskæftigelses- og Socialforvaltningen/sagsbehandlere for jobparate m.fl. 

 

Medarbejderressourcer: 

Det forventes, at der i aktiviteten vil være 17 timers medarbejderressourcer om ugen. 

Medarbejderressourcer indeholder timer til den konkrete aktivitet og timer til understøttende 

funktioner som ledelse, analyse, kommunikation og evaluering. 

 

AKTIVITET: 

FRITIDSJOBSVEJLEDNING 

Indhold og praksis (aktivitetsbeskrivelse): 

Fritidsjob – Gældende for Rising og Skt. Klemensparken 

De unge, som deltager i denne aktivitet, trænes i selvstændighed og får herigennem 

opbygget et bedre selvværd. Fritidsjob kan være med til at give et løft til unge i udsatte 

boligområder og bidrage til, at de får en uddannelse og bryder den sociale arv. De får 

dermed konkrete kompetencer, som kan bruges i andre sammenhænge – fx i forbindelse 

med uddannelse og beskæftigelse. 

Den unge vejledes og coaches gennem kurser, workshops og individuel vejledning i, hvordan 

han/hun på bedst mulig vis kontakter arbejdspladser, skriver ansøgninger, går til samtale 

mv. Der laves desuden arrangementer for forældre med henblik på at formidle viden om 

arbejdsmarkedet og jobmuligheder for den unge samt nedbryde eventuelle barrierer.  

 

Aktivitetsrække:  

• To årlige workshops omkring arbejdsmarkedsrelaterede emner, hvoraf en af 

workshopsene henvender sig til forældre med børn, der ønsker et fritidsjob (årligt)  

• Fire virksomhedsbesøg – afholdes sammen med de øvrige boligområder 

 

Hvert vejledningsforløb tilrettelægges på baggrund af den unges individuelle profil.  

Aktiviteten har desuden Facebook-siden ”BoligSocialt Hus’ Fritidsjobrådgivning”. Her foregår 

meget af kommunikationen med de unge. Relevante stillingsopslag lægges ud på siden. De 

unge kan også herigennem stille spørgsmål og sende ansøgninger til vejlederne og 

kommunikere med hinanden indbyrdes.  

Fritidsjob – Gældende for Korsløkkeparken og Ejerslykke 

Unge i området erhverver sig gennem aktiviteten positive erfaringer i selvstændighed og får 

herigennem styrket eller opbygget deres selvværd.  

Fritidsjob kan dels understøtte et løft af de unge i udsatte boligområder ud af den sociale 

arv. Dels erhverver de unges sig konkrete kompetencer i relationen til beskæftigelse og 
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arbejdsmarked, som er anvendelige erfaringer i andre sammenhænge – fx i forbindelse med 

at kunne fastholde at færdiggøre en uddannelse og have en varig tilknytning til 

arbejdsmarkedet senere i voksenlivet. 

 

Den unge vejledes og coaches gennem virksomhedsbesøg og individuel vejledning i, 

hvordan han/hun på bedst mulig vis kontakter arbejdspladser, skriver ansøgninger, går til 

samtale mv.  

 

Der vil, hvis det vurderes at være nødvendigt, aftales en løbende opfølgning på de unge som 

er i opstarten af et fritidsjob. Denne opfølgning løber de første fire uger af den unges 

ansættelse. Opfølgningen afstemmes forinden med den unge, forældrene og arbejdspladsen. 

Dette for at mindske frafald og give sparring på helt grundlæggende arbejdspladsadfærd 

m.m. 

 

Aktivitetsrække:  

• Fire virksomhedsbesøg – afholdes sammen med de øvrige boligområder 

• Åben rådgivning en gang om ugen 

• To eftermiddagskurser med relevante lokale erhvervsledere årligt 

Inspirationen til denne aktivitet kommer fra kataloget Inspirations- og videnskatalog til 

boligsociale indsatser udarbejdet af Center for Boligsocial Udvikling, side 98. 

Formål:  

Hovedformål:  

• Flere kommer i job og uddannelse 

• Øge uddannelsesgraden 

• Øge beskæftigelsesgraden 

 

Delformål: 

• Styrke de unges handlemuligheder ift. at tage en erhvervskompetencegivende 

uddannelse 

• Styrke de unge i at blive parate til et fritidsjob 

• De unge får en indsigt i hvordan en arbejdsplads fungerer 

• At flere unge får et fritidsjob 

Målgruppe(r): 

Målgruppen af unge i alderen 13-17 år: 

• 91 børn og unge i Rising  

• 39 børn og unge i Skt. Klemensparken 

• 157 børn og unge i Korsløkkeparken 

• 40 børn og unge i Ejerslykke 
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Fritidsjob er kun en mulighed for 13-17-årige. 

Succeskriterier og datakilde for aktiviteten: 

(OBS: Disse skal fremgå af aktivitetsskemaet) 

Succeskriterier: Datakilde: 

Succeskriterier for Rising: 

Minimum 15 unge modtager fritids- eller 

studiejobrådgivning (årligt) 

Optælling i aktiviteten 

Minimum 5 unge får et fritidsjob (årligt) Optælling i aktiviteten 

Afholdelse af 2 workshops om arbejdsrelaterede 

emner, hvoraf 1 af workshopsene henvender sig til 

forældre med børn, der ønsker et fritidsjob (årligt)  

Optælling i aktiviteten 

4 virksomhedsbesøg (årligt). Afholdes på tværs af 

BoligSocialt Hus 

Optælling i aktiviteten 

Succeskriterier for Skt. Klemensparken 

Minimum 8 unge modtager fritids- eller 

studiejobrådgivning (årligt) 

 

Optælling i aktiviteten 

Minimum 4 unge får et fritidsjob (årligt) Optælling i aktiviteten 

4 virksomhedsbesøg (årligt). Afholdes på tværs af 

BoligSocialt Hus 

Optælling i aktiviteten 

Succeskriterie for Korsløkkeparken: 

10 unge modtager fritids- eller studiejobrådgivning 

(årligt) 

Optælling i aktiviteten 

Afholdt 2 eftermiddagskurser med relevante lokale 

erhvervsledere (årligt) – afholdes sammen med 

Ejerslykke 

Optælling i aktiviteten 

4 virksomhedsbesøg (årligt). Afholdes på tværs af 

BoligSocialt Hus 

Optælling i aktiviteten 

5 unge erhverver sig et fritidsjob (årligt) Optælling i aktiviteten 

Succeskriterie for Ejerslykke: 

5 unge modtager fritids- eller studiejobrådgivning 

(årligt) 

Optælling i aktiviteten 

Afholdt 2 eftermiddagskurser med relevante lokale 

erhvervsledere (årligt) – afholdes sammen med 

Korsløkkeparken 

Optælling i aktiviteten 
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4 virksomhedsbesøg (årligt). Afholdes på tværs af 

BoligSocialt Hus 

Optælling i aktiviteten 

3 unge erhverver sig et fritidsjob (årligt) Optælling i aktiviteten 

Organisering, ansvar og rollefordeling: 

Organisering: 

Aktiviteten er organisatorisk placeret under indsatsområdet Uddannelse og Beskæftigelse. 

Tre lokale styregrupper bestående af kommunale parter, boligorganisationer og beboere 

følger aktiviteten. Styregrupperne er geografisk organiseret i hhv. Rising, Skt. 

Klemensparken og Korsløkkeparken/Ejerslykke. 

Ansvarsfordeling: 

Det overordnede ansvar for ”Fritidsjobvejledningen” er placeret hos lederen af BoligSocialt 

Hus, og den daglige koordinering af samarbejdet og aktiviteten ligger hos projektlederen. 

Det er den boligsociale medarbejders opgave at: 

• afholde otte workshops og fire virksomhedsbesøg om året samt seks workshops om 

arbejdsmarkedsrelaterede emner 

• afholde ugentlige rådgivninger i henholdsvis Rising og Skt. Klemensparken 

• formidle viden om arbejdsmarkedet til de involverede forældre 

• opdatere Facebook-siden løbende 

Rollefordeling: 

Unge, som gerne vil have rådgivning skal henvende sig til den boligsociale medarbejder, 

som leverer rådgivning i de institutionelle og sociale rum, hvor de unge færdes fx skole, 

beboerhuse og fritidstilbud. 

Ansvarlige samarbejdspartnere: 

• Ungdoms- og Uddannelsesvejledning 

• Jobcenteret 

 

Medarbejderressourcer: 

Det forventes, at der i aktiviteten vil være 22 timers medarbejderressourcer om ugen. 

Medarbejderressourcer indeholder timer til den konkrete aktivitet og timer til understøttende 

funktioner som ledelse, analyse, kommunikation og evaluering. 
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AKTIVITET: 

KREATIV LÆRING 

Indhold og praksis (aktivitetsbeskrivelse): 

Indenfor aktiviteten Kreativ læring tilbydes to tilbud: Lektiecafé og læringsværksted. 

Lektiecafé 

Der etableres en lektiecafé med fokus på sprog, læring og dannelse for børn og unge i 

alderen 7-17 år i Rising.  

Aktiviteten er et samarbejde med Ungdommens Røde Kors, som skal drive lektiecafeen to 

gange om ugen i et tidsrum, som fastsættes i samarbejde med de lokale folkeskoler, 

områdernes børn og unge og Ungdommens Røde Kors. Lektiecafeen skal ses som et 

supplement til folkeskolens eksisterende lektiecafé og være et sted, hvor der er plads til ro 

og fordybelse. 

Børn og unge i begge områder skal have gode erfaringer med læring. Læringsrummet skal 

skabes ud fra de unge beboeres perspektiv.  

Den boligsociale medarbejder skal sikre udbredelsen af aktiviteten til områdernes unge. Hvis 

der opstår problemer i forhold til en ung og dennes opførsel, er det den boligsociale 

medarbejders opgave at inddrage familien i løsningen.   

Aktiviteten sker i tæt samarbejde med folkeskolen. 

Læringsværksted 

Læringsværksted for unge 13-17-årige med et uddannelsesfremmende perspektiv og med 

henblik på at fremme udvikling af de personlige og sociale kompetencer og den almene 

dannelse. Denne del af aktiviteten Kreativ læring er målrettet Rising, Korsløkkeparken og 

Ejerslykke. Læringsværkstedets indhold vil tage udgangspunkt i den konkrete målgruppe, 

men kan fx være rap-værksted, idrætsleder-aktivitet, iværksætteri, film-/kulturværksted, 

Milife-forløb (særligt undervisningsforløb med fokus på udvikling af unges personlige og 

sociale kompetencer) og Barnets ven (Red Barnet Ungdom).  

De unge håndplukkes/henvises fra skolen, boligområdet og klub-/foreningslivet. Indsatsen 

har almen dannelse som hovedformål, herunder perspektiver, der både retter sig mod at 

fremme kompetencer, der er uddannelsesrelaterede, og at der afsluttes med et konkret 

produkt: idrætslederuddannelse, rap-produktion og lignende.  

Aktivitetsrække i Rising:  

• Lektiecafé afholdes to gange ugentligt 

• Afholdelse af læringsværksted (to læringsforløb pr. år) 

Aktivitetsrække på tværs af Korsløkkeparken og Ejerslykke:  

• Afholdelse af læringsværksted (to læringsforløb i projektperioden) 
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Inspirationen til denne aktivitet kommer fra kataloget Inspirations- og videnskatalog til 

boligsociale indsatser udarbejdet af Center for Boligsocial Udvikling, side 103.  

Formål:  

Hovedformål:  

• Børn og unge trives og klarer sig bedre i skolen 

 

Delformål: 

• Styrke de unges handlemuligheder i forhold til uddannelse  

• Øge karaktergennemsnittet i dansk og matematik 

• Styrke børns glæde ved læring 

• Understøtte stabilt fremmøde i skolen 

 

Målgruppe(r): 

Lektiecafé:  

Henvender sig til områdernes børn og unge i alderen 7-17 år, sekundært øvrige beboere, 

som ønsker hjælp til forskellige typer af læring eller uddannelse.  

• 199 unge i Rising 

Læringsværksted: 

Henvender sig til unge i alderen 13-17 år i Rising, Korsløkkeparken og Ejerslykke.  

• 91 unge i Rising 

• 156 unge i Korsløkkeparken 

• 35 unge Ejerslykke 

Succeskriterier og datakilde for aktiviteten: 

(OBS: Disse skal fremgå af aktivitetsskemaet) 

Succeskriterier: Datakilde: 

Succeskriterie for Rising 

20 børn og unge deltager i gennemsnit pr. gang i 

lektiecafé  

Optælling i aktiviteten 

10 unge deltager pr. forløb i læringsværkstedet Optælling i aktiviteten 

2 læringsværksteder afholdt (årligt) Optælling i aktiviteten 

Succeskriterier for Korsløkkeparken og Ejerslykke 

1 læringsværksted afholdt (årligt) Optælling i aktiviteten 

Organisering, ansvar og rollefordeling: 
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Organisering: 

Aktiviteten er organisatorisk placeret under indsatsområdet Uddannelse og Beskæftigelse. 

Tre lokale styregrupper bestående af kommunale parter, boligorganisationer og beboere 

følger aktiviteten. Styregrupperne er geografisk organiseret i hhv. Rising, Skt. 

Klemensparken og Korsløkkeparken/Ejerslykke. 

Ansvarsfordeling: 

Det overordnede ansvar for aktiviteten er placeret hos lederen af BoligSocialt Hus, mens den 

daglige koordinering af samarbejde og tilrettelæggelse af aktiviteten ligger hos 

projektlederen. 

Det er den boligsociale medarbejders opgave at: 

• være pædagogisk leder for det kreative læringsrum 

• sikre, at henviste unge fra skolen og foreningslivet kommer i forskellige typer 

læringsforløb og at disse afholdes 

• Ungdommens Røde Kors har optimale forhold til at afholde lektiecafé 

• rekruttere og fastholde børn og unge i lektiecafeen 

 

Rollefordeling 

BoligSocialt Hus: 

Den boligsociale medarbejder planlægger indholdet for aktiviteten i samarbejde med 

Ungdommens Røde Kors. Ungdommens Røde Kors er ansvarlig for den daglige koordinering 

af frivillige i lektiecafeen i Rising. 

Ansvarlige samarbejdspartnere: 

• Risingskolen 

• Skt. Klemensskolen 

• Ungdommens Røde Kors 

• Ungdoms- og Uddannelsesvejledning 

• UngOdense 

• Ejerslykkeskolen 

• Rosengårdskolen 

 

Medarbejderressourcer: 

Det forventes, at der i aktiviteten vil være 17 timers medarbejderressourcer om ugen. 

Medarbejderressourcer indeholder timer til den konkrete aktivitet og timer til understøttende 

funktioner som ledelse, analyse, kommunikation og evaluering. 
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AKTIVITET: 

LEKTIECAFÈER 

Indhold og praksis (aktivitetsbeskrivelse): 

Aktiviteten ”Lektiecaféer” består af to tilbud: Lektiecafé for skolebørn og Danskundervisning 

for voksne. 

Lektiecafé: 

Der etableres en lektiecafé i Korsløkkeparkens Fælleshus med fokus på at få lavet lektier, 

øvet sprog m.m. for børn og unge i alderen 7-17 år med bopæl i Korsløkkeparken.  

Aktiviteten er et samarbejde med Dansk Flygtningehjælp, som rekrutterer frivillige til 

lektiecaféen med afholdelse minimum en gang om ugen. Tidsrum fastsættes i samarbejde 

med den lokale folkeskole, områdernes børn og unge og Dansk Flygtningehjælp. 

Lektiecaféen skal ses som et supplement til folkeskolens eksisterende lektiecafé og være et 

sted, hvor der er plads til ro og fordybelse. 

Den boligsociale medarbejder skal sikre udbredelsen af aktiviteten til områdernes unge. 

Aktiviteten iværksættes og gennemføres i tæt samarbejde med folkeskolen. 

Danskundervisning: 

Danskundervisning for 18+ beboere i Korsløkkeparken er et sprogligt opkvalificerende tilbud. 

Aktiviteten fremmer deltagernes danskkundskaber generelt med mulighed for individuelt 

tilpassede niveauer. Danskundervisningens indhold vil tage udgangspunkt i den konkrete 

målgruppe, men har fokus på at træne mundtligt og skriftligt dansk samt læsekundskaber. 

Danskundervisningen afvikles i samarbejde med AOF- ØstFyn, som er ansvarlig for 

undervisningen.  

Danskundervisning målrettes områdernes voksne beboere, som har behov eller ønske om at 

styrke sine danskkundskaber. Aktiviteten afvikles minimum en gang om ugen.  

Aktivitetsrække:  

• Minimum en ugentlig åbning af Lektiecafé 

• Minimum en ugentlig undervisningsgang i dansk 

Inspirationen til aktiviteten; ”Kataloget Inspirations- og videnskatalog til boligsociale 

indsatser” udarbejdet af Center for Boligsocial Udvikling, side 106 - 111. 

Formål:  

Hovedformål:  

• Børn og unge trives og klarer sig bedre i skolen 

• Udvikle beboernes kompetencer 

 

Delformål: 
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• Styrke børns glæde ved læring 

• Voksne har mulighed for at forbedre deres danskkundskaber forud for job, 

uddannelse eller generelt i dagligdagen. 

 

Målgruppe(r): 

Lektiecafé:  

Henvender sig til områdernes børn og unge i alderen 7-17 år.  

• 305 børn og unge i Korsløkkeparken 

 

Danskundervisning: 

Henvender sig til beboere som er fyldt 18 år i Korsløkkeparken. Der 1.364 i alderen 18+ i 

Korsløkkeparken. 

Succeskriterier og datakilde for aktiviteten: 

(OBS: Disse skal fremgå af aktivitetsskemaet) 

Succeskriterier: Datakilde: 

Succeskriterier for Korsløkkeparken: 

10 børn og unge deltager i gennemsnit i lektiecafé Optælling i aktiviteten 

10 voksne deltager i gennemsnit i danskundervisning Optælling i aktiviteten 

Organisering, ansvar og rollefordeling: 

Organisering: 

Denne aktivitet er organisatorisk placeret under indsatsområdet Uddannelse og 

Beskæftigelse. 

En fælles styregruppe for Korsløkkeparken og Ejerslykke bestående af kommunale parter, 

boligorganisationer og beboere følger aktiviteten.  

 

Ansvarsfordeling: 

Det overordnede ansvar for ”Lektiecaféer” er placeret hos lederen af BoligSocialt Hus, og 

den daglige koordinering af samarbejdet og aktiviteten ligger hos projektlederen. 

Det er den boligsociale medarbejders opgave at: 

• Koordinere begge aktiviteter med henholdsvis Dansk Flygtningehjælp og AOF ØstFyn 

• Sørge for lokaler til aktiviteterne 

• Formidle tilbuddene til beboere og relevante samarbejdspartnere i området. 

• Lave opfølgning på succeskriterier for aktiviteterne. 

 

Rollefordeling: 

BoligSocialt Hus: 
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Den boligsociale medarbejder sørger for formidling af tilbud, tilgængelige lokaler og 

forplejning. 

Ansvarlige samarbejdspartnere: 

• Dansk Flygtningehjælp 

• AOF ØstFyn 

 

Medarbejderressourcer: 

I Korsløkkeparken svarer medarbejderressourcen til 17 timer om ugen. 

Medarbejderressourcen inkluderer timer til den konkrete aktivitet, timer til understøttende 

funktioner såsom ledelse, analyse, kommunikation og evaluering. 
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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 indsats, som delaftalen vedrører: 

Boligsocial helhedsplan for Rising, Skt. Klemensparken, Korsløkkeparken og Ejerslykke 1/6 

2017 – 31/5 2021.  

(Rising pr. 1/6 2017, Skt. Klemensparken pr. 1/1 2018, Korsløkkeparken og Ejerslykke pr. 

1/3 2019) 

Aftalens parter: 
 

• Jacob Michaelsen, Direktør, Fyns Almennyttige Boligselskab, og formand for 

bestyrelsen for BoligSocialt Hus 

• Morten Jessen Madsen, Chef for Familie og Velfærd, Børn- og Ungeforvaltningen og 

bestyrelsesmedlem i bestyrelsen for BoligSocialt Hus 

Problemkompleks for indsatsområdet: 

Alle fire boligområder er kendetegnet ved, at der bor mange børn og unge. Børn og unge, 

hvor mange vokser op i familier, hvor der i nogle tilfælde er begrænset tilknytning til og 

forståelse for skole og uddannelsesliv, arbejdsmarkedet samt det at agere i og være en del 

af det danske samfund. 

I alt bor der 1.070 børn i alderen 0-17 år i alle fire boligområder. I Skt. Klemensparken bor 

der 129 børn, hvoraf 49 % er børn af en enlig forsørger, og i Rising bor der 312 børn, hvoraf 

37 % er børn af en enlig forsørger. I Korsløkkeparken og Ejerslykke bor en stor andel af 

børnene sammen med begge deres forældre. I Korsløkken svarer det til en andel på 74 % 

og i Ejerslykke 78 %. 

I Skt. Klemensparken er der et markant antal aktive børnesager. I alt er der 59 §52 sager, 

hvilket betyder, at der er truffet forskellige foranstaltninger (ikke handicapsager). Alene i 

2014 er der åbnet fire nye sager. Det må betegnes som et stort problem for områdets børn. 

I Rising er der 81 åbne sager, og der er åbnet seks nye sager i 2014. Tilsvarende i 

Ejerslykke er der 19 aktive børn- og ungesager, hvoraf næsten samtlige skyldes sociale 

sager. Det svarer til, at en andel på omkring 11 % børn og unge i boligområdet har en aktiv 

børn- og ungesag.  

 

8. DELAFTALE: FOREBYGGELSE OG FORÆLDREANSVAR 
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Det gennemsnitlige skolefravær er højt i både i Korsløkkeparken og Ejerslykke. I 

Korsløkkeparken har eleverne i gennemsnit 15,6 fraværsdage indenfor et år, hvor flere af 

fraværsdagene skyldes sygdomsfravær. I Ejerslykke har eleverne i gennemsnit 15,1 

fraværsdage og et stigende sygdomsfravær. 

 

Det markante og stigende fravær kan have konsekvenser for barnets udvikling, herunder ift. 

faglige præstationer, risiko for fravær og frafald på efterfølgende ungdomsuddannelse. 

I Korsløkkeparken og Ejerslykke er der en markant negativ udvikling ift. 1-2-årige uden 

tilknytning til dagtilbud. I Korsløkkeparken er andelen af de 1-2-årige, der er tilknyttet 

dagtilbud på 57,6 % og i Ejerslykke er tallet 60,9 %. Begge boligområder ligger dermed 

markant under Odense Kommunes gennemsnit på 79,1 %.  

Familier, som er ramt af udsathed og fx har et lavt uddannelsesniveau, ringe tilknytning til 

arbejdsmarkedet og lav indkomst er ofte også kendetegnet ved en række andre forhold 

såsom dårligere trivsel og sundhed, færre relationer, ringere forståelse af pligter og 

rettigheder i samfundet, utryghed ved samfundets forventninger og måske endda mistillid 

og mistro. Forældres ofte begrænsede forståelse af omverdenen og samspil med samme har 

indflydelse på børnenes opvækst. I takt med at barnet bliver ældre, stiger kompleksiteten 

både for den unge og for familien. Der stilles store krav om deltagelse i skolens liv og senere 

i uddannelseslivet. 

Tidlig forebyggelse handler i høj grad om at forsøge at bryde den negative sociale arv på 

forskellige centrale tidspunkter i barnets liv, hvor forældrene har et særligt ansvar og en 

særlig støttende opgave. 

Formål og lokalt opstillede målinger for indsatsområdet: 

Formål: 

Formålet med aktiviteterne under indsatsområdet Forebyggelse og Forældreansvar er 

primært at: 

• Børn lærer og er mere kompetente 

• Flere beboere er betydningsfulde deltagere i fællesskaber 

• Styrke forældrekompetencer 

• Styrke socialiseringsprocesser og trivsel på førskoleniveau. 

 

Til hovedformålene hører en række delmål: 

• Styrket samarbejde med forældre om forældreansvar og pasningsordning 

• Flere børn og unge har et positivt og aktivt skole- og fritidsliv  

• Øge karaktergennemsnittet 

• Flere børn i alderen 1-2-årige er tilknyttet dagtilbud 

Lokalt opstillede målinger (succeskriterier): Datakilde: 

Succeskriterier for Rising: 
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Andelen af 1-5-årige, som er i pasningsordning, øges 

med 2,5 % fra 2015 til 2021 

(2015: 7,5 % = 7 børn) 

Pasningsordning,  

Boligsocial data, LBF 

Andelen af aktive børn- og ungesager inden for det 

seneste år forbliver under 4 % i 2021 

(December 2014: 4 % = 6 børn og unge)  

Aktive børn- og ungesager, Odense 

Kommunes Monitoreringssystem 

Karaktergennemsnittet i dansk og matematik for 9. 

klasseselever stiger til et fireårigt gennemsnit på 5,5 i 

2021 

(2015: 5,3 – gns. for 2011-2015 4,88 %) 

Karaktergennemsnit,  

Boligsocial data, LBF 

Succeskriterier for Skt. Klemensparken: 

 

Andelen af 1-5-årige, som er i pasningsordning, øges 

med 5 % fra 2015 til 2021 

(2015: 20,0 % = 7 børn) 

Pasningsordning,  

Boligsocial data, LBF 

Andelen af aktive børn- og ungesager inden for det 

seneste år forbliver under 10 % i 2021  

(December 2014: 10 % = 4 børn) 

Aktive børn- og ungesager, Odense 

Kommunes Monitoreringssystem 

Karaktergennemsnittet i dansk og matematik for 9. 

klasseselever stiger til gennemsnittet på 6,92 i 2021 

(2015: 5,8 – gns. for 2011-2015 6,92 %) 

Karaktergennemsnit,  

Boligsocial data, LBF 

Succeskriterier for Korsløkkeparken: 

 

Det gennemsnitlige antal skolefraværsdage, indenfor 

det seneste år, skal reduceres fra 15,6 dage i 2017 til 

12 dage i 2020 

(August 2017: 15,6 %) 

Al fravær, Odense Kommunes 

Monitoreringssystem 

Andelen af et- til toårige børn, som er i dagtilbud, 

skal stige med 3 procentpoint fra 2015 til 2020 

(2015: 57,6 %) 

Dagtilbud, Nøgletal på 

boligområderne, Danmarks Statistik 

Succeskriterier for Ejerslykke: 
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Det gennemsnitlige antal skolefraværsdage, indenfor 

det seneste år, skal reduceres fra 15,3 dage i 2017 til 

12 dage i 2020 

(August 2017: 15,3 %) 

Al fravær, Odense Kommunes 

Monitoreringssystem 

Andelen af et- til toårige børn, som er i dagtilbud, 

skal stige med 3 procentpoint fra 2015 til 2020 

(2015: 60,9 %) 

Dagtilbud, Nøgletal på 

boligområderne, Danmarks Statistik 

Aktiviteter, som skal bidrage til indfrielse af formål og lokalt fastsatte 

mål/målinger: 

• Boligsociale familiekurser 

• Tidlig forebyggende indsats 

• Brobygning mellem skoleliv, institutionsliv, fritidsliv og forældre 

Samspil med og supplement til den kommunale indsats i boligområdet: 

De boligsociale aktiviteter i indsatsområdet Forebyggelse og Forældreansvar gennemføres i 

tæt og koordineret samarbejde med relevante parter i Odense Kommune og koordineres ud 

fra fælles strategiske mål.  

Der arbejdes med at understøtte Odense Kommunes mål om, at børn lærer og er mere 

kompetente, og at flere beboere er betydningsfulde deltagere i fællesskaber. 

Der er et tæt samarbejde med Børn- og Ungeforvaltningen, herunder ungdomsskoler, 

folkeskoler og de lokale børneinstitutioner. 

Kommunale aktiviteter i de to boligområder sikres koordineret med den boligsociale 

helhedsplan, blandt medarbejdere lokalt og i regi af de lokale styregrupper og bestyrelsen. 

Indsatsområdets økonomi i henhold til budget (Her anføres finansiering for 
dette indsatsområde som oplyst i det vedlagte budget for den boligsociale 

indsats): 
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Organisation (01/07/2017 - 31/05/2021) Finansiering 

Landsbyggefonden 5.657.000 kr. 

Lokal medfinansiering 1.611.000 kr. 

Samlet budget for indsatsområdet 7.268.000 kr. 

Organisation (01/03/2019 - 31/05/2021) Finansiering 

Inkluderes i den samlede pulje for 

BoligSocialt Hus 

Landsbyggefonden 1.555.000 kr. 

Lokal medfinansiering 529.000 kr. 

Samlet budget for indsatsområdet 2.083.000 kr. 

Konflikthåndtering og underretning: 

Opstår der uoverensstemmelse vedrørende realisering af det boligsociale arbejde i Rising, 

Skt. Klemensparken, Korsløkkeparken og Ejerslykke eller i partnerskabet mellem 

BoligSocialt Hus, boligorganisationerne og Odense Kommune samt andre 

samarbejdspartnere såsom Fyns Politi, SSP Odense og lokale virksomheder, er lederen af 

BoligSocialt Hus ansvarlig for at adressere uoverensstemmelsen og skabe platform for 

håndtering af den.  

Parterne er gennem denne strategiske samarbejdsaftale og delaftalerne gensidigt ansvarlige 

for at løse problemstillinger, som vedrører den boligsociale indsats i BoligSocialt Hus.  

 

Enhver uoverensstemmelse, som ikke kan løses gennem almindelig dialog og som kræver en 

overordnet afgørelse, rejses for bestyrelsen for BoligSocialt Hus, som får fremlagt de 

forskellige synspunkter og interesser og herefter træffer beslutning på et nuanceret 

grundlag.  

I alt er der fire boligorganisationer repræsenteret i BoligSocialt Hus. I de tilfælde, hvor der 

skulle være udfordringer, der skal løses i forhold til de lokale organisations- eller 

afdelingsbestyrelser, kontaktes direktøren for den pågældende boligorganisation af lederen 

for BoligSocialt Hus, så der sikres en korrekt arbejdsgang i forbindelse med det 

organisatoriske arbejde i den enkelte boligorganisation.  

 

Revision af delaftalen (Eventuelle reviderede aftaler skal ikke fremsendes til 
Landsbyggefonden, men fonden skal om nødvendigt til enhver tid kunne 

rekvirere ajourførte delaftaler): 

 

Lederen af BoligSocialt Hus indstiller eventuelle revideringer af delaftalen til bestyrelsen. 

Delaftalen gælder fra:  
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1/6 2017 til 31/5 2021 

Rising 1/6 2017-31/5 2021 og Skt. Klemensparken 1/1 2018-31/5 2021 

(Korsløkkeparken og Ejerslykke 1/3 2019 - 31/5 2021) 

 

AKTIVITET: 

BOLIGSOCIALE FAMILIEKURSER 

Indhold og praksis (aktivitetsbeskrivelse): 

Boligsociale familiekurser 

Boligsociale Familiekurser er kurser for familier med fokus på opdragelse og kommunikation i 

familien samt samfundsforståelse. Kurserne omhandler det hele børn- og ungeliv fra 0-17 år. 

Derudover afhænger indholdet af målgruppen og planlægges i samarbejde med denne for at få 

belyst de emner, som er mest relevante. 

 

Relevante fagpersoner inviteres til at deltage i familiekurserne, som vil bestå af både oplæg, 

samtale og sociale aktiviteter. Det styrker sammenholdet i gruppen at mødes om fælles 

oplevelser og aktiviteter, og i kraft heraf får familierne også et stærkere netværk, som kan 

bruges i det daglige. 

Den boligsociale medarbejders opgave er at rekruttere relevante familier og fastholde dem til 

kurserne, sikre kontinuitet i kurserne og planlægge indholdet af kurserne sammen med 

deltagerne. Den boligsociale medarbejder kan selv stå for oplæg, men relevante 

samarbejdspartnere vil også indgå med faglige oplæg, fx om børneopdragelse, sundhed, 

uddannelse, kriminalitetsforebyggelse og samfundsforståelse. Temaerne skal være relevante 

for børn og unges trivsel og give forældrene flere kompetencer til forældrerollen set i et 

perspektiv med både små børn og teenagere. 

Forældreambassadører  

På sigt skal forældrene gerne selv, som forældreambassadører, være i stand til at planlægge 

og afholde arrangementer i området og indgå som frivillige i forskellige aktiviteter, herunder 

også i de boligsociale familiekurser, hvor de kan fortælle om deres erfaringer. 

Forældreambassadørerne skal klædes på til at kunne gå ind i forskellige problemstillinger, der 

gør sig gældende for det pågældende boligområde. Minimum hvert halve år skal 

forældreambassadørerne i samarbejde med den boligsociale medarbejder planlægge en 

temaaften for de øvrige beboere i det pågældende boligområde, hvor forældrene skal stå for 

såvel planlægning som afholdelse af arrangementet. 

 

Aktivitetsrække for Rising og Skt. Klemensparken: 

• Afholdelse af 35 møder pr. år i begge boligområder 

• Afholdelse af to temadage pr. år i begge boligområder 

• Udpegning af forældreambassadører efter det første år i begge boligområder 
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Aktivitetsrække for Korsløkkeparken og Ejerslykke: 

• Afholdelse af årlige familiekurser i 2019, 2020 og 2021 enten i samarbejde med Hele 

Danmarks Familieklub v/ KFUM eller i samarbejde med lokale samarbejdspartnere som 

beskrevet ovenfor. 

Aktiviteten har et forebyggende og kriminalpræventivt perspektiv. 

Inspirationen til denne aktivitet er hentet fra kataloget Inspirations- og videnskatalog til 

boligsociale indsatser udarbejdet af Center for Boligsocial Udvikling, side 147. 

Formål:  

Formålet med Boligsociale Familiekurser er at styrke de sårbare familier i Rising og Skt. 

Klemensparken.  

 

De sårbare familier kæmper ofte med flere forskellige problemstillinger som fx svage sociale 

relationer og netværk, manglende eller lav tilknytning til uddannelse og arbejdsmarked, 

manglende forståelse for og indblik i det danske samfund og udfordringer forbundet med at 

opdrage børn i et andet samfund og kultur, end de selv er vokset op i.  

Flere kompetente og engagerede voksne kan være med til at skabe større tryghed og trivsel i 

familien til glæde for såvel børn som unge.  

Hovedformål: 

• Styrke forældrekompetencerne i familierne for derved at styrke den samlede familie. 

 

Delmål: 

• Forældre får relevant viden om samfundet, herunder dansk kultur, skole- og 

uddannelsessystemet og fritidslivets betydning for børn og unges udvikling og dannelse 

• Forældre får større tillid til systemet 

• Forældre får nye redskaber til børneopdragelse og teenageudfordringer 

• Forældre får stærkere socialt netværk 

Målgruppe(r): 

Målgruppen er forældre med børn i alderen 0-17 år fra begge områder på tværs af etnicitet og 

ressourcer.  

Rising: 

• 119 husstande med 1-2 børn 

• 35 husstande med 3-4 børn 

• 5 husstande med mindst 5 børn 

• 127 beboere i alderen 0-6 år 

• 199 beboere i alderen 7-17 år 

 

Skt. Klemensparken: 
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• 66 husstande med 1-2 børn 

• 10 husstande med 3-4 børn 

• 1 husstand med mindst 5 børn 

• 43 beboere i alderen 0-6 år 

• 81 beboere i alderen 7-17 år 

Korsløkkeparken: 

• 168 husstande med 1-2 børn 

• 65 husstande med 3-4 børn 

• 0 husstand med mindst 5 børn 

• 175 beboere i alderen 0-6 år 

• 292 beboere i alderen 7-17 år 

Ejerslykke: 

• 76 husstande med 1-2 børn 

• 7 husstande med 3-4 børn 

• 0 husstand med mindst 5 børn 

• 72 beboere i alderen 0-6 år 

• 90 beboere i alderen 7-17 år 

Succeskriterier og datakilde for aktiviteten: 

(OBS: Disse skal fremgå af aktivitetsskemaet) 

Succeskriterier: Datakilde: 

Succeskriterier for Rising: 

Mindst 10 familier deltager i familiekurset pr. gang. Optælling i aktiviteten 

At minimum 6 beboere kan agere forældreambassadør 

efter et år (årligt) 

(Succeskriterie i 2018) 

Optælling i aktiviteten 

Afholdelse af 2 temaaftener, som planlægges af 

forældreambassadørerne (årligt) 

(Succeskriterie i 2018) 

Optælling i aktiviteten 

Min. 40 deltagere pr. temaaften Optælling i aktiviteten 

Succeskriterier for Skt. Klemensparken 

Mindst 10 familier deltager i familiekurset pr. gang. Optælling i aktiviteten 

At minimum 4 beboere kan agere forældreambassadør 

efter et år (årligt) 

(Succeskriterie i 2019) 

Optælling i aktiviteten 

Afholdelse af 2 temaaftener, som planlægges af 

forældreambassadørerne (årligt) 

Optælling i aktiviteten 
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(Succeskriterie i 2019) 

Min. 20 deltagere pr. temaaften Optælling i aktiviteten 

Succeskriterier for Korsløkkeparken: 

10 familier deltager i familiekurset pr. forløb Optælling i aktiviteten 

Succeskriterier for Ejerslykke: 

10 familier deltager i familiekurset pr. forløb Optælling i aktiviteten 

Organisering, ansvar og rollefordeling: 

 

Organisering: 

Aktiviteten er organisatorisk placeret under indsatsområdet Forebyggelse og Forældreansvar. 

Tre lokale styregrupper bestående af kommunale parter, boligorganisationer og beboere følger 

aktiviteten. Styregrupperne er geografisk organiseret i hhv. Rising, Skt. Klemensparken og 

Korsløkkeparken/Ejerslykke. 

Ansvarsfordeling: 

Det overordnede ansvar for aktiviteten er placeret hos lederen af BoligSocialt Hus, mens den 

daglige koordinering af samarbejde og tilrettelæggelse af aktiviteten ligger hos projektlederen. 

Rollefordeling: 

BoligSocialt Hus:  

En boligsocial medarbejder koordinerer og planlægger indhold for aktiviteten i samarbejde 

med deltagerne. 

Det er den boligsociale medarbejders opgave at: 

• rekruttere relevante familier og fastholde dem til kurserne 

• sikre kontinuitet i kurserne og planlægge indholdet af kurserne sammen med 

deltagerne 

• skabe en faglig ramme omkring forældreambassadørerne  

Samarbejdspartnere: 

Kommunale samarbejdspartnere indgår i aktiviteten som oplægsholdere med relevante faglige 

oplæg, det kunne fx være repræsentanter fra børneinstitutioner, sundhedsplejen, skolen, 

ungdomsuddannelserne og fritids- og foreningslivet. 

Ansvarlige samarbejdspartnere: 

• UngOdense 

• Risingskolen 

• Skt. Klemensskolen 

• Børneinstitution Skt. Klemens-Dalum 

• Børneinstitution i Rising 

• Sundhedsplejen i Odense Nord 

• Sundhedsplejen i Odense Syd 
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• Dagplejen Syd 

• Ejerslykkeskolen 

• Rosengårdskolen 

• Børnehuset Bifrost 

• Ejerslykke Børnehave Børnehus 

• Ejerslykke Vuggestue Børnehus 

 

Medarbejderressourcer: 

Det forventes, at der i aktiviteten vil være 27 timers medarbejderressourcer om ugen. 

Medarbejderressourcer indeholder timer til den konkrete aktivitet og timer til understøttende 

funktioner som ledelse, analyse, kommunikation og evaluering. 

 

AKTIVITET: 

TIDLIG FOREBYGGENDE INDSATS 

Indhold og praksis (aktivitetsbeskrivelse): 

Tidlig forebyggende indsats – Rising og Skt. Klemensparken 

Kimen til et godt børn- og unge/voksenliv lægges allerede i de tidlige år, og en tidlig indsats 

er central for et barns trivsel, en tidlig indsats i forhold til sprog, evnen til at kunne begå sig 

socialt og lære og udvikle sig. 

Aktiviteten arbejder med de 0-6-årige og deres forældre i begge områder. Mange børn med 

anden etnisk baggrund end dansk, deltager ikke på lige fod med børn med etnisk dansk 

baggrund i institutionslivet. Der skal udvælges 10 familier i Rising og 5 familier i Skt. 

Klemensparken, som indgår i denne aktivitet.  

Den boligsociale medarbejder skal være opsøgende over for målgruppen og udarbejde et 

forløb, som sikrer en brobygning til institutionslivet for forældre i både Rising og Skt. 

Klemensparken. Aktiviteten koordineres med relevante kommunale parter. 

Der vil være individuelle besøg hos nybagte forældre, som inviteres til små fællesmøder i 

hjemmene og større fællesmøder uden for hjemmene. Der skabes et trygt og tillidsfuldt 

rum, hvor forældrene kan formulere deres erfaringer og bekymringer. Forældrene mødes 

jævnligt, og aktiviteten skal være fleksibel, da de involverede forældre har forskellige 

forudsætninger.  

Den boligsociale medarbejder er ansvarlig for, at der arbejdes ud fra følgende tre temaer: 

Barnets udvikling, opdragelse og det positive institutionsliv. Den boligsociale medarbejder 

skal via kontakten til nybagte forældrene skabe et forløb, som er inkluderende og sikre en 

brobygning til et kommende institutionsliv.  

Aktivitetsrække: 

• Afholdelse af hjemmebesøg hos de udvalgte familier hver 14. dag 

• Afholdelse af åbne og personlige rådgivninger hver uge 
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• Afholdelse af besøg hos henholdsvis dagplejer og børneinstitutioner hvert halve år 

 

Inspirationen til denne aktivitet kommer fra kataloget Inspirations- og videnskatalog til 

boligsociale indsatser udarbejdet af Center for Boligsocial Udvikling, side 166. 

Tidlig forebyggende indsats – Korsløkkeparken og Ejerslykke 

I Odense Kommune har Børn- og Ungeforvaltningen besluttet en strategi for en ”Rettidig og 

tidlig indsats, 2018 - 2022”. I strategien beskrives det, at de første 1000 dage i et barns liv 

er afgørende for, hvordan det klarer sig på sin videre færd og at tidlige indsatser virker, når 

man lykkes med at hjælpe i tide og bryde negative baner.  

 

Det gør sig ikke mindre gældende i områder, som man kan betegnes som socialt udsatte. I 

den boligsociale helhedsplan for Korsløkkeparken og Ejerslykke ønsker vi at koble 

kommunens strategi sammen med indsatsområdet Forebyggelse og Forældreansvar. 

 

I Korsløkkeparken og Ejerslykke vokser markant flere børn op i familier, der på forskellig vis 

har svært ved at skabe gode opvækstvilkår for deres børn. En del udsatte familier kan have 

svært ved at stimulere børnenes sociale og sproglige evner. Allerede fra børnene er små, 

skal forældre understøttes og vejledes i, at deres børn indgår i stærke og positive 

fællesskaber, der udvikler deres kompetencer og hvor de oplever, at de er betydningsfulde. 

 

Udfordringen øges, hvis familierne samtidig har fravalgt at få passet deres børn i 

daginstitution, som markant flere familier i udsatte boligområder gør, eller at samarbejdet 

med sundhedsplejersken fravælges. Trods det at mødre ikke tager mod tilbuddet om fx 

sundhedspleje, så har de alligevel et stort behov for at få svar på alle de spørgsmål, som 

mødre og fædre har til små børns trivsel og udvikling. 

 

I Korsløkkeparken og Ejerslykke er der som tidligere beskrevet, en større andel end i 

Odense som gennemsnit, af familier med sociale og komplekse problemstillinger i den ene 

eller i begge forældres liv. Det gør det vanskeligt for forældrene enten permanent eller i 

perioder, at varetage forældrerollen på en sådan måde, at deres barn udvikler sig 

alderssvarende.  

Dette betyder konkret, at deres børn ofte er bagud i deres udvikling på flere områder. Dette 

kan være på det sociale eller det sproglige område. Eller det kan handle om helt basale ting, 

såsom at have fået forældrekontakt i de rette doser som helt lille, at blive trøstet på de 

rigtige tidspunkter, at få alderssvarende mad, at få alderssvarende motorisk stimulation og 

at få den nødvendige søvn.  

Alt sammen noget, der er vigtigt for at hjernen kan udvikle sig som den skal, så barnet kan 

blive klar til at modtage læring, først når barnet skal i pasning og siden, når barnet skal 

starte i skole.   

Derudover ved vi fra vores samarbejdspartnere samt i forhold til det kendskab den 

boligsociale helhedsplan har til familierne, at en del af familierne fravælger tilbud fra 

sundsplejen og/ eller ikke får deres barn i pasning i tide. Dette er med til yderligere at sætte 

børnene bagud i deres udvikling, og det bliver dels ofte vanskeligt for barnet i resten af 



 
 

 

Side 91 af 104  

 

8. DELAFTALE: FOREBYGGELSE OG FORÆLDREANSVAR 

barndommen og ungdommen at komme i alderssvarende udvikling, men dels også for 

forældrene i forhold til at understøtte en alderssvarende udvikling.  

Resultatet bliver ofte, at barnet senere i sine ungdomsår, oplever store problemer med at 

gennemføre en uddannelse. 

Internationale undersøgelser peger således på, at de helt tidlige år som afgørende ift. 

udviklingen af de sociale, personlige og kognitive evner, som senere bliver afgørende for 

barnets muligheder i livet. Børns hjerner er særligt formbare i de helt tidlige år, og derfor er 

mulighederne for at styrke børns sociale, personlige og kognitive evner bedst i de første år 

af barnets liv. 

 

 

Aktiviteter: 

Forældreforløb:  

Hvor en fast gruppe af familier mødes med repræsentanter fra f.eks. daginstitutioner, 

tandplejen eller sundhedsplejen til oplæg om bl.a. børneopdragelse, trivsel, sundhed, 

ernæring, det danske velfærdssystem, menneskerettigheder og ligestilling mellem kønnene 

og fokus på sproglig udvikling.  

 

Forløbene tilpasses og faciliteres af de boligsociale medarbejdere i området. Områdets 

beboere ses som vigtige deltagere i planlægningen og udførslen. Vi vil ligeledes tage 

udgangspunkt i de relevante FN-verdensmål, herunder verdensmål nr. 5. 10: opnå ligestilling 

mellem kønnene og styrke kvinders og pigers rettigheder og muligheder – det kan være sig 

både i forældreforløb og den individuelle familierådgivning (se næste aktivitet). 

 

Her er der et særligt fokus på forældre til børn på 0-6 år, men forløbene kan også rumme 

andre fokusområder såsom rusmidler, demokrati og dannelse m.m. Forældreforløbene 

handler i høj grad om at se på adfærd i sociale sammenhænge. Vi understøtter, at 

familierne, hvis der er behov, får kontakt til de rette fagpersoner, som kan støtte og 

afhjælpe den konkrete families udfordring. 

 

Konkret kan der samles mindre grupper af forældre, hvor der er fokus på brobygning til 

dagpleje, daginstitutioner og sundhedsplejen og skabelse af forældrenetværk, som kan 

understøtte hinanden. 

 

Individuel familierådgivning: 

En skræddersyet indsats til enkelte familier, der har behov for sparring og hjælp til at skabe 

gode rammer for deres familieliv, forældreroller og børnenes trivsel. Ofte består indsatsen i 

en række rådgivningsmøder over en længere periode som gennemføres af den boligsociale 

medarbejder i området. 

 

I aktiviteterne arbejdes der både med at give sårbare familier redskaber og rammer til at 

styrke deres børns opvækst, men også med at skabe bedre forbindelse mellem familierne og 

daginstitutionerne. Her vil det være relevant at tale om roller i børnefamilien, fx med fokus 

                                                 
10 https://www.verdensmaalene.dk/maal/5 
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på ligestilling og hvad det betyder for familiemønsteret, at deres barn kommer tidligere i 

daginstitution. 

 

Her peger undersøgelser på, at det er oplagt at øge samarbejdet mellem helhedsplaner, 

sundhedspleje og daginstitutioner, da alle parter som oftest har kontakt til målgruppen, og 

ofte i forvejen arbejder med forebyggende indsatser for familierne. 

 

Dette udfordres dog af områdets størrelse. Korsløkkeparken og Ejerslykke er tilsammen to 

store områder, hvor det kræver en mere præcis afgrænsning af, hvilke familier der kan 

inddrages i aktiviteterne, fx gennem en henvisning af forældre, der går både fra boligsociale 

helhedsplan til daginstitutioner og sundhedsplejen og omvendt. Dette for at kunne anvende 

ressourcerne optimalt og fokuseret på netop de familier, der kan profitere mest af indsatsen. 

Inspirationen til denne aktivitet er hentet fra kataloget Inspirations- og videnskatalog til 

boligsociale indsatser udarbejdet af Center for Boligsocial Udvikling, side 147. 

Formål:  

Formålet med en tidlig forebyggende indsats er at sikre, at børn fra begyndelsen stimuleres 

såvel sprogligt som socialt, og at deres forældre er en del af denne udvikling. 

Hovedformål: 

• Styrke socialiseringsprocesser og trivsel på førskoleniveau 

 

Delmål 

• Sikre børns trivsel i alderen 0-6 år 

• Skabe fundamentet for et godt institutionsliv  

• Afholdelse af personlige møder med småbørnsfamilier for sparring og hjælp til at 

skabe gode rammer for deres familieliv, forældreroller og børnenes trivsel  

• Øge forældrekompetencen gennem månedlige møder med forældregruppen 

Målgruppe(r): 

Målgruppe for denne aktivitet er kun familier med børn i alderen 0-6 år.  

• 127 børn i alderen 0-6 år i Rising  

• 43 børn i alderen 0-6 år i Skt. Klemensparken 

• 175 børn i alderen 0-6 år i Korsløkkeparken 

• 72 børn i alderen 0-6 år i Ejerslykke 

 

Succeskriterier og datakilde for aktiviteten: 

(OBS: Disse skal fremgå af aktivitetsskemaet) 

Succeskriterier: Datakilde: 

Succeskriterier for Rising: 
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15 beboere benytter sig af det personlige 

rådgivningstilbud (årligt) 

Optælling i aktiviteten 

Afholdelse af min. 2 månedlige møder i 

forældregruppen (sammenlagt 20 om året) 

Optælling i aktiviteten 

Succeskriterier for Skt. Klemensparken: 

8 beboere benytter sig af det personlige 

rådgivningstilbud (årligt) 

Optælling i aktiviteten 

Afholdelse af min. 2 månedlige møder i 

forældregruppen (sammenlagt 20 om året) 

Optælling i aktiviteten 

Succeskriterier for Korsløkkeparken: 

10 unikke beboere benytter sig af det personlige 

rådgivningstilbud (årligt) 

Optælling i aktiviteten 

2 forældreforløb afholdt (årligt) Optælling i aktiviteten 

Succeskriterier for Ejerslykke: 

5 unikke beboere benytter sig af det personlige 

rådgivningstilbud (årligt) 

Optælling i aktiviteten 

2 forældreforløb afholdt (årligt) Optælling i aktiviteten 

Organisering, ansvar og rollefordeling: 

Organisering 

Aktiviteten er organisatorisk placeret under indsatsområdet Forebyggelse og 

Forældreansvar. Tre lokale styregrupper bestående af kommunale parter, 

boligorganisationer og beboere følger aktiviteten. Styregrupperne er geografisk organiseret i 

hhv. Rising, Skt. Klemensparken og Korsløkkeparken/Ejerslykke. 

Ansvarsfordeling 

Det overordnede ansvar for aktiviteten er placeret hos lederen af BoligSocialt Hus, mens den 

daglige koordinering af samarbejde og tilrettelæggelse af aktiviteten ligger hos 

projektlederen. 

Rollefordeling 

BoligSocialt Hus:  

Den boligsociale medarbejder har ansvar for at organisere et inkluderende samarbejde med 

de kommunale institutioner og for at sikre, at aktiviteten støtter op omkring de kommunale 

indsatser. Det er den boligsociale medarbejders opgave at etablere kontakt til familier, hvis 

børn ikke deltager i noget pasningstilbud.  

Den boligsociale medarbejders opgave er at: 

• etablere brobygning og koordinering med relevante kommunale parter 
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• afholde åbne og personlige rådgivninger 

• forældregruppen skal mødes min. to gange om måneden 

• afholde institutionsbesøg hos både dagpleje og børnehave hvert halve år  

 

Samarbejdspartner:  

Den boligsociale medarbejder skal i samarbejde med relevante kommunale 

samarbejdspartnere udarbejde et forældreprogram, som tager udgangspunkt i netop de 

udfordringer, som områdernes forældre oplever i forhold til deres børns institutionsliv.  

Ansvarlige samarbejdspartnere: 

• Børneinstitution Skt. Klemens-Dalum 

• Børneinstitution i Rising 

• Dagpleje i Nord 

• Dagpleje i Syd 

• UngOdense 

• Sundhedsplejen i Odense Nord 

• Sundhedsplejen i Odense Syd 

• Ejerslykkeskolen 

• Børnehuset Bifrost 

• Ejerslykke Børnehave Børnehus 

• Ejerslykke Vuggestue Børnehus 

 

Medarbejderressourcer 

Det forventes, at der i aktiviteten vil være 41 timers medarbejderressourcer om ugen. 

Medarbejderressourcer indeholder timer til den konkrete aktivitet og timer til understøttende 

funktioner som ledelse, analyse, kommunikation og evaluering. 

 

AKTIVITET: 

BROBYGNING MELLEM SKOLELIV/INSTITUTIONSLIV/FRITIDSLIV OG 

FORÆLDRE 

Indhold og praksis (aktivitetsbeskrivelse): 

Aktiviteten Brobygning mellem skoleliv/institutionsliv/fritidsliv og forældre arbejder med 

brobygning til institutions- og skolelivet og til fritids- og foreningslivet. Aktiviteten skal ses 

som en helhedsorienteret og koordineret indsats, der retter sig til unge med forskellige 

problemstillinger og med inddragelse af forældrene. Styrken ved en koordineret indsats 

mellem de boligsociale helhedsplaner, det kommunale system (skole, ungdomsskole, fritid 

mm.) samt hele vejlednings- og ungdomsuddannelsessystemet er, at man derved får skabt 

netværk i hele indsatsen, men også et net under sårbare børn, unge og familier. Desuden 

bringes alle ressourcer optimalt i spil. 
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Den boligsociale medarbejder skal facilitere brobygning mellem hjemmet, hvor hele familien 

inddrages, og institution/skole, fritidsliv og uddannelse. 

Brobygning skole/institutionsliv – Rising og Skt. Klemensparken 

For at forældre i højere grad bliver i stand til og tager ansvar for at hjælpe deres børn og 

unge med lektier, skolegang og en aktiv fritid skal de have kompetencerne til det, og det får 

de bl.a. ved den tidligere beskrevne aktivitet Boligsociale Familiekurser. Derudover har 

forældrene ofte behov for hjælp til at lære det system at kende, som mange af dem ikke 

nødvendigvis forstår eller har tillid til, for at de derigennem kan støtte deres børn og unge. 

Får daginstitutioner/skoler mere samarbejde med forældrene, betyder det, at forældrene i 

højere grad kan understøtte deres børns/unges læring, trivsel og dannelse. 

Denne aktivitet skal ses i relation til Boligsociale Familiekurser og på sigt kan 

forældreambassadørerne inddrages. Desuden inddrages aktiviteten Kreativ læring som et led 

i at understøtte børn og unges muligheder for at blive styrket i både den faglige, personlige 

og sociale udvikling samt i deres almene dannelse.  

Brobygning fritids- og foreningsliv – Rising og Skt. Klemensparken 

Børn og unge i udsatte boligområder deltager mindre i organiserede fritidsaktiviteter end 

andre børn og unge. Et aktivt fritidsliv har ud over det helbredsmæssige også mange andre 

fordele, så som positive fællesskaber, udvikling af sociale kompetencer og mindre risiko for 

at indgå i kriminalitet. 

Den boligsociale indsats skal i samarbejde med lokale foreninger, ungdomsklubber og 

frivillige organisationer understøtte, at flere børn og unge bliver aktive deltagere i fritids- og 

foreningslivet. Den boligsociale medarbejder skal arbejde sammen med Ungdomsskolens 

Fritidsvejledning uden grænser, der har til formål at vejlede børn, unge og forældre til 

fritidsaktiviteter, og understøtte de børn og unge, der har særligt behov for evt. at blive fulgt 

til aktivitet eller har brug for hjælp til kontingent/udstyr. 

• Koordinering af møder med skoler og institutioner hver måned 

• Koordinering af møder med ungdomsskolen hver måned 

• Hjemmebesøg hos de relevante familier 

 

Brobygning fritids- og foreningsliv – Korsløkkeparken og Ejerslykke 

I Korsløkkeparken har man i en del år haft en frivillig beboerdrevet klub for områdets børn. I 

perioden 2015-2018 har denne klub udviklet sig til, at gruppen af voksne frivillige er 

overvejende identisk med forældre/mødre til børnene, som deltager i Klub Fristedet.  

Målgruppen er børn i alderen 6-11 år, idet når børnene går i 5. klasse kan de benytte det 

kommunale ungdomsklubtilbud ”Ungdomscenter Rosengård”, som er fysisk placeret i 

Korsløkkeparkens nærområde.  

I perioden 2019 – 2021 ønsker den boligsociale indsats at arbejde systematisk med 

brobygning mellem Klub Fristedets brugere og frivillige og det lokale ungdomsklubtilbud 

Ungdomscenter Rosengård samt fritidsvejledere ligeledes organiseret i UngOdense. Vi får 

derved dels bragt børn og forældre i området videre til det kommunale klubtilbud, dels 

forebygget, at de helt unge menneskers negative gadekultur, som ofte opstår i denne alder. 
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Vi understøtter dermed de unge og forældrene i at de unge bryder fødekæden til 

uhensigtsmæssige gadekultur/gadeophold.  

Aktiviteten har et forebyggende og kriminalpræventivt perspektiv. 

Inspirationen til denne aktivitet kommer fra kataloget Inspirations- og videnskatalog til 

boligsociale indsatser udarbejdet af Center for Boligsocial Udvikling, side 70 og 94. 

Formål:  

 

Hovedformål: 

• Bedre dialog mellem institution/skole og forældre 

• Børn og unge fastholder deres gang i institution/skole og bliver styrket fagligt 

• Børn og unge deltager aktivt i fritidstilbud 

• Flere børn og unge har et positivt og aktivt fritidsliv 

 

Delmål: 

• Børn og unge bliver glade for at gå i skole og lære 

• Børn og unge får styrket selvværd 

• Børn og unge styrkes i deres fritidsaktiviteter og får derigennem styrket de personlige 

og sociale kompetencer 

• Unge fastholdes i skolegang, ungdomsuddannelse og fritidsaktiviteter og undgår at 

komme ind i det kriminelle miljø 

Målgruppe(r): 

I alt bor der 525 børn og unge i alderen 7-24 år i de to boligområder. Målgruppen er børn og 

unge, som gerne vil og har brug for hjælp til at indgå i et foreningsliv. 

 

Rising: 

• 199 beboere i alderen 7-17 år 

• 207 beboere i alderen 18-24 år 

 

Skt. Klemensparken: 

• 81 beboere i alderen 7-17 år 

• 38 beboere i alderen 18-24 år 

Korsløkkeparken: 

• 292 beboere i alderen 7-17 år 

• 174 beboere i alderen 18-24 år 

Ejerslykke: 

• 90 beboere i alderen 7-17 år 

101 beboere i alderen 18-24 år 



 
 

 

Side 97 af 104  

 

8. DELAFTALE: FOREBYGGELSE OG FORÆLDREANSVAR 

Succeskriterier og datakilde for aktiviteten: 

(OBS: Disse skal fremgå af aktivitetsskemaet) 

Succeskriterier: Datakilde: 

Succeskriterie for Rising: 

Brobygning for i alt 10 børn og unge i forhold til 

foreningslivet (årligt) 

Optælling i aktiviteten 

Brobygning for i alt 10 børn og unge i forhold til 

institutionslivet (årligt) 

Optælling i aktiviteten 

Brobygning for i alt 10 børn og unge i forhold til 

skolelivet (årligt) 

Optælling i aktiviteten 

Succeskriterie for Skt. Klemensparken: 

Brobygning for i alt 5 børn og unge i forhold til 

foreningslivet (årligt) 

Optælling i aktiviteten 

Brobygning for i alt 5 børn og unge i forhold til 

institutionslivet (årligt) 

Optælling i aktiviteten 

Brobygning for i alt 5 børn og unge i forhold til 

skolelivet (årligt) 

Optælling i aktiviteten 

Succeskriterier for Korsløkkeparken og Ejerslykke: 

Der afholdes 4 brobyggende aktiviteter mellem Klub 

Fristedet og UngOdense. 

Optælling i aktiviteten 

20 børn og unge deltagere i Klub Fristedet (gns.) Optælling i aktiviteten 

Organisering, ansvar og rollefordeling: 

 

Organisering: 

Aktiviteten er organisatorisk placeret under indsatsområdet Forebyggelse og 

Forældreansvar. Tre lokale styregrupper bestående af kommunale parter, 

boligorganisationer og beboere følger aktiviteten. Styregrupperne er geografisk organiseret i 

hhv. Rising, Skt. Klemensparken og Korsløkkeparken/Ejerslykke. 

Ansvarsfordeling: 

Det overordnede ansvar for aktiviteten er placeret hos lederen af BoligSocialt Hus, mens den 

daglige koordinering af samarbejde og tilrettelæggelse af aktiviteten ligger hos 

projektlederen. 

Rollefordeling: 
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BoligSocialt Hus: 

Såvel den boligsociale indsats som de kommunale samarbejdspartnere har en rolle i forhold 

til brobygning mellem institutions- og skoleliv og skal have fokus på de børn og unge, som 

har behov for støtte. Det lokale foreningsliv i begge områder og relevante frivillige 

foreninger indgår med den boligsociale indsats i brobygning til foreningslivet. 

Det er den boligsociale medarbejders opgave at: 

• facilitere en brobygning, som altid inkluderer forældrene 

• organisere brobygning, der er inkluderende og relevant for den unge 

• sikre en fastholdelse i brobygningen via kontinuerlig kontakt til alle interessenter  

• koordinere med relevante kommunale parter sikre en fastholdelse i brobygningen via 

kontinuerlig kontakt til alle interessenter  

• indhente børneattester på frivillige tilknyttet aktiviteten  

• at sparre med de frivillige i aktiviteten angående tilgang og mulige aktiviteter 

 

Ansvarlige samarbejdspartnere: 

• Risingskolen 

• Skt. Klemensskolen 

• Børneinstitution Skt. Klemens-Dalum 

• Børneinstitution i Rising 

• UngOdense 

• UngOdense/Ungdomscenter Rosengård 

• Ejerslykkeskolen 

• Børnehuset Bifrost 

• Ejerslykke Børnehave Børnehus 

• Ejerslykke Vuggestue Børnehus 

 

Medarbejderressourcer: 

Det forventes, at der i aktiviteten vil være 27 timers medarbejderressourcer om ugen. 

Medarbejderressourcer indeholder timer til den konkrete aktivitet og timer til understøttende 

funktioner som ledelse, analyse, kommunikation og evaluering. 
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BOLIGSOCIAL BEREDSKABSPLAN 

Jf. Regulativ om boligsocial indsats i udsatte almene boligafdelinger (2015 – 2018 midlerne), § 

6, stk. 6 nr. 5 skal alle godkendte boligsociale helhedsplaner have udarbejdet en 

beredskabsplan. Planen skal være godkendt/underskrevet af de involverede parter og 

godkendt af Landsbyggefonden. 

Planen bringes i anvendelse ved opståede situationer i det berørte boligområde, som kræver, 

at der handles og/eller orienteres. 

Det af Landsbyggefonden udarbejdede skabelonudkast der er blevet anvendt. 

FORMÅL 

Formålet med denne beredskabsplan er at løse akut opstået uro og utryghed eller andre 

krisesituationer i det involverede boligområde – Korsløkken, Ejerslykke, Rising og Skt. 

Klemensparken. I BoligSocialt Hus arbejdes der ud fra følgende definition på en 

krisesituation:  

Det er en situation, hvor beboere og/eller institutioner, virksomheder og foreninger påvirkes 

af uro såsom skyderi, ildspåsættelse, hærværk, overfald, slåskampe og anden voldsom uro. 

Det er også situationer, hvor der opstår uro omkring særlige begivenheder i byen, som 

vurderes at kunne afføde uhensigtsmæssig adfærd fra udsatte grupper i boligområdet.  

Formålet med beredskabsplanen er: 

- At iværksætte den boligsociale beredskabsplan på foranledning af samarbejdets fælles 

anbefalinger, herunder anvisninger fra Politi og SSP. 

 

- At forhåndsorientere samarbejdsparterne om enhver situation, der kræver fælles 

opmærksomhed. 

 

- At formidle korrekt og rettidigt til bydelens borgere, institutioner, virksomheder, 

foreninger og presse. 

 

- At medvirke til at begrænse skade på bydelens omdømme til gene for de mange 

beboere, som lever i fred og ro. 

 

- At aktivere civile, lokale netværk, således beboerne aktivt kan medvirke til at skabe ro 

og en løsnings- og samarbejdsorienteret tilgang til problemet og dets eventuelle 

løsninger. 

 

DELTAGERE I BEREDSKABET 

Samarbejde om boligsocialt beredskabs som aktiveres på Politiets foranledning, når der er 

en politisag. 

 

9. BEREDSKABSPLAN 
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Deltagerkreds: 

- Chef for forebyggelse ved Fyns Politi, politiinspektør Johnny Schou 

- SSP-Odense, sekretariatschef Tommy Holst 

- Chef for Uddannelse 2, Beskæftigelses- og Socialforvaltningen, Jacob Lindegaard 

Knudsen jlk@odense.dk 

- Myndighedschef ved Beredskab Fyn, Mikael Enevold Pedersen 

- Leder for Vollsmosesekretariatet, Mette Beck Frost 

- Leder af BoligSocialt Hus, Ole Jensen 

Samarbejde om boligsocialt beredskab, som aktiveres af enten SSP, kommune, 

boligorganisationer eller boligsociale helhedsplaner, når der ikke er en politisag. 

 

Deltagerkreds: 

- Centerchef i Børn- og Unge Rådgivningen, Charlotte Jensen, chjen@odense.dk  

- SSP Odense, sekretariatschef Tommy Holst tomho@sspodense.dk 

- Chef for Uddannelse 2, Beskæftigelses- og Socialforvaltningen, Jacob Lindegaard 

Knudsen jlk@odense.dk 

- Leder for Vollsmosesekretariatet, Mette Beck Frost mebm@vollsmose.dk 

- Leder af BoligSocialt Hus, Ole Jensen olj@boligsocialthus.dk 

 

 

ORGANISERING 

Som udgangspunkt følger parterne politiets anvisninger og følger politiets anvisninger til 

kommunikation. Dvs. hvilken historie skal der fortælles, og hvem fortæller den. Som oftest 

er det politiet, der har kontakten til medierne. 

Det boligsociale beredskab, som aktiveres på Politiets foranledning, når der er en 

politisag:  

 

Organisering:  

I deltagerkredsen afholdes 2-4 årlige sparringsmøder med løs dagsorden. Møderne indkaldes 

af Politiet. I krisesituationer følger parterne som udgangspunkt Politiets anvisninger og 

støtter op om: 

- At formidle korrekt og rettidig information til bydelens borgere, institutioner, 

virksomheder, foreninger, relevante bestyrelser og presse. 
 

- At aktivere civile, lokale netværk, således beboerne aktivt kan medvirke til at skabe ro 

og en løsnings- og samarbejdsorienteret tilgang til problemet og dets eventuelle 

løsninger. 

Alle parter i beredskabet kan aktivere denne beredskabsplan. 

Når beredskabet aktiveres, skal der indenfor 24 timer afholdes statusmøde. Her mødes 

deltagerne i beredskabet. Til mødet skal der foreligge en skriftlig redegørelse med relevant 

information om hændelsen. 3 dage efter indkaldes der, hvis det er nødvendigt, til et 

opfølgningsmøde.  

mailto:chjen@odense.dk
mailto:tomho@sspodense.dk
mailto:jlk@odense.dk
mailto:mebm@vollsmose.dk
mailto:olj@boligsocialthus.dk
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Der afholdes møde i beredskabet hver tredje dag til krisesituationen er afviklet. 

Det boligsociale beredskab, som aktiveres af enten SSP Odense, kommune, 

boligorganisationer, BoligSocialt Hus og Vollsmose Sekretariatet, når der ikke er en 

politisag:  

Organisering: 

I deltagerkredsen afholdes 4 årlige sparringsmøder med løs dagsorden. Møderne indkaldes 

af Børne- og Ungechefen. I krisesituationer aftaler parterne ad hoc via telefon og mail plan 

for videre handling og kommunikation. BoligSocialt Hus’ andel i beredskabet er: 

- At informere bestyrelsen for BoligSocialt Hus og Boligsamarbejdet korrekt og rettidigt 

om situationen, mulige konsekvenser og mulige tiltag. 
 

- At formidle korrekt og rettidig information til bydelens borgere, institutioner, 

virksomheder, foreninger og presse. 
 

- Så vidt muligt at aktivere civile, lokale netværk, således at beboerne aktivt kan 

medvirke til at skabe ro og en løsnings- og samarbejdsorienteret tilgang til problemet 

og dets eventuelle løsninger. 

 

KOMPETENCER/HANDLEMULIGHEDER I BEREDSKABSSITUATIONER 

I tilfælde af en krisesituation sikres det, at alle samarbejdsparter er alarmeret på normal vis. 

I koordination med samarbejdsparterne aktiveres den boligsociale beredskabsplan som et 

understøttende redskab.   

Opgaver til beredskabet: 

- Identificering af krisens årsager 

- Gennemgang af kommunale tiltag og muligheder 

- Gennemgang af potentielle civilsamfundsaktører og deres rolle i afhjælpningen af 

krisen 

- Udarbejdelsen af en plan for afmonteringen af krisen 

- Skriftlig redegørelse via mail til BoligSocialt Hus’ bestyrelse og samarbejdsparter  

Lederen af BoligSocialt Hus har ansvaret for, at beredskabsplanen koordineres og 

implementeres med Politi og SSP og at politianmelde relevante hændelser. 

  

BoligSocialt Hus’ kompetencer og handlinger i krisesituationer:  

I tilfælde af en krisesituation sikres det, at alle relevante samarbejdsparter er alarmeret på 

normal vis.  

I koordination med samarbejdsparterne aktiveres den boligsociale beredskabsplan som et 

understøttende redskab.  

 

I udgangspunktet iværksættes følgende handlinger:  

1. Lederen af BoligSocialt Hus orienterer egen bestyrelse.  
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2. Lederen og projektlederne for det aktuelle område træder sammen. De danner 

sammen et retvisende situationsbillede, skaffer tilstrækkelige informationer om krisen, 

herunder mediernes beskrivelse af forløbet og håndterer følsomme oplysninger. De 

udgør sammen en beredskabsstab, der kan udføre beredskabets handlinger lokalt.  
 

3. Beredskabsstaben aktiverer de forskellige elementer i beredskabsplanen, herunder 

lokal sms-tjeneste, mobilisering af lokale ressourcepersoner, kontakt til myndigheder, 

kontakt til boligorganisation, boligsamarbejdet og afdelinger mv. Lederen har ansvaret 

for den boligsociale beredskabsplan og de handlinger, som udføres herunder.  

 

Krisekommunikation: 

Under en krise kan der opstå pres for informationer fra medier, borgere, samarbejdspartnere 

og andre interessenter. Kommunikation med borgere og medier indebærer, at BoligSocialt 

Hus informerer nøgternt om situationen og de potentielle risici og afledte konsekvenser 

heraf.  

Al information er i sådanne situationer koordineret med Politi og SSP.  

 

Formålet med at sikre korrekt og rettidig kommunikation er: 

- At begrænse og afhjælpe eventuelle skader på personer, ejendom og miljø ved ulykker 

og katastrofer, herunder akut opståede kriser i boligområdet. 
 

- At begrænse skade på bydelens omdømme til gene for de mange beboere, som lever 

livet i fred og ro. 
 

- At give borgerne grundlag for at tage vare på deres egen situation og medvirke til at 

skabe ro og en løsnings- og samarbejdsorienteret tilgang til problemet og dets 

eventuelle løsninger.  
 

- Lederen af BoligSocialt Hus har sammen med lederen af SSP-Sekretariatet ansvaret 

for en nøgtern, korrekt og rettidig kommunikation.  

 

Krisehåndtering:  

Krisehåndteringen består fra BoligSocialt Hus’ side primært i at skabe en rolig løsnings- og 

samarbejdsorienteret dialog med det civile samfund, herunder beboerne i bydelene.  

 

Arbejdsgangen er som følger: 

- De medarbejdere, som har mulighed for at indgå i planen, mødes fysisk i området eller 

bidrager til opgaveløsningen hjemmefra – alt efter aftale med ledelsen. 
 

- Medarbejderne oplyses om situationen og får en af ledelsen defineret opgave og viden, 

som er afstemt med øvrige parter i beredskabet. Dette danner grundlag for 

medarbejdernes opsøgende kontakter og formidling i området. 
 

- Såfremt det er relevant og mandskabsmæssigt muligt, dvs. at der er folk til stede i 

området, igangsætter medarbejderne ved BoligSocialt Hus lokalt opsøgende kontakt til 

etablerede netværk (fx afdelingsbestyrelser) gennem telefon, sociale medier, mail. 
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BoligSocialt Hus går ud fra en til enhver tid opdateret liste over, hvilke 

projektledere/medarbejdere der kontakter de forskellige beboergrupper og 

samarbejdsrelationer, hvis det er nødvendigt. 

 

HÅNDTERING AF OMVERDENEN 

Med udgangspunkt i den skriftlige redegørelse udarbejdes der informationer til pressen og et 

informationsblad til den involverede afdeling. Det skal omdeles hurtigst muligt. 

Projektledere fra området og lederen af BoligSocialt Hus koordinerer på baggrund af 

information fra SSP, Politi, beboere, kommune mm., og det vil blive vurderet, hvilke 

informationer der gives videre. Bestyrelsen kontaktes altid. 

Ved iværksættelse af den boligsociale beredskabsplan vil leder og projektledere have fokus 

på, at der kan være andre planer og hensyn, som kan have indflydelse på den akutte 

håndtering og de endelige beslutninger. Leder og projektledere er forpligtet til at handle på 

foranledning af samarbejdsparterne og til at koordinere handlinger og kommunikation med 

disse. 

 

KOMMISSORIUM 

Der er ikke udarbejdet kommissorium 
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