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Afsnit 1: Forord 
 

 

Med helhedsplanerne 2010-14 har Korskærparken og Sønderparken taget synlige skridt i retning 

af sine mål. Under alle planens fire indsatsområder har der udviklet sig et forgrenet net af aktivite-

ter, som sætter sit præg på området, og som i høj grad udvikler sig gennem beboernes deltagelse. 

Organisatorisk er aktiviteterne forankret i et tæt samarbejde mellem Boligkontoret Fredericia, 

boli.nu, Fredericia Kommune, uddannelsesinstitutioner, politi, virksomheder, faglige 

organisationer samt idræts- og foreningslivet.  

 

I helhedsplanen for 2014-2018 vil vi bruge dette samarbejde til to yderligere skridt: For det første 

vil vi skabe en endnu mere intensiv indsats over for området største sociale udfordring – nemlig at 

skabe flere veje til uddannelse og beskæftigelse for flere af beboerne. Hele bredden af helheds-

planens indsatser vil bidrage til dette formål. For det andet vil vi skabe en mere bæredygtig plat-

form for beboernes videreførelse af indsatserne og det tværgående samarbejde, som kan fort-

sætte og udvikle sig efter helhedsplanens udløb. 

 

I det følgende afsnit gives en oversigt over planen. Herefter følger en gennemgang af planens 

elementer: baggrunden (afsnit 3), visionen og de overordnede mål (afsnit 4), alle indsatserne og 

aktiviteterne (afsnit 5) og organisering og evaluering (afsnit 6). Vi har bestræbt os på at skabe en 

klar rød tråd og et skarpt fokus fra først til sidst. 

 

Rigtigt mange har bidraget til planens udformning, og lige så mange står bag den, når den skal fø-

res ud i livet. Det er dette samarbejde, som skal skabe resultaterne, og som skal sikre, at 

indsatserne fortsætter i nye former og med nye mål, når helhedsplanen ikke længere er der. 
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Afsnit 2: Resumé 
 

 

Korskærparken og Sønderparken er to boligområder, der rummer både store ressourcer og 

store udfordringer. Ressourcerne ligger i områdets beliggenhed og adgang til faciliteter, i lej-

lighedernes og fællesområderne kvalitet samt ikke mindst i beboernes mangfoldighed og lyst 

til at tage del i nye fællesskaber. Udfordringen er først og fremmest, at en stor andel af bebo-

erne er langt fra arbejdsmarkedet og uddannelsessystemet. Denne andel har et omfang, så der 

er fare for, at det bliver kulturdannende – at børn, unge og voksne udvikler en livsform, hvor 

uddannelse og beskæftigelse bliver mere fjerne og diffuse perspektiver. 

 

Den er denne udfordring, som denne helhedsplan tager fat på. 

 

Baggrund 

Som grundlag for den første helhedsplan 2010-2014 var det centrale problem, at der mang-

lede flere fælles aktiviteter både inden for hvert boligområde, mellem boligområderne og 

boligorganisationerne samt mellem områderne og omverdenen. Dette har det i høj grad 

lykkes at gøre noget ved. Der er udviklet stærke samarbejder og partnerskaber - både indadtil 

og udadtil. Som fremtrædende eksempel kan nævnes de partnerskaber, som kommunen og 

boligorganisationer har indgået med de entreprenører, der renoverer området. Her aftales det 

at skabe beskæftigelsesforløb for ledige beboere. Disse kombineres med målrettede 

livsstilsindsatser, som bl.a. udvikles i samspil med Fredericia Idrætscenter. Et andet eksempel 

er samarbejdet med skole, klubber, biblioteket og ungdomsuddannelser om indsatser mod 

fravær, lektiehjælp og fritidsaktiviteter. 

 

Vision og overordnede mål 

Det er disse samarbejder, som danner trædestenene for denne helhedsplan. I perioden 2014-

2018 sættes et helt målrettet fokus på uddannelse og beskæftigelse. Som sigtelinjer for dette 

er opstillet: 

 

 En overordnet vision for området 

 11 effektmål 

 En forandringsteori 

 En række succeskriterier 

 

Visionen handler om, hvordan vi vil bruge mangfoldigheden og ressourcerne i området til at 

skabe nye veje ind i uddannelse og beskæftigelse for mange flere beboere. 

 



18. februar 2014 5 

Effektmålene opstiller helt målbare niveauer for den progression, der skal finde sted i beskæf-

tigelse, job-dannelse, børn og unges skolegang, deltagelsen i organiserede fritidsaktiviteter, 

friheden fra kriminalitet samt sundhed. Derudover handler det 11. effektmål om, at der skal 

udvikles en organisering, så aktiviteterne kan videreudvikles efter planperiodens ophør. I den 

foreliggende plan er der kun sat mål om, at der skal være en progression inden for målene. I 

planens første år vil der i samarbejde med Fredericia Kommune blive gennemført en 

nulpunkts måling, som vil danne basis for ansættelse af konkrete værdier for den progression, 

der skal finde sted. 

 

Forandringsteorien systematiserer vores antagelser om, hvordan aktiviteterne fører til opfyl-

delse af effektmålene. Det centrale i forandringsteorien er, at vi vil udvikle nye former for 

fællesskaber, som skaber deltagelsesmuligheder for flere. Det kan være fællesskaber, hvor vi 

arbejder, uddanner os, laver lektier, dyrker idræt og arbejder med ernæring. Det helt 

afgørende virkemiddel i planen er beboernes oplevelse og glæde ved at udvikle sig og bruge 

nye færdigheder. Dette er løftestangen for at nye normer kan udvikles og styrkes – normer, 

som vægter uddannelse og beskæftigelse. Disse fællesskaber må nødvendigvis involverer 

mange parter – kommune, kulturhuse, foreninger, virksomheder etc. 

 

Succeskriterierne er en række indikatorer, der bruges som tegn på, at aktiviteterne vitterligt 

bidrager til målopfyldelsen. Succeskriterierne er konkretiseret under de enkelte aktiviteter i 

planen. De er også et vigtigt læringsredskab, da de også er en slags afprøvning af, om vores 

forandringsteori holder vand, eller om der er brug for justeringer. 

 

 

Indsatserne 

Planen består konkret af 20 aktiviteter under fire indsatsområder: 

 

1. Uddannelse, beskæftigelse og erhverv 

2. Børn, unge og familie 

3. Sundhed 

4. Beboernetværk, inddragelse og demokrati 

 

For hver aktivitet er der tegnet en sammenhæng til effektmålenes opfyldelse, og der er op-

stillet succeskriterier. 

 

Under uddannelse, beskæftigelse og erhverv arbejdes der bl.a. med jobformidling gennem part-

nerskaber med entreprenører og håndværkere, målrettede uddannelsesindsatser, uddannel-

sesvejledning samt udvikling af socialøkonomiske virksomheder. 
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Under børn, unge og familie arbejdes der bl.a. med lektiehjælp, talentspotting, skolefravær, 

forældreinddragelse og organiserede fritidsaktiviteter. 

 

Under sundhed arbejder vi bl.a. med forebyggelsesaktiviteter, motion og idræt og individuelle 

livsstilsforløb. 

 

Under beboernetværk, inddragelse og demokrati arbejdes der med at opbygge en ny og mere 

selvbærende organisering, der kan videreføre arbejdet med målene efter planens opfyldelse. 

Herunder iværksættes der en udviklingsproces, hvor planens aktører – sideløbende med at de 

gennemfører den foreliggende plan – opbygger en organisering for et mere varigt samarbejde.  

 

Organisering og evaluering 

Arbejdet med helhedsplanen ledes af en styregruppe, som omfatter boligorganisationer og 

kommune. Herunder fungerer de mere praktisk koordinerende og udførende enheder, herun-

der et forretningsudvalg, et fællessekretariat og et områdesekretariat. 

 

Hvert år opgøres opfyldelse af effektmål og succeskriterier i et samarbejde mellem kommu-

nen og områdesekretariatet. 

 

Derudover gennemføres der både midtvejs og til sidst en evaluering, som mere grundlæg-

gende undersøger aktiviteternes bidrag til målopfyldelse, og som giver bud på, hvordan ar-

bejdet forbedres. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



18. februar 2014 7 

Afsnit 3: Baggrund 
 

Sønderparken og Korskærparken er områder, der rummer både omfattende muligheder og 

ressourcer, men også store udfordringer. I det følgende udpeger vi, hvilke ressourcer vi vil bygge 

på, og hvilke udfordringer vi især vil tage fat på i den kommende planperiode. Heri indgår også de 

resultater fra planperioden 2010-14, som danner trædesten for det videre arbejde. 

 

3.1 Ressourcer og udfordringer 
Sønderparken og Korskærparken ligger i den vestlige del af Fredericia. Der bor i alt 3.080 beboere i 

de to områder, fordelt på 1.764 i Korskærparken og 1.316 i Sønderparken. Omkring 1/3 af 

beboerne er under 18 år. 

 

Områderne består af etageboliger med åbne arealer og et velfungerende netværk af veje og stier 

imellem sig. Korskærparken er opført i perioden 1968-71, mens Sønderparken kom til i perioden 

1974-80. Begge steder er boligerne løbende blevet renoveret, og hele området fremstår åbent og 

lyst. 

 

Boligerne administreres af to boligorganisationer: boli.nu og Boligkontoret, der har hhv. 1.086 og 

545 lejemål. I Korskærparken er boligerne organiseret i 6 afdelinger, og i Sønderparken er de 

inddelt i 4 afdelinger. Hver afdeling har en bestyrelse, som varetager godkendelse af driftsbud-

getter og –regnskaber efter fremlæggelse for afdelingen. Ligesom de forelægger planer om 

iværksættelse af fysiske og sociale helhedsplaner og øvrige aktiviteter for afdelingen, som træffer 

beslutning om iværksættelse. 

 

I hvert af de to områder mødes man på tværs af afdelingsbestyrelser i Kvarterråd. Kvarterrådenes 

opgave er at styrke sammenholdet mellem beboerne i områderne ved at inspirere afdelingerne og 

beboerne til at skabe fælles aktiviteter og til, at man aktivt deltager i at organisere tiltagene. 

Desuden repræsenterer formanden for Kvarterrådet området i forretningsudvalget for de 

boligsociale helhedsplaner. 

 
Blandt områdets fysiske aktiver kan der peges på: 

 

 Stort udbud af rummelige og velfungerende boliger, som løbende er blevet (og aktuelt bli-

ver) renoveret 

 Velfungerende infrastruktur af veje, stier og p-pladser, som er godt forbundet til byens 

hovedfærdselsårer 

 Kort afstand til naboområder og centrum 
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 God understøttelse af offentlige institutioner, herunder dagtilbud, skole og klubber 

 Nærhed til natur, herunder Hannerup og Fuglsang skov 

 Nærhed til Fredericia Idrætscenter og Madsby Parken 

 Nærhed til indkøbscenter 

 

Områdets største ressource er naturligvis beboerne. Til sammen dækker de cirka 40 forskellige 

nationaliteter og råder dermed over en stor mangfoldighed af kulturer og erfaringsbaggrunde. I 

Korskærparken har godt 51 procent af beboerne en anden etnisk baggrund end dansk, mens tallet 

er godt 26 procent i Sønderparken. Mange har udstrakte forbindelser og netværk til andre lande, 

og på den måde kommer området til at være en slags knudepunkt i et globalt samfund. Man 

kunne kalde det en global landsby.  

 

I arbejdet med helhedsplanerne har beboerne vist et stærkt sammenhold. Der bakkes op, når 

noget alvorligt er på spil. F.eks. deltog 60 beboere i at skrive og opsætte en musical på Fredericia 

Teater, og 800 beboere kom og så forestillingen. I hvert område er dannet en velkomstkomité, 

som byder nye beboere velkommen ved et personligt møde og en lille gave. Alle tilflyttere 

inviteres til et fælles spisearrangement, hvor de bliver præsenteret for områdets aktiviteter og 

muligheder. 

 

Ved siden af disse åbenlyse ressourcer står området også med en række sociale udfordringer: 

 

Knap 30 procent af beboerne i områderne er på offentlig forsørgelse, hvor det i den samlede 

kommune er 16,5 procent og 9 procent er på førtidspension modsat 4 procent i kommunen i 

øvrigt. Cirka 30 procent af de skattepligtige beboere i områderne har en indkomst mellem 0-

149.000 kr. årligt, i kommunen i øvrigt er det 22 procent. 

41 procent af beboerne i områderne har anden etnisk baggrund modsat 9 procent i kommunen i 

øvrigt. 22 procent af beboerne i områderne er statsløse modsat 3 procent i kommunen i øvrigt. 

 

47,9 procent af beboerne over 15 år har ingen uddannelse udover folkeskolen modsat 27,7 pro-

cent i kommunen i øvrigt. For de 16-29 årige er det 18,7 procent modsat 11,5 procent i kommunen 

i øvrigt, og for de 30-64 årige er det 29,2 procent modsat 16,2 procent i den samlede kommune. 

 

1/3 af beboerne i områderne er under 18 år modsat 1/5 i kommunen i øvrigt, og ca. 40 procent af 

børnene og de unge er børn af enlige forsørgere. 

 

De ovenstående tal er vedlagt som bilag af udtræk af statistiske nøgletal om udviklingen af 

beboersammensætningen i de seneste fem år. Desuden er øvrige KÅS tal for 

beboersammensætningen vedlagt helhedsplanen. 
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I 2011 lavede Sundhedssekretariatet og De Boligsociale Helhedsplaner i fællesskab en profilunder-

søgelse for de to områder: ”Hvordan har du det i dit boligområde?” konklusion heraf er: 

 

 Væsentlig ringere sundhed og trivsel end i resten af Fredericia, større ensomhed og flere 

stressede 

 Sammenhæng mellem ringe sundhed, svage relationer, manglende arbejdsmarkeds-tilknyt-

ning, stress/manglende kontrol 

 Trods tryghed og overvejende tilfredshed med at bo i områderne, påvirkes beboerne af 

områdets omdømme (problemorienteret fokus) 

 Der er en positiv sammenhæng mellem at have relationer og tillid til naboer/andre bebo-

ere og større tilfredshed, højere deltagelse og mindre stres 

 

Til sammen er disse udfordringer også med til i nogen grad at stigmatisere området. Det har 

omdømme som socialt belastet, og det præger muligheden for at tiltrække familier, som er socialt 

og økonomisk ressourcestærke. Udfordringerne kan også betyde, at området i sin egen 

selvforståelse adskiller sig fra omverdenen og får sit eget liv og kultur.  

 

 

3.2 Fokus og resultater i helhedsplanerne 2010-14 
I analysen, der ledte frem til helhedsplanerne for 2010-2014 blev der peget på en række barrierer, 

som stod i vejen for at gøre noget ved de ovennævnte udfordringer: 

 

 Mangel på fællesskaber: Der blev efterlyst flere fælles faciliteter og aktiviteter, som kunne 

samle beboerne og være med til at binde området sammen. Der blev udpeget skillelinjer 

mellem børn og unge og de ældre og mellem beboere med forskellige etniske baggrunde. 

Og dette viste et behov for at skabe mødesteder – i form af f.eks. fælleshuse, grill-pladser, 

sportsfaciliteter etc. 

 

 Mangel på samarbejde internt: Der var kun et begrænset samarbejde mellem 

boligorganisationerne og deres afdelinger. Netop dette kunne danne en hindring for, at der 

blev udviklet mere fælles faciliteter og aktiviteter. 

 

 Mangel på samarbejde eksternt: Trods områdets centrale beliggenhed i forhold til f.eks. 

idrætscenter, uddannelses- og kulturinstitutioner, blev disse i ringe grad udnyttet som 

aktiver i områdets udvikling.  
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Derfor er der under helhedsplanerne 2010-14 sat massivt ind på at udvikle et forgrenet net af 

fælles aktiviteter, som involverer beboere på tværs af området. Aktiviteterne er forankret i et tæt 

samarbejde mellem boligorganisationerne, kommune, uddannelses- og kulturinstitutioner, politi, 

virksomheder, faglige organisationer samt idræts- og foreningslivet.  

 

En del landvindinger er gjort gennem dette arbejde: 

 

Fællesskaber: Der er skabt mødesteder i både Sønder- og Korskærparken. Ved opstarten af 

helhedsplanerne blev der opført midlertidige pavilloner i begge boligområder, som dels skulle 

huse områdesekretariatet og al mødevirksomhed mellem beboerne og mellem beboerne og de 

professionelle medarbejdere og give rum for kreativ udfoldelse, undervisning og fælles spise- og 

kulturarrangementer. I Korskærparken er et gammelt ældrecenter blevet total renoveret og 

fremstår nu som ramme om et rigt og vidtspændende kulturelt liv - med café, lounge-miljøer, 

aktivitetslokaler og undervisningsfaciliteter. I foråret 2014 tages det første spadestik til et 

Aktivitetshus i Sønderparken, og indtil da er pavillonen stadig udgangspunkt for de mange 

aktiviteter i Sønderparken. 

 

Internt og eksternt samarbejde: Ved opstarten af de nuværende boligsociale helhedsplaner blev 

der etableret et Fællessekretariat (FS), hvor alle fagprofessionelle i de to områder indgår i et 

tværfagligt samarbejde.  

 

Der er professionelle medarbejdere fra kommunen: sundhedsfaglige, klubområdet, dagtilbud, 

skolen, ungeområdet, biblioteket, UU, Jobcentret - politiet, idrætsområdet og område-sekretaria-

tet som også har koordineringsopgaven i FS. Desuden inviteres andre relevante 

samarbejdspartnere efter behov, f.eks. diverse uddannelsesinstitutioner og virksomheder. Det 

tværfaglige samarbejde skaber synergi i indsatserne og giver merværdi for beboerne. Desuden 

giver det rum for metodeudvikling i forhold til at nå vores fælles målsætninger. F.eks. er 

"splejseordninger" i forhold til ansættelse af medarbejdere mellem områdesekretariatet og 

kommunen en metode som er nyttig og givende i forhold til at intensivere det tværsektorielle og 

tværfaglige samarbejde. FS har i 2013 fået samarbejdet eksternt evalueret med henblik på at 

kvalificere samarbejdet yderligere.  

 

Gennem dette tættere samspil er der udviklet en række nye aktiviteter, som forbinder området 

med de omkringliggende institutioner. Der er f.eks. udviklet et systematisk samarbejde mellem 

SønderKorskær Motionsforening og det nært liggende Fredericia Idrætscenter. Ved hjælp at 

fællesaktiviteter, motion og rabatter på kontingent er det lykkes at motivere adskillige beboere til 

at benytte Idrætscentrets mange motionsfaciliteter. I sær beboere med anden etnisk baggrund 

end dansk benytter sig af tilbuddet hos FIC. 
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I samarbejde med Fredericia Teater har beboerne forfattet og opført en stor musical, som blev 

modtaget med begejstring af de øvrige beboere. En del af deltagerne i musicalen har efterføl-

gende taget fat på personlig udvikling, uddannelse og beskæftigelse. 

 

Der er etableret en fælles skole for de to områder SønderKorskær Uddannelse, hvor der udbydes 

en mangfoldig vifte af uddannelsestilbud - spændende fra lektiecaféer over undervisning i dansk, 

ordblindeundervisning, fremmedsprog og iværksætteri til en stor frivillighedsuddannelse. 

 

Alle lejlighederne i begge områder renoveres og ombygges i perioden marts 2013 til august 2016. I 

den forbindelse er der indgået partnerskabsaftaler mellem boligorganisationerne og 

entreprenører om at skabe lokale arbejdspladser for ledige og unge beboere. Kommunen og 

boligorganisationerne har indgået en aftale om, at de hver i sær vil bidrage til udfoldelsen af 

partnerskabsaftalerne. Fra april til september 2013 er der indgået aftale om beskæftigelse for 25 

personer. Heraf er 12 ansat i ordinær beskæftigelse. 

 

Som konsekvens af denne udvikling kan vi også se tegn på et bedre miljø og en bedre trivsel i 

området. Synlige tegn på dette er bl.a.: 

 

 Når ledige kommer i job og praktikforløb på lokale byggepladser, skaber det håb hos andre 

ledige beboere, og flere stiller op til træningsforløb, der kan bringe dem nærmere 

arbejdsmarkedet. 

 Der har udviklet sig en stor tilslutning til og deltagelse i de fælles aktiviteter, f.eks. den 

førnævnte musical, uddannelse af frivillige, familienetværk, motionsaktiviteter etc. Lige nu 

er der venteliste til danskundervisning for beboere med anden etnisk baggrund end dansk. 

 Beboerne er i stigende grad begyndt at se bort fra, hvilke instanser de professionelle 

medarbejdere kommer fra (kommune, helhedsplan etc.). Der er udviklet en høj grad af 

tryghed ved, at instanserne arbejder sammen, og at man kan henvende sig med store og 

små problemer. 

 

Når disse fremskridt er udpeget, står der imidlertid en stor udfordring tilbage: Uddannelses- og 

beskæftigelsesniveauet halter stadig efter udviklingen i den øvrige befolkning i Fredericia. 

Nøgletallene i afsnit 3.1. dokumenterer dette. En tredjedel af områdets beboere er på offentlig 

forsørgelse. To tredjedele har ingen uddannelse ud over folkeskolen. 

 

Sammenfattende kan vi sige, at under de tidligere helhedsplaner er lykkes at nedbryde barriererne 

for fælles liv og aktiviteter inden for området, såvel som der er opbygget en række strategiske 

partnerskaber med kommune, virksomheder og andre samarbejdspartnere. Alt dette giver 
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forudsætninger for at skabe social forandring. Den foreliggende helhedsplan bygger videre på 

disse forudsætninger, men med et skærpet fokus på at adressere den centrale udfordring, nemlig 

uddannelses- og beskæftigelsesniveauet. Og her må resultater fremover skulle måles i konkrete 

effekter.  

 

 

3.3 Næste skridt – fokus i 2014-18 
Beboere og samarbejdspartnere har været involveret i en dialog om, hvad der skal til for at 

videreføre resultaterne fra 2010-14 med henblik på at opnå klare effekter i 2014-18.  

 

For det første er der mange ønsker til udbygning af den eksisterende vifte af aktiviteter. I 

uddannelses- og beskæftigelsesindsatsen er der aktuelt et ønske om at skabe endnu mere frem-

drift i ansættelserne som led i partnerskaberne med entreprenørvirksomheder og håndværkere. 

 

Aktivitetsforslag fra interessenter – ang. videreudvikling af partnerskaber: 

 Sociale mentorer til beboere som skal i arbejde 

 ”Helhedsorienteret jobsøgning” – fokus på den enkelte i forhold til støttebehov: børnepasning, indkøb, 

lektiehjælp til børnene osv. 

 Helhedsorienteret jobsøgning for unge som vil søge fritidsjob: selve ansøgningen, hvordan præsentere 

man sig, ser ud osv. 

 Virksomhedsmentorer ift. unge og voksne: på tværs af køn, men også f.eks. kvinde til kvinde 

 Intensivering af træningsindsatsen til beboere som er langt fra arbejdsmarkedet 

o Vejledning, kost og motion 

o Sundhedstjek og personlige udviklingsplaner 

o ”Overlevelsesforløb” hvor der sammen med den enkelte sættes ambitiøse mål for udviklingen 

o Oplevelser, kultur og stærke fællesskaber 

 Åben Job Swops  

 Fællesspisning: ”Kom og spis ovenpå en skøn arbejdsdag” 

 

 

I tilknytning til dette er der voksende interesse for, om der kan etableres mere blivende virksom-

heder, f.eks. i form af socialøkonomiske virksomheder i området, f.eks. om køkkenerne i området 

kan organiseres og selvstændiggøres som socialøkonomiske virksomheder. 

 

Aktivitetsforslag fra interessenter – ang. etablering af socialøkonomiske virksomheder 

 Køkkenerne i hhv. Medborgerhuset og Aktivitetshuset omdannes til SV. Under SV-paraplyen udvikles 

underafdelinger 

o ”Get together design” 

o Biavl og honningproduktion 

o Rengøringsvirksomhed som deltager i tilbudsgivning på trappevask, rengøring af lejligheder ef-

ter håndværkere, rengøring af medborgerhusene og i private hjem 

o Nyttehaver i områderne 
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o Vikarbureau 

o Handelsgade i områderne – iværksætteri og ”Den globale landsby” 

o Medieværksted – radio/TV 

 Uddannelser/kurser i forbindelse med SV 

o Hygiejne/rengøringskurser 

o Havekursus 

o Bi-kursus 

o Ledelse 

o Administration/økonomi 

 

 

For at bane vej for de mere direkte beskæftigelsesrettede tiltag peger interessenterne på behovet 

for en bred vifte af uddannelsesmuligheder. Det kan både omhandle de mere målrettede 

indsatser, der fokuserer på direkte jobrelevante kompetencer, og mere brede og personligt 

udviklende aktiviteter. 

 

Aktivitetsforslag fra interessenter – ang. uddannelsesindsatser for voksne 

 Direkte jobrelevante læringsforløb: 

o Faglige læringsforløb 

o Ordblindeundervisning 

o Iværksætterforløb og projektmageri 

o Motivationsforløb og livsstilsændringer 

 Bredere aktiviteter 

o Instruktøruddannelser (Zumba, Livredning, Yoga, Kickboksning etc.) 

o Rollespil 

o Selvhjælpsgrupper 

o Coaching 

 

 

I forhold til børn og unge og deres familier peges der på behovet for både at støtte op omkring 

børnenes lektier og skolegang, men også at udvide børn og forældres perspektiv på, hvad uddan-

nelse kan indebære. Heri ligger både ideer til en udvikling lektiecafé og en øget brobygning til 

ungdomsuddannelserne for både de unge og deres forældre. 

 

Aktivitetsforslag fra interessenter – ang. læringsaktiviteter for børn, unge og forældre 

 Udvidet lektiecafé 

 Forældrebrobygning” – på ungdomsuddannelser/håndværksvirksomheder 

 Forlagt undervisning fra 10. kl. til ungdomsuddannelserne 

 Fraværsfokus på børn og unge – reel afhentning 

 Ungdomsskolen laver ”aftenskole” i Medborgerhus/Aktivitetshus 

 Personlige udviklingsforløb for unge 
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Grundlaget for de nævnte aktiviteter er, at der er et stærkt fælles liv og sammenhold blandt 

beboere i området, som befordrer deltagelse i sundhedsfremmende og kulturelt udviklende 

aktiviteter. Også er interessenterne kommet med en række ideer. 

 

Aktivitetsforslag fra interessenter – ang. sundhedsfremme og kulturskabelse 

 Cirkus-, håndbold- fodboldskole – man skal f.eks. også kunne gå til cirkus 

 Aktiviteter med forskellige handicaps – ligesom golf 

 Fast ugentlig sportsdag 

 Børnenes dag – hvor de kører caféen, arrangerer, laver/serverer maden 

 Science camp med unge forskere 

 Temaaftener i caféerne: f.eks. den første torsdag i måneden er der kulturaften, hvor forskellige 

nationaliteter står for mad og kulturindsigt 

 Musical  

 

 

Endelig er mange beboere optaget af, hvordan hele denne vifte af aktiviteter og samarbejder 

videreføres og udvikles, når der ikke længere er en helhedsplan og en række dedikerede 

medarbejdere, der understøtter aktiviteterne. Dette giver anledning til en del bekymring. Der er 

derfor brug for, at der som led i alle aktiviteter arbejdes med et udviklingsperspektiv, der skal 

ruste aktører i området til at videreføre (såfremt de skal videreføres). Fremtidsperspektivet skal 

tydeliggøres, hvis vi ønsker at bevare engagementet og tilslutningen hos beboerne. 

 

To samlende pointer tegner sig: Den ene er, at den nye helhedsplan må være endnu mere præcis i 

at skabe betingelser for, at flere kommer i uddannelse og beskæftigelse. Den anden pointe er, at 

den voksende involvering af beboerne må give grundlag for, at der kan opbygges en mere 

selvbærende organisering, som kan udvikle sig videre efter helhedsplanens udløb. 

 

Det er disse erfaringer og synspunkter, som her er omsat i helhedsplanens forslag til vision, 

effektmål og forandringsteori (afsnit 4), indsatsområder og aktiviteter (afsnit 5). 
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Afsnit 4: Vision og overordnede mål 
 

 

Med denne helhedsplan sættes kursen for en bred vifte af indsatser, som skal skabe veje til ud-

dannelse og beskæftigelse for flere af beboerne i Korskærparken og Sønderparken, og som gør 

dette ved at udvikle fællesskaber, sundhed og kultur i de to områder. Hele dette arbejde er 

tilrettelagt og koordineret efter en række relativt enkle fælles sigtelinjer: 

 

1. En overordnet fælles vision for de to områder 

2. En række effektmål, som gør det muligt at følge progressionen i virkeliggørelsen af visionen 

3. En overordnet forandringsteori, som gør rede for, hvordan de mange aktiviteter forventes 

at bidrage til opfyldelse af effektmålene 

4. En række succeskriterier, som tjener som indikatorer for, at aktiviteterne bidrager til opfyl-

delse af effektmålene 

5. En række principper for organisering, som er fælles grundlag i samarbejdet. 

 

Disse sigtelinjer danner den røde tråd, når aktiviteterne defineres og tilrettelæggelse, og når der 

skal følge op på fremdriften og foretages justeringer. Med andre ord danner de en struktur for 

fælles læring, dialog og erfaringsdannelse. 

 

4.1 Vision 
I det samlede arbejde med planens indsatsområder sigter vi mod følgende vision for de områder: 

 

Vi er stolte af at bo i Korskærparken og Sønderparken. Vores mangfoldighed danner 

vækstgrundlag for menneskelig udvikling og læring, uddannelse, forretning og beskæftigelse. Vi 

udvikler os gennem fællesskaber, hvor vi giver plads til hinanden, og alle bidrager til at skabe 

værdi for vores lokalsamfund og for omverdenen. Vi søger samarbejde og alliancer med alle, der 

kan og vil bidrage – det være sig virksomheder, kulturinstitutioner, foreninger, offentlige myn-

digheder m.v.   

 

Visionen er i sig selv udtryk for vores erfaringer med arbejdet i de to områder. I helhedsplanen 

2010-2014 havde visionerne primært fokus på beboerdemokratiet og alle beboers medvirken i, at 

området fungerede. Dette indgår stadig som centralt i visionen. Men denne gang tilføjer vi en 

yderligere dimension: Vores fælles ansvar og brugen af vores forskellige ressourcer skal danne 

grundlag for vækst inden for uddannelse, forretning og beskæftigelse. I denne plan vil vi sætte 

mål, der meget præcist tager krafttag med områdets største udfordring: at få flere med i uddan-

nelse og på arbejdsmarkedet. 
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4.2 Effektmål 
Med denne vision er den logiske konsekvens at opstille effektmål for de fremskridt, vi vil skabe 

inden for uddannelse og beskæftigelse samt de sundhedsmæssige og kulturelle betingelser herfor. 

 

Uddannelse, beskæftigelse og erhverv 

1. Andelen af beboere, som er under uddannelse og beskæftigelse er mere og mere på niveau 

med den tilsvarende andel målt for resten af kommunens indbyggere. 

2. Der skal være en netto-tilvækst i antallet af virksomheder og jobs i de to boligområder. 

3. Andelen af unge, der påbegynder og gennemfører en ungdomsuddannelse efter endt 

skolegang er stigende – og mere og mere på niveau med andre unge i Fredericia. 

4. Andelen af unge, der vurderes at være uddannelsesparate, når de forlader skolen, er sti-

gende og mere og mere på niveau med andre unge i kommunen. 

5. Forældrenes uddannelsesbaggrund skal have en dalende betydning for, om unge påbegyn-

der og gennemfører en ungdomsuddannelse. 

 

 

Børn, unge, familier 

6. Andelen af børn, der har et aldersvarende sprog ved skolestart, er stigende og mere og 

mere på niveau med børnene i resten af kommunen (målt ved sprogvurderingen i 0. 

klasse). 

7. Der er færre børn og unge, som er kriminalitetstruede, og andelen er mere og mere på ni-

veau med resten af kommunen (vurderet ud fra SSP-møder og politiets statistikker).  

8. En voksende andel af børn og unge deltager i det organiserede fritidsliv – og mere og mere 

på niveau med børn og unge i resten af kommunen. 

 

Sundhed 

9. Deltagelsen i organiserede idræts- og sundhedsaktiviteter er voksende for alle aldersgrup-

per. 

10. Andelen af børn med en høj sundhed og trivsel skal være stigende (målt ved 

sundhedsplejerskernes indskolingsundersøgelse). 

 

Beboernetværk, inddragelse og demokrati 

11.  Aktiviteterne fortsætter og videreudvikles efter helhedsplanens udløb 
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Målene (3-10) er afstemte med effektmål i Fredericias kommunes politikker, således at der 

foretages målinger for hele byen, som kan sammenlignes med delmålinger for de to boligområder. 

Kommunen har indvilget i at levere data til effektmålingerne. I 2014 vil der blive foretaget en ”nul-

punkts-måling”, og på dette grundlag vil der blive fastsat konkrete værdier for den progression, 

der skal kun under disse mål. I forbindelse med gennemførelsen af de konkrete målinger kan der 

af praktiske hensyn være brug for mindre justeringer af måleparametrenes specifikke udformning. 

 

Som det fremgår, er der mange indikatorer, der omhandler børn og unge. Disse kan efter vores 

opfattelse også bruges som indikatorer på trivsel blandt de voksne beboere. Børnenes sundhed, 

skolegang og fritidsliv kan ses som tegn på, at familierne og lokalsamfundet som helhed trives. 

Under hvert af de tre indsatsområder indgår også særlige fokus og mål i forhold til særligt udsatte 

grupper af beboere (herom nærmere i afsnit 5). 

 

Effektmål 1 er meget konjunkturfølsomt. Derfor er der her ikke sat mål for et absolut stigende ni-

veau, men alene for en udligning af forskellene i forhold til resten af kommunen. 

 

4.3 Forandringsteori 
De opstillede effektmål kan påvirkes af mange faktorer, hvor aktiviteterne i helhedsplanen kun 

berører en mindre del. Derfor er det vigtigt, at der opstilles en ret præcis teori om, hvordan aktivi-

teterne virker fremmende på opfyldelsen af effektmålene. Gøres dette, er der nemlig grundlag for, 

at vi i opfølgningen på planen kan afprøve, om disse antagelser holder. Sådanne teorier kaldes 

forandringsteorier. 

 

Langt hen ad vejen må forandringsteorierne præciseres i forhold til de enkelte indsatsområder og 

aktiviteter. Dog er der nogle fælles hovedlinjer i den måde, alle indsatser og aktiviteter er udtænkt 

og tilrettelagt. 

 

Vores grundantagelse er, at vi fremmer uddannelse, erhverv og beskæftigelse ved at udvikle fæl-

lesskaber, hvor flere børn, unge og voksne får mulighed for at deltage og herigennem finde deres 

vej ind i uddannelse, erhverv og beskæftigelse. At hjælpe flere børn gennem skolegang og ung-

domsuddannelse er at udvikle læringsmiljøer, som tilbyder dem meningsfulde og motiverende 

deltagelsesmuligheder. At hjælpe marginaliserede voksne til at nærme sig arbejdsmarkedet er at 

lade dem opleve det motiverende i at være med i et arbejdsfællesskab. At hjælpe ensomme ældre 

eller borgere med kroniske sygdomme og handikap til at klare sig bedre i hverdagen er at give dem 

færdigheder  og redskaber til at deltage i hverdagslivets fællesskaber. 
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Indsatserne er derfor altid både kollektive og individuelle. På den side arbejder vi på at gøre fæl-

lesskaberne mere inkluderende (f.eks. dagtilbud, skole, lektiecaféen, idrætscentret). På den anden 

side hjælper vi den enkelte beboer med at udvikle færdigheder, og vi tager kontant fat på de bar-

rierer, de slås med (f.eks. overvægt, misbrug, depression etc.). 

 

Ved at udvikle fællesskaber og deltagelsesmuligheder tilstræber vi, at hver enkelt beboer oplever 

glæde og motivation og opdager sine egne ressourcer og udviklingsmuligheder.  Vores 

grunddogme er, at beboeren fra dag 1 skal opleve fordele ved at deltage i lokalområdets fæl-

lesskaber – at have gode relationer til andre, at opleve lyst, få mere overskud og at kunne mestre 

mere. Vi tror, at udviklingsprocesser kun bliver bæredygtige, når de er selvmotiverende.  

 

Næste skridt er, at der gennem deltagelsen i fællesskaberne skabes og vedligeholdes en styrket 

social norm, som fastslår værdien af at lære, uddanne sig og arbejde. En udfordring i boligområ-

derne er, at mange har levet uden for arbejdsmarkedet og uddannelsessystemet i lang tid. Her er 

det svært i længden at opretholde en norm, der værdsætter uddannelse og beskæftigelse. Flere 

børn og unge kan vokse op i miljøer, hvor det at videreuddanne sig ikke er reglen. Helhedsplanen 

vil udvikle fællesskaber, som netop gør læring, uddannelse og arbejde til helt væsentlige værdier, 

som er forbundet med lyst, menneskelig udvikling og magt over egen situation. Vi knokler hver 

dag for, at så mange som muligt oplever dette. 

 

Når dette lykkes, er resultatet empowerment. Ikke alene finder vi motivationen og redskaberne til 

at tage magten over vores egen situation. Vi finder også overskuddet til at hjælpe hinanden og 

forme vores lokalsamfund. Et udtryk for dette er beboernes frivillige arbejde – i beboerhuse, 

kulturprojektet, idrætstilbud etc. 

 

Denne overordnede sammenhæng mellem vision, mål og indsatser kan illustreres i denne oversigt: 
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4.4 Succeskriterier 
Sigtet i denne helhedsplan er altså at fremme beskæftigelse, erhverv og uddannelse i de to bolig-

områder ved at udvikle fællesskaber, som tilbyder flere børn, unge og voksne mulighed for delta-

gelse og for at finde deres vej ind i uddannelse og arbejde. De overordnede effektmål for denne 

indsats fremgår af underafsnit 4.2.  

 

Som indikatorer for vores indsatsers bidrag til opfyldelse af effektmålene har vi opstillet en række 

succeskriterier, som vil blive konkretiseret i det følgende afsnit om de konkrete indsatser. Et suc-

ceskriterium er altså et målbart tegn på, at en indsats har bidraget til at skabe en ønsket effekt. 

Her skal succeskriterierne beskrives overordnet. 

 

Inden for beskæftigelse, erhverv og uddannelse er effektmålene, som nævnt, at andelen der er i 

uddannelse og arbejde mere og mere ligner den tilsvarende andel i kommunens øvrige befolkning, 

og at der sker en netto-tilvækst i antallet af lokale arbejdspladser. Som indikator på, at indsatserne 

bidrager til at opfylde dette mål vil vi følge: 
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 Væksten i antallet af beboere, som kommer i ordinær beskæftigelse som led i et lære-, 

praktik- eller jobforløb under helhedsplanens aktiviteter (se de specifikke succeskriterier 

under aktivitet 1). 

 Væksten i antallet af beboere, som påbegynder en ordinær uddannelse efter at have delta-

get i uddannelsesforløb under helhedsplanen (se de specifikke succeskriterier under 

aktivitet 3). 

 Unge og forældres deltagelse i uddannelsesvejledende aktiviteter (se de specifikke 

succeskriterier under aktivitet 4) 

 Ungdommens Uddannelsesvejlednings vurdering af aktiviteternes effekt for 

uddannelsesperspektivet hos de unge (indhentes i relation til ovenstående). 

 Væksten i arbejdspladser skabt i socialøkonomiske virksomheder, der udspringer af 

helhedsplanens aktiviteter (se de specifikke succeskriterier under aktivitet 6). 

 

Er der således en positiv udvikling i både opfyldelsen af effektmålene og disse indikatorer, tager vi 

det som udtryk for, at aktiviteterne bidrager positivt til målopfyldelsen. 

 

Inden for børn, unge og familie er effektmålene, at der er en voksende progression i børnenes del-

tagelse og overgange mellem forskellige faser i deres læring og uddannelse, at denne progression 

bliver mindre afhængig af deres sociale baggrund, og de holder sig fri af kriminalitet. Som indikator 

på, at helhedsplanens aktiviteter bidrager til dette følger vi: 

 

 Antallet af børn og unge, som deltager i læringsaktiviteter under helhedsplanen (se de 

specifikke succeskriterier under aktivitet 7). 

 Dagtilbud og skolers vurdering af kvalitet og udbytte af denne deltagelse (indhentes i 

relation til ovenstående) 

 Reduktion af skolefravær for elever, der er målgruppe for fraværsindsatsen (se de 

specifikke succeskriterier under aktivitet 8) 

Er der således en positiv udvikling i både opfyldelsen af effektmålene og disse indikatorer, tager vi 

det som udtryk for, at aktiviteterne bidrager positivt til målopfyldelsen. 

 

Inden for sundhedsindsatserne er effektmålene, at beboerne deltagelse i idrætslivet er stigende, 

og at sundhedsplejerskerne vurderer, at en voksende andel af børn forbedrer deres sundhedstil-

stand. Indikatorerne for aktiviteternes bidrag er: 

 

 Antallet af børn, der deltager i sundhedsfremmende aktiviteter under helhedsplanen (se 

specifikke succeskriterier under aktivitet 13). 

 Antallet af voksne, der deltager i sundhedsfremmende aktiviteter under helhedsplanen (se 

specifikke succeskriterier under aktivitet 13, 16 og 17). 
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 Idrætsforeningernes oplevelse af, at helhedsplanens aktiviteter bidrager til at tiltrække 

flere aktive (knytter sig bl.a. til aktivitet 14) 

 Antallet af instruktører og ressourcepersoner der uddannes (se specifikke succeskriterier 

under aktivitet 14 og 15). 

 Skolernes oplevelse af udviklingen i børnenes friskhed og læringsparathed (se 

succeskriterier 10-11 under aktivitet 13). 

 

Er der således en positiv udvikling i både opfyldelsen af effektmålene og disse indikatorer, tager vi 

det som tegn på, at aktiviteterne bidrager positivt til målopfyldelsen. 

 

Endelig skal der på tværs af de ovenstående indsatser opbygges en mere selvbærende organisato-

risk platform, der betyder, at aktiviteterne fortsætter og videreudvikles efter helhedsplanens op-

hør. Denne proces skal ske gradvist i løbet af planperioden. Succeskriteriet er: 

 

 Senest et år før helhedsplanens ophør skal den nye organisatoriske platform være udfor-

met. Og dele af den skal være prøvet af og evalueret (se succeskriterier under aktivitet 20). 

 

Succeskriterierne definerer således forbindelser mellem effektmål og aktiviteter. I ovenstående er 

der knyttet eksplicitte forbindelser mellem effektmål og aktiviteterne 1, 3, 4, 6, 7, 13, 14, 15, 16, 

17 og 20. Under de øvrige aktiviteter er der imidlertid også opstillet succeskriterier for deres 

bidrag til opfyldelsen af effektmålene. De her nævnte succeskriterier er imidlertid valgt som 

overordnede indikatorer på, om forandringsteoriens antagelser holder vand. 

 

Når vi skriver, at succeskriterier er tegn på effekt, påstår vi ikke, at disse tegn er konklusive. Af 

gode grunde er det vanskeligt at isolere effekterne af helhedsplanens aktiviteter fra andre påvirk-

ninger. Vi ser dog tegnene som en bekræftelse af vores forandringsteori, og modsat ser vi negative 

tegn, som anledning til at justere forandringsteori og indsatser. 

 

4.5 Organisering af arbejdet med helhedsplanen 
Forandringsteorien sætter fokus på udvikling af fællesskaber, deltagelsesmuligheder og empower-

ment. Disse værdier må følgelig være omdrejningspunktet i hele den måde, aktiviteterne er orga-

niseret på. Det er også disse værdier, som danner afsæt for den organisatoriske platform, som skal 

være på plads, når helhedsplanen ophører. 

 

Afdelingsbestyrelserne i området har sluttet sig sammen i kvarterråd. Det har bidraget til en styr-

ket sammenhæng på tværs af afdelinger. Afdelingsbestyrelser og kvarterråd udgør den repræsen-

tative beboerdemokrati. 
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Som supplement er det ambitionen at opbygge platformen for de tværgående aktiviteter i form af 

en netværksorganisering. Pointen er, at kun et netværk kan samle så forskellige aktører som 

kommune, kulturhuse, frivillige foreninger og virksomheder på en måde, der er tilstrækkelig dy-

namisk til at kunne matche udviklingen i området. Den nye platform skal: 

 

 Skabe en mere varig ramme for dialog og fælles aktivitetsudvikling mellem kommune, virk-

somheder etc. 

 Skabe en kort og ubureaukratisk vej fra idé til handling 

 Give rammer for et deltagerdemokrati, hvor alle der bidrager med ideer og arbejde kan op-

leve at få indflydelse og ansvar 

 Udbrede og understøtte frivilligt arbejde gennem rekruttering, vejledning, supervision etc. 

 Opsamle viden og erfaringer og nyttiggøre disse 

 Koordinere og systematisere indsatserne 

 Tiltrække ressourcer til området – i form af idéer, talent, initiativer, økonomi etc. 

 

Omdrejningspunktet bliver altså samspillet mellem det repræsentative beboerdemokrati og det 

deltagerbaserede netværksdemokrati, og her skal skabes en bæredygtig forankring, som fører ak-

tiviteterne videre efter planens udløb.  

 

Der vil blive etableret et samarbejde med forskningsinstitutioner med henblik på understøtte ef-

fektmålingen og kvalificere forandringsteorien. 

 

I det følgende afsnit 5 gennemgår vi aktiviteterne under de tre overordnede indsatsområder samt 

det tværgående organisatoriske indsatsområde. I afsnit 6 beskriver vi, hvordan arbejdet med hel-

hedsplanen organiseres. 
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Afsnit 5: Indsatserne 
 

I det følgende gennemgås helhedsplanens aktiviteter under de fire indsatsområder: 

 

1. Uddannelse, beskæftigelse og erhverv 

2. Børn, unge og familie 

3. Sundhed 

4. Beboernetværk, inddragelse og demokrati 

 

Under hvert indsatsområde tages der afsæt i de effektmål og den forandringsteori, som er be-

skrevet i afsnit 4. Selv om aktiviteterne er opdelt i indsatsområder, vil der mange steder være 

stærke tværgående sammenhænge, som vi også vil forsøge at udpege.  

 

Overordnet har indsatserne fokus på at hjælpe flere beboere ind i uddannelse og beskæftigelse 

ved at udvikle fællesskaber, som giver nye muligheder for at deltage i læringsrige aktiviteter, som 

bidrager til motivation og til at danne en social norm for uddannelse og beskæftigelse. 

 

De direkte beskæftigelses- og uddannelsesrettede aktiviteter (1. indsatsområde) forsøger at skabe 

flere jobmuligheder hos især entreprenører og lokale håndværkere, at udvikle nye socialøkono-

miske virksomheder samt at understøtte dette med målrettede uddannelsesforløb. 

 

Indsatserne for børn, unge og familier (2. indsatsområde) forsøger at engagere børn, unge og de-

res forældre i deres skolegang, lektielæsning og fritidslæring, samt at understøtte, at de får et 

bredt og nuanceret syn på de mange forskellige måder, de kan uddanne sig.  

 

Endelig søger sundhedsindsatserne (3. indsatsområde) at understøtte et sundt og aktivt hverdags-

liv, både hvad angår ernæring, motion og bevægelse i forskellige former. 

 

Der er ikke opstillet et særligt indsatsområde for arbejdet med særligt udsatte grupper, da dette 

arbejde indgår som et fokus i langt de fleste aktiviteter. 

 

Til hver gruppe af aktiviteter udvikles en organisatorisk platform (4. Indsatsområde), hvor bebo-

erne og deres foreninger gradvist selv overtager ansvaret for aktiviteterne og samspillet med sam-

arbejdspartnerne. Succeskriterier er, at aktiviteterne fortsætter og videreudvikles efter helheds-

planens ophør. 

 

Projektchef, projektleder beskæftigelse og projektleder uddannelse er gennemgående på Den 

Boligsociale Helhedsplan, de fire indsatser og alle aktiviteterne i forhold til personaleledelse, 
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ledelse af helhedsplan og aktiviteter, koordinering, budgetstyring, målstyring, samarbejdsaftaler, 

opfølgning, sekretariatsfunktioner i forhold til styregrupper og FU og hands on på de enkelte 

aktiviteter. Derfor indskrives de funktioner ikke som en medarbejderressource under de enkelte 

aktiviteter. 

 

5.1 Uddannelse, beskæftigelse og erhverv 
Næsten en 1/3 af beboerne i de to områder er på offentlig forsørgelse, og næsten 1/10 modtager 

førtidspension. Knap halvdelen af beboerne over 15 år har ingen uddannelse udover folkeskolen. 

For de 16-29 årige er det 18,7 procent, og for de 30-64 årige er det 29,2 procent. Når en så stor 

andel af beboerne står uden for uddannelsessystemet og arbejdsmarkedet, kan der udvikle sig en 

kultur og en ”normalitet”, hvor der ikke er forventninger om at uddanne sig og arbejde. Problemet 

bliver selvforstærkende og reproducerer sig selv.  

 

Især fremstår en række udsatte grupper, som slås med komplekse problemstillinger: lav sundhed, 

lav selvtillid, misbrug og risikoadfærd og rigtig dårlige erfaringer fra mødet med 

uddannelsesverdenen og sociale myndigheder. Sundhedsundersøgelsen fra 2011 vidner tydeligt 

om problemernes omfang (se afsnit 3). Her er risikoen for dannelse af uddannelsesfremmede 

subkulturer meget stor.  

 

En særlig og relativt ny marginaliseret gruppe i Sønderparken er romaer, som i mange henseender 

har etableret et parallelsamfund, som de fleste aktører i området har svært ved at forstå og for-

holde sig til. Resultatet er konflikter og en lav effekt af indsatserne i forhold til denne målgruppe. 

 

Effektmål og succeskriterier 

I denne helhedsplan vil vi adressere disse udfordringer meget præcist. Målestokken for hele dette 

arbejde er slet og ret, at flere kommer i uddannelse og beskæftigelse, og at området i denne hen-

seende mere og mere kommer til at ligne de øvrige boligområder i Fredericia (effektmål 1 - 5, af-

snit 4).  

 

Som indikatorer for, at indsatserne i planen faktisk bidrager til at opfylde effektmålene, har vi i 

afsnit 4 opstillet en række succeskriterier. 

 

 

 

 

 

 



18. februar 2014 25 

 

 

Succeskriterier: 

 

 Væksten i antallet af beboere, som kommer i ordinær beskæftigelse som led i et lære-, praktik- eller 

jobforløb under helhedsplanens aktiviteter (se de specifikke succeskriterier under aktivitet 1 og 2). 

 Væksten i antallet af beboere, som påbegynder en ordinær uddannelse efter at have deltaget i 

uddannelsesforløb under helhedsplanen (se de specifikke succeskriterier under aktivitet 3). 
 Væksten i arbejdspladser skabt i social-økonomiske virksomheder, der udspringer af helhedspla-

nens aktiviteter (se de specifikke succeskriterier under aktivitet 6). 

 Unge og forældres deltagelse i uddannelsesvejledende aktiviteter (se de specifikke succeskriterier 

under aktivitet 4 og 5) 

 Ungdommens Uddannelsesvejlednings vurdering af aktiviteternes effekt for uddannelsesper-

spektivet hos de unge (indhentes i relation til ovenstående). 

 

 

I de efterfølgende beskrivelse af de enkelte indsatser sætter vi mere konkrete værdier på disse 

succeskriterier. 

 

Forandringsteori 

Den røde tråd i helhedsplanens forandringsteori er, at vi vil udvikle fællesskaber, som giver flere 

unge og voksne mulighed for at deltage og herigennem finde deres vej ind uddannelse og beskæf-

tigelse. Hvis du ikke kommer fra en baggrund med en tradition for uddannelse og beskæftigelse, 

og hvis dine erfaringer hermed er præget af dårlige oplevelser, så er det vores opgave at skabe 

sammenhænge, hvor du kan opleve glæden og tilfredsstillelsen ved at lære og ved at arbejde, og 

hvor du kan opdage dine ressourcer og muligheder. 

 

Som en af de mest markante indsatser i 2010-14 er der indgået en række partnerskaber mellem 

kommune, boligorganisationer og entreprenører om at skabe nye lokale arbejdspladser, hvor be-

boere, der er på dagpenge, kan medvirke i renoveringen af boligområdet. I tæt dialog med lokale 

entreprenører, håndværksmestre og kommunens jobcenter tilbydes forskellige lære-, praktik- og 

jobforløb. Desuden inddrager boligorganisationerne 4-5 nye fysiske helhedsplaner i Fredericia, 

som også vil bidrage til uddannelse og beskæftigelse for beboerne i Korskærparken og 

Sønderparken. Endelig er der etableret SønderKorskær Uddannelse, som en ramme om en mang-

foldig vifte af uddannelsestilbud. 

 

Vores erfaring viser os, at når vi arbejder helhedsorienteret sammen med ledige, kommune, en-

treprenører og uddannelsesinstitutioner, så kan der banes nye veje for progression hos den en-

kelte ledige. Den ledige oplever, at det er muligt at ændre på sin situation. Og den ledige oplever 

også de forskellige instanser spiller sammen - f.eks. for at udvikle koordinerede parallelle indsat-
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ser, kombinationsindsatser og splejseordninger, der gavner den ledige og dennes mulighed for at 

komme i gang med uddannelse og beskæftigelse. 

 

I samarbejdet med ledige er det ligeledes vigtigt, at det koordinerende samarbejde målrettes mu-

ligheder frem for barrierer. Den enkelte ledig kan ofte have en tendens til at fokusere på faktorer, 

som ses som barrierer i forhold til at opnå en tættere tilknytning til arbejdsmarkedet. Denne ten-

dens øges yderligere, når der er tale om, at den enkelte ledige f.eks. skal foretage brancheskift, 

som led i målopfyldelsen – at opnå ordinær beskæftigelse.  

 

Disse barrierer skal man naturligvis ikke undlade at arbejde med, men hos nogle kan der være en 

bevidst eller ubevidst tendens til at fokusere på den lediges barrierer frem for dennes muligheder. 

Det er vigtigt, at indsatsen ikke forlænges af en holdning om, at de unges barrierer skal ’ryddes af 

vejen’, før en uddannelses- eller jobrettet indsats kan påbegyndes. Vi skal ikke forstærke tenden-

sen hos den ledige eller tage udgangspunkt i en tilgang, hvor vi risikerer at tilskrive den ledige bar-

rierer, som denne ”adopterer”. Vores barrierer må således ikke blive den lediges barrierer. Vi skal 

stille krav til den ledige, idet vi derigennem flytter fokus fra barriererne og i stedet tager udgangs-

punkt i, hvad den ledige kan nu, og hvilke kompetencer og kvalifikationer som denne kan opar-

bejde. Det udviser respekt for den enkelte og en anerkendende tilgang og forståelse for personen 

som en ressource. 

 

Det er disse aktiviteter og erfaringer, som vi vil bruge som støttepunkter for indsatsen i den nye 

planperiode. Dels gennem en videreudvikling af partnerskaberne med entreprenører og håndvær-

kere. Dels gennem en videreudvikling af SønderKorskær Uddannelse – ikke mindst med en større 

systematik og målrettethed i uddannelsesviften. Endelig ser vi også udviklingen af partnerska-

berne som vækstgrundlag for etablering af mindre virksomheder, herunder socialøkonomiske virk-

somheder, startet i et krydsfelt mellem erhvervsliv og frivillige organisationer. 

 

Til disse aktiviteter er ved at blive udviklet en organisatorisk platform, som netop tager afsæt i 

partnerskaberne på tværs af kommune, erhvervsliv og boligorganisationer. Denne platform be-

handles yderligere som genstand for aktivitet 20. 

 

Medarbejderressourcer 

Det samlede indsatsområde varetages af følgende medarbejdere: 

Medarbejderressourcer ansat under Den Boligsociale Helhedsplan: 

 Projektchef 

 Projektleder – beskæftigelse 

 Projektleder - uddannelse 

 Opsøgende virksomhedskonsulent 

 Socioøkonomisk medarbejder 
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 Socialrådgiver 

 Arbejdsmarkedskonsulent  

Medarbejderressourcer kommunen: 

 Opsøgende virksomhedskonsulent 

 Arbejdsmarkedskonsulent 

Under de enkelte aktiviteter er udelukkende beskrevet det omtrentlige ressourceforbrug for de 

medarbejdere som er ansat på Den Boligsociale Helhedsplan.  

 

Under det efterfølgende indsatsområde (børn, unge og familie) løber en lang række aktiviteter, 

som har fokus på at hjælpe flere børn og unge gennem deres skolegang og ind i ungdomsuddan-

nelserne.  

 
Aktiviteter 
I det følgende gennemgår vi de konkrete aktiviteter under indsatsområdet. 
 
 

Aktivitet 1 

 

Jobformidling gennem partnerskaber med entreprenører, der indgår i ombygningen af om-

rådet. 

 

Problemkompleks 

En stor procentdel af beboerne i de to boligområder er ikke tilknyttet arbejdsmarkedet, og mange af dem 

har derudover alene kun grunduddannelsen på folkeskoleniveau. Derfor er det nødvendigt med en intensi-

veret indsats inden for beskæftigelse, uddannelse og erhverv. En del af denne indsats foregår ved hjælp af 

de partnerskabsaftaler, som de to boligorganisationer har indgået med de entreprenører, der forestår reno-

veringer og ombygninger i de to boligområder. Det er et solidt grundlag at arbejde med den intensiverede 

indsats på, da der er autenticitet på grund af, at der er konkrete jobs, uddannelser, praktikmuligheder, lær-

lingepladser osv. 

 

I vores indsats er én af udfordringerne bl.a., at en stor del af de ledige der er kategoriseret i matchgruppe 1, 

og som dermed menes klar til at tage ordinær beskæftigelse eller påbegynde uddannelse, har nogle barrie-

rer, der gør, at de ikke på nuværende tidspunkt kan være en del af arbejdsmarkedet på ordinære vilkår. Vi 

oplever således, at flere i matchgruppe 1 ikke nødvendigvis er tættere på arbejdsmarkedet end f.eks. de 

ledige i matchgruppe 2, og dermed stiller indsatsen med de ledige både store krav til brugen af ressourcer, 

og til at det innovative samarbejde på tværs af fag og sektorer intensiveres og koordineres. 

 

De barrierer, vi møder hos den ledige, er mangfoldige. Der kan f.eks. være tale om sproglige barrierer og 

fysiske og/eller psykiske barrierer. Ofte ser vi, at rigtig mange af de ledige har brug for individuelle forløb og 

handleplaner på tværs af indsatser, herunder myndigheder og andre forvaltningsorganer. En stor del af de 

ledige er således ikke kun tilknyttet de boligsociale indsatser eller Fredericia Jobcenter, men er også til-

knyttet f.eks. familieafdelingen eller andet. De har derfor vist sig nødvendigt at arbejde mere koordineret og 

håndholdt i vores samarbejde med de ledige, og det betyder naturligvis også en større tidsmæssig res-

source på den enkelte ledige for at nedbryde den eller de barrierer som er eksisterende.  
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Den håndholdte indsats skal hele tiden skræddersys, da ikke en ledig har nøjagtigt samme behov som en 

anden. Derfor bruges der også tid på at finde den helt rigtige metode til den enkelte ledige, så vedkom-

mende kan finde sin progression i forhold til netop dennes behov – men således, at der hele tiden er en 

progression mod det endelige mål, som der opsættes i samarbejde med den ledige og den koordinerende 

indsats. Dette mål opnås bl.a. igennem den håndholdte indsats ved at søge delmålene opfyldt, som er de 

progressionspunkter den enkelte ledige når igennem samarbejdet. En udfordring er således også det koor-

dinerende samarbejde som er nødvendigt for at lykkedes med indsatsen over for den ledige. Udfordringen 

heri ligger således i den manpower som det kræver. 

 

En anden udfordring vi møder er den normdannelse der er opstået i de to boligområder angående ordinær 

beskæftigelse. Det er således blevet normen, at man ikke har et arbejde modsat at have et arbejde. Denne 

norm viser sig også som en barriere hos mange af de ledige, herunder deres børn. Denne normdannelse 

arbejder vi også med at nedbryde igennem indsatsen, og det kræver, at vi rører ved nogle samfundsstruktu-

rer som er blevet dannet – et parallelsamfund, som har skabt en kultur omkring beskæftigelse og uddan-

nelse, der medvirker til at skabe endnu flere barrierer for den ledige i forhold til at blive tilknyttet arbejds-

markedet, og som også skaber barrierer hos den lediges barn/børn.    

 

I den konkrete indsats igennem partnerskabsaftalerne møder vi ligeledes en udfordring angående arbejde 

og uddannelse i forhold til de erhvervsfaglige brancher, herunder håndværksbranchen. Vores indsats inde-

bærer således også, at vi arbejder med de ledige omkring omskoling til denne branche. I de to boligområder 

er der mange ufaglærte og mange der ikke tidligere har arbejdet inden for håndværksfagene, og dette kræ-

ver en indsats med den ledige, hvor der samarbejdes omkring at give den ledige indsigt i den mulighed der 

lige nu er for job inden for bygge og anlæg, og som også fremadrettet vil være der. Dette er en stor udfor-

dring, idet mange, især kvinderne, ikke tidligere har været gjort opmærksom på, at de rent faktisk også kan 

få ordinær beskæftigelse inden for bygge og anlæg, og at de også har ressourcerne til at mestre inden for 

denne branche. Vi ser en tendens til, at kvinderne egentlig viser en interesse for at tage uddannelse eller 

påbegynde praktik inden for de brancheområder, når der samarbejdes med dem herom. Men vi ved også, 

at det kræver en indsats, hvor vi italesætter og synliggør deres muligheder på en måde, hvor der arbejdes 

både med deres personlige ressource men samtidig også med nogle samfundsstrukturer, som har skabt en 

anden indstilling til kvinders deltagelse i bygge- og anlægsbranchen. Især ser vi dette, når vi samarbejde 

med kvinder, der har anden etnisk baggrund end dansk. 

 

 

Målgruppe 

Ledige beboere i de to boligområder, herunder især ledige i matchgruppe 1. Der er således tale om både 

forsikrede ledige og kontanthjælpsmodtagere. Derudover vil der inden for denne målgruppe også være 

særlig fokus på arbejdsledige kvinder. Antallet af forsikrede ledige og kontanthjælpsmodtagere i 

matchgruppe 1 er 182 personer. 

 

Bidrager til opfyldelse af effektmål  

Effektmål 1 & 2: 

1. Andelen af beboere, som er under uddannelse og beskæftigelse er mere og mere på niveau med den tilsva-

rende andel målt for resten af kommunens indbyggere. 

2. Der skal være en netto-tilvækst i antallet af virksomheder og jobs i de to boligområder. 

 

Succeskriterier 

Fra april til september 2013 er der indgået aftale om beskæftigelse for 25 personer, heraf er 12 ansat i 

ordinær beskæftigelse.  I det første år er det målet at igangsætte 50 ordninger (løntilskudsforløb, 
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praktikforløb og forløb med mentorordning), heraf 20 i ordinær beskæftigelse. I de næste tre år, hvor 

renoveringen pågår, skal antallet af ordninger øges med 10 pr. år. 

Hertil kommer: 

Antallet af kvinder som uddannes og kommer i job på byggeanlægsområdet vil være 2 kvinder i hvert af de 

fire år. 

Antallet af lærlinge som får lærerplads på bygge- anlægsområdet vil være således: 

År 1: to 

År 2: to 

År 3: tre 

År 4: tre 

 

Indhold og praksis 

I forbindelse med ombygningen af området indgås der partnerskabsaftaler mellem kommune, bolig organi-

sationer og entreprenører om at skabe lokale arbejdspladser. 

 
Baseret på de hidtidige erfaringer med målrettede beskæftigelsesindsatser lægges der vægt på følgende 

metoder: 

 

 Individuelle samtaler med den ledige og tæt opfølgning 

 Motionsforløb for ledige 

 Intensive vejledningsforløb 

 Mentorstøtte til ledige i praktikforløb eller andre kombinationsforløb 

 En kontaktperson ift. entreprenørerne og skræddersyede aftaler i forhold til, hvordan kontaktformen 

skal være. Nogle foretrækker at mødes en gang i måneden andre ikke. 

 Målrettede praktikforløb, som stiller krav om relevans og progression, ud fra fokus på, hvilke 

redskaber den enkelte ledig har behov for. 

 Samarbejde mellem kommune og den boligsociale indsats, f.eks. aftaler om at indgå i et økonomisk 

fællesskab (splejseordning) i forhold til ansættelse af jobcentermedarbejder i den boligsociale 

indsats. 

 

De nye aktiviteter, som skal bidrage til de andre metoder og deres effekt i forhold samarbejdet med den 

ledige, er bl.a.: 

 

 Lærlingeprojekt 

 ”Betonkvinderne” 

 

”Betonkvinderne” 

En af de aktiviteter som vi vil arbejde med fremadrettet er at skabe mulighed for, at flere kvinder uddannes 

og ansættes inden for byggebranchen. Aktiviteten skal udfoldes igennem forskellige metodetilgange og det 

vil bl.a. indebære særlige forløb med kvinder, som skal være med til at vise dem de muligheder der er for 

dem i byggebranchen, og at det også er en branche, som er interessant for dem at arbejde i. I samarbejde 

med lokale uddannelsesinstitutioner vil vi skabe et uddannelsesforløb udelukkende for kvinder, som er mål-

rettet opkvalificering i forhold til at skabe ordinære beskæftigelse for dem i byggebranchen. Med udgangs-

punkt i partnerskabsaftalerne har vi således et bæredygtigt fundament, som vi kan anvende igennem det 

koordinerende samarbejde og dermed i samarbejde skabe kombinationsforløb, hvor det f.eks. også bliver 

muligt for kvinderne at deltage i praktikker ude i de to boligområder, herunder mentorforløb. Man kan også 

forestille sig, at et sådan forløb med kvinder kunne sammenkobles med vores ”Jobbazar” (se aktivitet 2).  
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”Lærlingeprojekt” 

Tilblivelsen af projektet/aktiviteten er opstået i tæt samarbejde med en af hovedentreprenørerne i de to 

boligområder. Projektet tager udgangspunkt i en lejlighed, som skal renoveres eller ombygges. I samar-

bejde med hovedentreprenør og underentreprenører, ansættes der lærlinge inden for forskellige hånd-

værksfag, som bliver ansvarlige for renoveringen af lejligheden. Det omfatter bl.a. ansættelse af 

tømrerlærlinge, murerlærlinge og malerlærlinge, der har mellem 1 og 1 ½ år tilbage af deres uddannelse. 

Lærlingene vil blive vejledt og fuldt på tæt hold af en medarbejder fra den ansvarlige hovedentreprenør, og 

denne medarbejder indgås der således en aftale om at frikøbe til opgaven. Den aftale indgås mellem 

hovedentreprenør og den boligsociale indsats. På sigt er målet at medtage ”lærlingeprojektet” i 

planlægningen af kommende renoveringer og ombygninger i de to boligområder, således det bliver en fast 

aktivitet under hele renoveringsfasen. Det er nu et pilotprojekt, som omfatter én lejlighed, men målet er bl.a. 

at skabe mulighed for at inddrage flere lejligheder og hele opgange heri. 

Vi udvikler løbende på fritidsjob til unge, også i forhold til skolereformens beslutning om længere skoledag. 

Samarbejdet med skolen vil i den forbindelse også udvikle muligheder for fritidsjob som en del af 

skoledagen (den åbne skole). I samarbejde med ungeprojektet (”At lære at være ung”), har vi konstant 

fokus på ”lommepengejob” til unge på bygge- anlægsområdet som en del af fokuseringen på at få flere 

unge til at gå i lære som håndværkere. 

 

Aktiviteten hænger nøje sammen med voksenuddannelsesforløb (SønderKorskær Uddannelse, se aktivitet 

3) samt målrettede livsstilsforløb (se afsnit 5.3: Sundhed).  

 

Medarbejderressource 

Virksomhedskonsulent – ca. 35 timer ugentligt. 

Arbejdsmarkedskonsulent – ca. 9,5 timer ugentligt. 

Socialrådgiver – ca. 6 timer ugentligt. 

Socioøkonomisk medarbejder – ca. 5 timer ugentligt. 

Relationsmedarbejder – ca. 4 timer ugentligt 

Medarbejdere fra Kommunen: 

Virksomhedskonsulent 

Arbejdsmarkedskonsulent 

 

Samarbejdsrelationer: 

Partnerskab mellem kommune, boligorganisationer og entreprenører, herunder lokale uddannelsesinstitu-

tioner. 

 

Forankring 

Der er indgået en partnerskabsaftale mellem det kommunale jobcenter og områdesekretariatet. Mens hel-

hedsplanen er i værk, forestår områdesekretariatet koordineringen. Efter helhedsplanens ophør overtager 

Jobcentret videreudviklingen og koordineringen af aktiviteterne. 

 

Tidsperspektiv, udløb: 

Arbejdet med at få ledige i job hos entreprenørerne er startet og fortsætter til helhedsplanens udløb, 

hvorefter indsatsen vil blive varetaget af Fredericia Kommune. 
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Aktivitet 2 

 

Jobformidling gennem ”Jobbazar”  

 

Problemkompleks 

I vores indsats med beskæftigelse, uddannelse og erhverv oplever vi, at mange ledige ikke får fuld udbytte 

af de ordinære ordninger, som de bliver aktiveret igennem. Typisk arbejdes der med virksomhedspraktikker 

og kursusforløb, som ikke altid løfter de barrierer som den ledige har og som står i vejen for varig tilknytning 

til arbejdsmarkedet. Derfor er det vigtigt at arbejde med forskellige tilgange og metoder, alt efter den lediges 

behov, for at sikre den ledige en varig tilknytning til arbejdsmarkedet eller uddannelse.  

 

Samtidig kan vi igennem vores indsats se, at ledige mangler en relationel tilgang til det at søge job eller 

uddannelse, og en tilbageholdenhed, når dette foregår i det ordinære jobcenter regi. Derfor er det nødven-

digt at gøre brug af metoder, som gør det muligt for den ledige at opfylde sine pligter i forhold til det offent-

lige system, på en måde der opfylder den lediges behov samt systemets regelsæt. Det er således nødven-

digt at skabe et ”rum” for den ledige, hvor denne oplever en uformel relation i samarbejdet med vores ind-

sats og Fredericia Jobcenter. Denne relationsskabelse er der behov for at arbejde videre med i en anden 

form, som kræver en indsats, hvor der arbejdes med forskellige motivationsmetoder, hvorved den ledige kan 

få gjort sine ressourcer gældende, og derved blive tættere tilknyttet arbejdsmarkedet. 

 

 

 

 

Målgruppe 

Arbejdsledige beboere fra de to boligområder, hovedsagligt fra matchgruppe 1, det vil sige både de forsik-

rede ledige og kontanthjælpsmodtagere. Antallet af forsikrede ledige og kontanthjælpsmodtagere i 

matchgruppe 1 er 182 personer. 

 

Bidrager til opfyldelse af effektmål  

Effektmål 1 & 2: 

1.  Andelen af beboere, som er under uddannelse og beskæftigelse er mere og mere på niveau med 

den tilsvarende andel målt for resten af kommunens indbyggere. 

2.  Der skal være en netto-tilvækst i antallet af virksomheder og jobs i de to boligområder. 

 

Succeskriterier 

 Der vil gennemsnitligt være 200 beboere (ledige og i job) om året, som modtager en ydelse i 

Jobbazaren  

 Der deltager 15 ledige i kompetencegivende forløb igennem Jobbazaren det første år og dette antal 

øges med 15 hvert af de følgende tre år. 

 Af hver gruppe af 15 deltagere fortsætter i gennemsnit mindst 9 i ordinær uddannelse og beskæfti-

gelse. 

 

Indhold og praksis 

Jobbazaren er en ny måde at arbejde på i forhold til jobformidling, hvor den ledige kan komme ”ind fra ga-

den” og få vejledning eller sparring af jobkonsulenter. Når den ledige vælger at deltage i et 
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kompetencegivende forløb vil tilbuddene i Jobbazaren være mange og der vil bl.a. være tale om følgende 

tilbud til ledige: 

 

 Workshop  

 Temadag i samarbejde med Byhøjskolen Korskær (f.eks. ”Vejen ud af ledighedsstress”) 

 Kursus og uddannelse (f.eks. ”Byggespecialisten” i henhold til vores samarbejde med entreprenø-

rerne der mangler arbejdskraft i forbindelse med renoveringerne i de to boligområder)    

 Jobsøgningskursus 

 Netværk – både de enkelte ledige imellem, men også ledig og virksomheder imellem 

 Mentoring 

 Individuelle forløb (f.eks. coaching af den enkelte ledig)  

 Gruppeforløb (f.eks. teambuilding igennem motionsforløb) 

 Myndighedssagsbehandling igennem en fremskudt indsats af Fredericia Jobcenter, som i stedet for 

at holde samtaler med den ledige på jobcentret, nu flytter denne ud i de omgivelser som den ledige 

befinder sig godt i og som kan være med til at gøre relations arbejdet lettere.  

 Fokus på hyppig kontakt i et uformelt miljø 

 Fokus på opkvalificering af den ledige 

 

Formålet med tilbuddene er at give den ledige de rette redskaber for at blive tættere tilknyttet arbejdsmar-

kedet eller uddannelse. Det betyder også, at der skal anvendes forskellige metoder hos den enkelte eller i 

den homogene gruppe, så metoden matcher den enkeltes og gruppens behov og ståsted. For at kunne 

arbejde med disse tilbud og metoder er det derfor nødvendigt hele tiden at fokusere på relationen mellem 

jobkonsulent og ledig. Hvor relationen er autentisk, ser vi en større progression hos den ledige og en ten-

dens til at være mere motiveret for at søge forandringen i sig selv. Autenticiteten bibringer således en re-

spektfuld og anerkendende tilgang til den ledige, hvor der fokuseres på, hvilke tilbud og metoder der kan 

hjælpe den ledige videre i sin progression, og mod sit mål om at få arbejde eller påbegynde uddannelse. 

Relations arbejdet kræver også den svære samtale, og heri ligger også autenticiteten. Men det er samtidig 

også formålet med de forskellige tilbud og metoder, at de skal være tilpasset den enkelte ledige, der ved at 

deltage i disse, får redskaberne til at skabe den forandring i sig selv eller omkring sine forhold, som har væ-

ret baggrunden for den svære samtale i relationen mellem jobkonsulent og ledig. 

 

Jobbazaren vil også være målrettet de lokale virksomheder. Et tilbud til virksomhederne kunne således 

være at tilbyde hurtig rekruttering igennem Jobbazaren. Dette tilbud skal ses i sammenhæng med, at det 

bl.a. er i samarbejde med virksomhederne, at der udvikles kursusrækker og uddannelsesforløb, herunder 

netværk og mentoring. Ved at inddrage virksomhederne i udviklingen af tilbuddene kan man styrke den le-

diges position i forhold til rekruttering og man må forvente en højere grad af ejerskab fra virksomhederne i 

forhold til at bidrage til den lokale beskæftigelses- og uddannelsesindsats, idet virksomheder, især mht. 

byggebranchen, også får brug for flere hænder fremadrettet, 

 

Aktiviteten hænger nøje sammen med voksenuddannelsesforløb (SønderKorskær Uddannelse, aktivitet 3) 

samt målrettede livsstilsforløb (aktivitet 12).  

 

Medarbejderressource 

arbejdsmarkedskonsulent – ca. 9 timer ugentligt. 

Socialrådgiver – ca. 6 timer ugentligt. 

Medarbejdere fra kommunen: 

Virksomhedskonsulent 

Arbejdsmarkedskonsulent  
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Samarbejdsrelationer: 

Partnerskab mellem kommune, boligorganisationer og entreprenører, herunder lokale uddannelsesinstitu-

tioner. 

 

Forankring 

Indsatsen koordineres i samarbejde med Fredericia Jobcenter, hvorigennem aktiviteten forankres efter hel-

hedsplanens udløb. Det er således nødvendigt at samarbejde på det strategiske ledelsesniveau for at sikre  

 

Jobbazaren etableres som et varigt tilbud efter helhedsplanens udløb, og dette indebærer, at Fredericia 

Jobcenter fremskyder en varig indsats med aktiviteten i de to boligområder for at opnå den ønskede effekt  

og succes heraf. Indsatsen vil således tjene som en del af opfyldelsen af Fredericia Kommunes kerneydelse 

på området for beskæftigelse og uddannelse. Indsatsen skal således i de kommende fire år bidrage med 

metoder, som der fremadrettet med fordel kan tages i anvendelse på særligt arbejdsmarkedsområdet i Fre-

dericia Kommune. Derfor anskues indsatsen som en del af det bæredygtige element, der igennem innova-

tive samarbejdsprocesser, skabes i en tværfaglig og tværsektoriel indsats, der overordnet set har til formål 

at løfte den sociale kapital i de to boligområder og samtidig medvirke til at opfylde Fredericia Kommunes 

overordnede mål for deres arbejdsmarkedspolitik.         

 

Tidsperspektiv, udløb: 

”Jobbazar” påbegyndes i 2014 og har til formål at blive et etableret tilbud varetaget af Fredericia Kommune 

efter udløb af den boligsociale indsats i 2018. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Aktivitet 3  
 

Målrettede uddannelsesforløb til unge og voksne – i regi af SønderKorskær Uddannelse 

 

Problemkompleks 

47,9 procent af beboerne over 15 år har ingen uddannelse udover folkeskolen, hvor det for de 16-29 årige 

er 18,7 procent, og for de 30-64 årige er det 29,2 procent uden uddannelse udover folkeskolen. Tallene 

taler deres eget tydelige sprog om, at uddannelsesniveauet blandt beboerne giver voldsomt store 

udfordringer i forhold til at komme i betragtning til job på et arbejdsmarked, hvor ufaglærte får stadig større 

vanskeligheder med at få jobs. Dette giver sig også udslag i det gennemsnitligt lave lønniveau blandt 

beboere i området. 

 

Målgruppe 

 Unge som ikke har gennemført en ungdomsuddannelse  

o Antal unge 16-25 årige i alt 365 (18. november 2013) 
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 Heraf er 203 i gang med uddannelse – 55.6 % 

 Heraf har 8 afbrudt uddannelse – 2.2 % 

 Heraf har 60 gennemført ungdomsuddannelse – 16.4 % 

 Heraf er 94 ikke i gang med uddannelse – 25.8 % 

 Voksne som med en relativ kort uddannelsesindsats kan komme i beskæftigelse – 91 ledige 

(halvdelen af det samlede antal forsikrede ledige og halvdelen af samlet antal 

kontanthjælpsmodtagere i matchgruppe 1) 

 Voksne hvor manglende kundskaber og færdigheder står i vejen for at de kan komme videre med 

en ordinær uddannelse eller job – ca. 500 

 

Bidrager til opfyldelse af effektmål 

Effektmål 1 - 5 

1. Andelen af beboere, som er under uddannelse og beskæftigelse er mere og mere på niveau med 

den tilsvarende andel målt for resten af kommunens indbyggere. 

2. Der skal være en netto-tilvækst i antallet af virksomheder og jobs i de to boligområder. 

3. Andelen af unge, der påbegynder og gennemfører en ungdomsuddannelse efter endt 

skolegang er stigende – og mere og mere på niveau med andre unge i Fredericia. 

4. Andelen af unge, der vurderes at være uddannelsesparate, når de forlader skolen, er sti-

gende og mere og mere på niveau med andre unge i kommunen. 

5. Forældrenes uddannelsesbaggrund skal have en dalende betydning for, om unge 

påbegynder og gennemfører en ungdomsuddannelse. 

 

Succeskriterier 

I år et arbejdes tæt sammen med UU, Ilab, virksomhederne og Jobcenteret i forhold til at øge bevidstheden 

hos de unge beboere omkring vigtigheden af valg af uddannelse, så de unge vælger at gå videre i ung-

domsuddannelser/lærlingeforløb. Derudover arbejder vi med uddannelsesforløb for ledige beboere over 18 

år, der gerne skal bidrage til, at også de motiveres til at gå videre i uddannelse. Vi forventer, at der efter 

første års indsats, er 20 beboere, der har været med i et målrettet uddannelsesforløb, hvor vi med 

sikkerhed kan konstatere, at det er vor fælles indsats, der har medført, at de er gået videre i 

uddannelsesforløb eller er gået i gang i en lærerplads, eller at ledige er kommet i gang med et af de 

nedennævnte forløb. 

I år to og tre forventes yderligere 50 beboere at være kommet i gang som ovenfor nævnt. I år fire skal vi 

gerne kunne få 30 beboere videre i uddannelsesforløb udover folkeskolen. Således forventer vi efter de fire 

år, at vi har gjort en afgørende forskel i forhold til, at i alt 100 unge/voksne beboere får en uddannelse ud-

over folkeskolen og/eller kommer i gang med et udviklende uddannelsesforløb.  

 

Vi tilstræber, at der vil være mindst otte uddannelsesforløb i hvert af de fire år. 

 

Indhold og praksis 

Der er etableret en fælles skole ved navnet Sønderkorskær Uddannelse for de to områder, hvor der udby-

des en mangfoldig vifte af uddannelsestilbud til voksne. Disse tilbud støtter de praktik-, lære- og jobforløb, 

som iværksættes gennem bl.a. de ovennævnte partnerskaber med entreprenører. Nogle af tilbuddene er 

kompetencegivende tilbud og nogle af tilbuddene er forberedende i forhold til at beboere kan komme videre 

i ordinær uddannelse/job efterfølgende. Den erfaring vi har med at planlægge målrettede 

uddannelsesforløb, viser at det er følgende forløb, som har effekt. Derfor er det disse forløb vi vil fortsætte i 

helhedsplanen 2014-2018: 
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 Kurser og forløb indenfor bygge- og anlægsområdet direkte tilpasset målrettede praktik- og jobforløb, 

så vi kan få de ledige gjort ”klar parat start” til at matche virksomhedernes ønsker. 

 Projektspire-forløb med formålet, at voksne og ledige lærer at idéudvikle, lede og gennemføre projek-

ter, de brænder for. De lærer om pædagogik, inddragelse, kommunikation, relationer, samarbejde, an-

erkendende kommunikation og konstruktiv konflikthåndtering. Formålet er bl.a., at de ”opdager” egne 

ressourcer og får mod på at indgå i nye/andre sammenhænge både uddannelses- og jobmæssigt. 

 Ordblindeundervisning, dansk for tosprogede, arbejdsmarkedsrettede danskkurser, IT-kurser, 

hygiejnekurser, rengørings-, madfremstillings-, og salgskurser, restaurant-, kantine og cateringkurser 

samt natur- og havekurser, biavler kurser etc. Nogle af disse tilbud er tænkt som led i arbejdet med at 

skabe socioøkonomisk virksomhed i områderne (se aktivitet 5). 

 Iværksætterforløb med formålet at understøtte iværksætter-spirer i områderne, så de kan starte 

selvstændige erhverv eller blive nøglemedarbejdere i virksomheder. 

 Fundraising-kurser, hvor de voksne kan fortsætte initiativer i og med, at de får lært at søge midler. 

 Livshistorie-projekter og coachingforløb med formålet, at deltagere lærer at skabe og leve det liv, de 

virkelig ønsker. 

 Motivationsforløb for ledige samt målrettet jobsøgning. Hvordan synliggør deltageren sig selv overfor 

virksomhederne.  

 Veje til livsstilsændringer, hvor deltagerne får indblik i, hvad livsstilsændringer kan medvirke til af posi-

tive forandringer i forbindelse med egne jobmuligheder.  

 Frivillighedsuddannelse hvori flere af ovenstående forløb også indgår i. 

Flere af indsatserne hænger også sammen med indsatser indenfor andre områder, hvor uddannelse indgår 

som led i arbejdet med beboerne.  

 

Medarbejderressource 

Relationsmedarbejder – ca. 5 timer ugentligt. 

Øvrige medarbejder er fra nedenstående uddannelsesinstitutioner 

 

Samarbejdsrelationer 

Social- og Sundhedsskolen i Fredericia, IBC, EUC Lillebælt, VUC, Byhøjskolen, Biblioteket, Jobcenteret, 

Dansk Sprogcenter, frivillige, Biblioteket, UU Lillebælt, KompetenceCenter Fredericia, virksomhederne, 

fagforeningerne, EUC Syd, HANSENBERG, Learnmark Horsens og Ullerupbæk skolen, Nørre Allé. 

Forankring 

Erfaringerne fra SønderKorskær Uddannelse skal løftes videre i fællesskab af samarbejdsrelationerne, fri-

villige, ambassadører og rollemodeller. Vi vil undervejs arbejde med at få de beboere, som har oplevet suc-

ceserne med indsatserne til at være rollemodeller og ambassadører i områderne.  

 

Tidsperspektiv, udløb: 2014-2018 

Udløb ved udgangen af Helhedsplanerne i 2018 

 

 
 
 

Aktivitet 4 

 

Uddannelsesvejledning 

 

Problemkompleks 
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På baggrund af det generelt lave uddannelsesniveau i områderne og den konstant foranderlige verden in-

denfor uddannelsessystemet og jobmarkedet, er det afgørende, at beboerne har adgang til kvalificeret vej-

ledning og valide informationer om uddannelser og jobmuligheder til hver en tid og til rette tid. Ganske få 

beboere vil kunne vejlede deres unge eller andre om uddannelses- og jobmuligheder på en objektiv og kva-

lificeret måde, da det kræver stor viden, indsigt og overblik over mulighederne.  

 

Målgruppe 

Primære målgruppe er forældre og unge som har en lav uddannelsestradition. Derudover vil vejledningen 

også gælde for voksne ledige i områderne, som står for at skulle vælge uddannelse i forhold til fremtidige 

jobmuligheder.  

Vi kan ikke aflæse, hvor mange forældre i børnefamilierne som udelukkende har folkeskolebaggrund, men 

vi ved, at 1.417 beboere udelukkende har folkeskolebaggrund og at der er 462 børnefamilier i områderne.  

Samtidig ved vi, hvor mange unge som ikke har gennemført en ungdomsuddannelse (se aktivitet 3) 

 

Bidrager til opfyldelse af effektmål: 

Effektmål 3-5: 

3. Andelen af unge, der påbegynder og gennemfører en ungdomsuddannelse efter endt skolegang er 

stigende – og mere og mere på niveau med andre unge i Fredericia. 

4. Andelen af unge, der vurderes at være uddannelsesparate, når de forlader skolen, er stigende og 

mere og mere på niveau med andre unge i kommunen. 

5. Forældrenes uddannelsesbaggrund skal have en dalende betydning for, om unge påbegynder og 

gennemfører en ungdomsuddannelse. 

 

Succeskriterier 

 At det sikres, at forældrene får udvidet forståelse for børnenes og de unges skole- og livsvilkår i dag 

og deres muligheder. At forældre og de unge selv informeres om og forstår, hvilke krav der stilles til 

dem, når de unge bliver voksne. For at påvise det udarbejdes spørgeskema/interview. 

 At Uddannelsesbazaren gennemføres hver år i de fire år i samarbejde med Ullerupbækskolen, 

Nørre Allé.  

 At der hvert år deltager minimum 100 beboere tilsammen i de tilbud, der arrangeres såsom 

Uddannelsesbazaren og den fælles tilmeldingsaften etc.  

 

Indhold og praksis 

Der gennemføres en tidlig, opsøgende og målrettet uddannelsesvejledning, som skal sikre, at langt flere 

børn, unge og familier kan se et meningsfuldt uddannelsesperspektiv. Heri indgår følgende delaktiviteter: 

 

 Tidlig Uddannelsesvejledning i skolen – også til forældre 

 Brobygning for forældre 

 Uddannelsesbazar  

 Fælles tilmeldingsaften til ungdomsuddannelserne i Medborger- og Aktivitetshuset 

 

Sammen med UU, klubberne, familieafdeling, ALAVU og i forbindelse med iLab arbejder vi intenst med at 

afklare børnenes og de unges kompetencer og hjælpe dem med at få øje på deres egne talenter er. Derud-

over arbejder vi via forældrenetværk og andre aktiviteter på at informere forældre om vigtigheden af skole-

gang og uddannelse for både børn, unge og voksne. De vil få viden om, hvordan de bedst støtter deres 

børn og unge.  

 



18. februar 2014 37 

Vi arbejder sammen med skolen og Ungdomsuddannelserne med at lave brobygning for forældrene, så de 

får indblik i, hvordan det er at gå i skole, gå på Ungdomsuddannelserne og dermed får forståelse for deres 

børn og unges livsbaner og valg. Også ture til virksomheder planlægges, så indsigten i, hvordan det ser ud i 

virkeligheden, også bliver en del af brobygningen. Det kan i bedste fald give både forældre og de unge blod 

på tanden til at starte på uddannelsesforløb. 

 

Uddannelsesbazaren foregår en gang om året i november måned, hvor der samarbejdes på tværs med det 

formål at forældre og unge får indsigt i og overblik over, hvilke uddannelsesmuligheder, der er. De hører 

rollemodeller fortælle om egne erfaringer og kan komme i dialog med de medvirkende virksomheder og 

uddannelsesinstitutioner, UU, klubberne, ALAVU, FIC og biblioteket og masser af andre, der har særlige 

tilbud til både de unge og deres forældre. 

 

Derudover inviterer vi sammen med UU og Ullerupbækskolen Nørre Allé de unge og elever fra området, 

som går på 10. klasse og deres forældre til en fælles tilmeldingsaften, hvor de unge kan sikre sig at blive 

korrekt tilmeldt præcist de uddannelser, som de gerne vil starte på. Så vi sikrer, at de får de formelle sager i 

orden, og kan starte på det rette studie og tidspunkt videre efter folkeskolen. 

 

Samtidig arbejder vi sammen med Jobcenteret og KompetenceCenter Fredericia i forhold til at rådgive le-

dige om uddannelse og motivere til uddannelse og valg af fremtidig uddannelse, der matcher arbejdsmar-

kedets krav.  

 

Medarbejderressource 

Aktivitetsmedarbejder – ca. 0,5 timer ugentligt 

 

Samarbejdsrelationer: 

Ullerupbækskolen Nørre Allé, 10’ende klasse, klubberne, forældrene, UU, Jobcenteret, ALAVU, 

familieafdelingen i kommunen, biblioteket, uddannelsesinstitutionerne, Ungdomsuddannelserne, 

virksomhederne, FIC etc. 

 

Forankring 

Arbejdet søges forankret i regi af Ungdomsuddannelserne, UU og skolen i samarbejde. Arbejdet med de 

voksne ledige forankres hos Jobcenteret og Kompetencecenteret.  

 

Tidsperspektiv, udløb: 2014-2018 

Når helhedsplanerne udløber i 2018 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Aktivitet 5 

 

Håndværker Camp 
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Problemkreds 

Som mange andre steder i landet oplever vi ligeledes, at for få unge fra Fredericia Kommune, herunder de 

to boligområder, påbegynder en erhvervsuddannelse efter endt folkeskole. Det er en udfordring som vil 

påvirke flere brancher fremadrettet, og som man allerede nu kan se ”skygger” af. Der bliver mangel på for-

skellige fagfolk med en erhvervsrettet uddannelse, som er nødvendig for at løse de opgaver som i høj grad 

de kommende år især venter inden for bygge og anlæg.  

 

En konkret udfordring som vi står over for, i de to boligområder, er bl.a. det image som erhvervsuddannel-

serne gives, både af den unge og dennes forældre. Mange tillægger det ikke høj status at være f.eks. maler 

eller tømrer, og det er ofte vurderet ud fra et økonomisk perspektiv. Især blandt personer med anden etnisk 

baggrund end dansk oplever vi dette. Deres udgangspunkt er, at man ikke skal bruge års skolegang for at 

blive uddannet f.eks. maler. De er ikke vant til dette fra deres kultur og samfund, og derfor påvirker mange 

af dem deres børn og unge i en anden retning. 

 

Det er derfor nødvendigt at intensivere fokus på de erhvervsrettede uddannelser ved hjælp af forskellige 

metoder på baggrund af flere synspunkter;  

 

 Det er nødvendigt ud fra et samfundsmæssigt syn, idet der bliver mangel på personer med 

erhvervsfaglige uddannelser OG  

 Det er nødvendigt for at sikre unge en uddannelse som de ”tænder” på og som bringer dem i flow. 

Dette er ikke givet ved at vælge en anden uddannelsesretning, hvor mange i stedet oplever neder-

lag fordi det ikke er det rigtige for dem, men hvor de er blevet påvirket af deres forældre og/eller 

andre unge i deres omgangskreds.  

 

En anden udfordring i de to boligområder er den høje ledighed. Mange af de ledige beboere er ufaglærte og 

de jobs der tidligere eksisterede for dem er ikke længere aktuelle. Derfor kræves der en forandring og for 

nogen en decideret omskoling for at opnå ordinær beskæftigelse. Derfor er det også vigtigt, at der arbejdes 

med disse under indsatsen, i forhold til at oplyse dem om muligheden for en erhvervsrettet uddannelse som 

led i deres vej mod arbejdsmarkedet. Mange af de ledige har vist interesse for arbejde inden for den er-

hvervsfaglige branche og ved også at inddrage og målrette dem i forhold til indsatsen, vil være med til at 

sikre dem en dybere indsigt og et bedre grundlag i forhold til at vælge forandringen og investere i deres 

fremtid. 

 

”Håndværker Camp” er således en af metoderne til at bringe erhvervsuddannelserne i fokus på en anden 

måde, og understøttes ligeledes af andre metoder, herunder den årlige Uddannelsesbazar der afholdes i 

boligområderne og som udelukkende sætter fokus på de erhvervsrettede uddannelser. Indsatsen er såle-

des en ud af flere metoder til at arbejde med at vende tendensen i forhold til, hvordan en erhvervsuddan-

nelse anskues fra børns, unges og forældres synspunkt.   

 

Målgruppe 

Unge som har lyst og forudsætning for at gennemføre en håndværkeruddannelse, men hvor dette ikke bak-

kes op af familien – enten fordi familien ikke har et uddannelsesperspektiv, eller fordi familien har et stere-

otypt ideal om at børnene skal være akademikere.  

UU oplyser, at det er tavs viden, at der er unge som ikke bakkes op i at tage en håndværkeruddannelse, og 

der kan ikke sættes tal på. Det gøres ved fremadrettet at være konkret og spørge de unge. UU skønner at 

der er 1-2 unge pr afgangsklasse (fire klasser), hvor familierne ikke har et uddannelsesperspektiv, men hvor 

der godt kan findes opbakning fra familierne. 
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Bidrager til opfyldelse af effektmål: 

Effektmål 3-5 

3. Andelen af unge, der påbegynder og gennemfører en ungdomsuddannelse efter endt skolegang er 

stigende – og mere og mere på niveau med andre unge i Fredericia. 

4. Andelen af unge, der vurderes at være uddannelsesparate, når de forlader skolen, er stigende og 

mere og mere på niveau med andre unge i kommunen. 

5. Forældrenes uddannelsesbaggrund skal have en dalende betydning for, om unge påbegynder og 

gennemfører en ungdomsuddannelse. 

 

Succeskriterier 

Der afholdes fire ”Håndværker Camp” – en hvert år i de næste fire år helhedsplanen kører. Der deltager 

årligt 8 (nye) familier i aktiviteten. Der deltager 8 (nye) arbejdsledige beboere hvert år.  

 

Aktivitetsindhold 

For særligt at give de unge og deres familier større indblik i erhvervsuddannelserne og de heri liggende 

muligheder gennemføres en årlig håndværker camp – i samarbejde med den lokale erhvervsskole 

 

Håndværker camp skal anses på lige fod med andre tiltag, hvor børn, unge og voksne, får mulighed for at 

deltage i nogle aktiviteter knyttet til bestemte fag. Ideen er opstået på baggrund af den ”Science Camp”, 

som blev afholdt i sommerferien 2011 i Korskærparken, og hvor Fredericia Bibliotek var facilitator. 

 

Håndværker camp tager sit udgangspunkt i en aktivitet som de fleste kender til, det kunne f.eks. være en 

grillfest. Ideen er hermed at udfolde grillfesten, så deltagerne er med til at opbygge og konstruere aktivite-

ten. Man skal således starte med at beskrive aktiviteten sammen og finde ud af, hvad man skal bruge for at 

kunne afholde en grillfest. Det kunne f.eks. se sådan ud; 

 

 Der skal laves en grill, som maden kan blive forberedt på (Smeden) 

 Der skal bygges borde og bænke, som man kan nyde maden ved (Tømreren) 

 Der skal opsættes læ mur, så man kan nyde maden i ro og mag (Mureren) 

 Muren skal males, så den er pæn at kigge på (Maleren) 

 Der skal opsættes lamper for at give en hyggelig atmosfære under grillfesten (Elektrikeren) 

 Der skal pyntes med blomster og grønt (Gartneren) 

 Maden skal forberedes (Kokken og køkkenassistenten) 

 Maden skal serveres (Tjeneren) 

 Der skal vaskes op efter spisning (VVS installatøren) 

 

Pointen er at vise, at de ting som man nok har til vane at tage for givet, eller som man ikke helt har tanke 

på, produceres af mange forskellige håndværks – og erhvervsfolk. Dette kan vi synliggøre ved at lave en 

proces, hvor man får mulighed for at udfolde de vigtige elementer der skal til for at kunne afholde bestemte 

aktiviteter. 

 

Håndværker Camp skal videreudvikles hvert år med forskellige temaer, for at synliggøre vigtigheden og 

afhængigheden af håndværks- og erhvervsfagene, især med fokus på fremtiden, hvor der bliver større ef-

terspørgsel på personer inden for disse fag. Det er således også et formål med Håndværker Camp at syn-

liggøre den mangfoldighed af opgaver/arbejder som fagene indeholder, og dermed gøre dem mere interes-

sante for bl.a. unge. En metode hertil, er f.eks. at man i Håndværker Camp arbejder ung til ung, voksen til 

voksen og ung til voksen. Det betyder, at man ved at sammensætte deltagerne efter behov og ressourcer, 
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så vil de muligvis få et større udbytte af at deltage. Derfor kan man udvikle konceptet Håndværker Camp til 

at være et aktivitetstilbud i en sommerferie, som man kan melde sig til , og vi kan være med til at afdække 

det segment, som kunne drage stor nytte af at deltage i et sådan tilbud, f.eks. igennem vores arbejde i 

Forældreskolen, iLab eller de intensive vejledningsforløb med ledige. Dette giver os mulighed for at arbejde 

mere intensivt med familier og enkeltpersoner, hvor der er et behov for deltagelse i sådan en aktivitet, og 

hvor man på forhånd kender behovet for om kontakten skal være ung til ung, voksen til voksen eller ung til 

voksen. 

Selve undervisningen på håndværker-campen vil foregå ved at der købes undervisere på de 

omkringliggende erhvervsskoler. Desuden skal der købes materialer, så familierne kan arbejde ”hands on” 

med at lave alt fra bunden: grill, læmur, male mur, belysning, borde og stole, mad og servering.  

 

Medarbejderressource 

Virksomhedskonsulent – 0,5 timer ugentligt. 

 

Samarbejdsrelationer: 

Fredericia Kommune, herunder klubområdet, Ungeprojektet i Korskærparken, EUC, Hansenberg, Klub 

Korskær, skoleområdet, herunder især Ullerup Bæk Skolen der er overbygningsskole, Ungdommens Ud-

dannelsesvejledning, 10’ende klasse, entreprenørerne i boligområderne, Produktionsskolen og Fredericia 

Jobcenter.   

Forankring 

Skal forankres igennem EUC Lillebælt og Ullerup Bæk Skolen der er en overbygningsskole, hvor mange af 

de unge fra boligområderne går samt Ungdommens Uddannelsesvejledning. 

 

Tidsperspektiv, udløb: 

Opstart 2014 og fortsat indtil 31. august 2018. 

 

 
 
 
 
 
 

Aktivitet 6 

 

Udvikling af socialøkonomisk virksomhed 

 

Problemkreds 

I den målrettede indsats for beskæftigelse, uddannelse og erhverv ser vi mange ledige, der ikke kan opnå 

en tilknytning til arbejdsmarkedet på ordinære vilkår. I de to boligområder er der således mange ledige der 

har store psykiske og/eller fysiske barrierer, som kræver en anden indsats end den ordinære 

beskæftigelsesrettede indsats, hvor formålet er at få den ledige tilknyttet det ordinære arbejdsmarked. Den 

ledige der oplever en stor barriere pga. helbred eller lignende skal aktiveres ud fra dennes behov, og det 

kræver oprettelse af flere arbejdspladser, hvor netop deres ressourcer kan gøre sig gældende. Den 

nuværende konjunktur har resulteret i massiv nedgang i arbejdspladser, hermed også de pladser, hvor der 

tidligere var behov for ressourcer der har andre forudsætninger end normen. Der er således både mistet 

arbejdspladser der kan rumme personer, der kun kan arbejde 1-2 timer dagligt, og arbejdspladser der 

tilgodeser det behov som en ledig med psykiske og/eller fysiske barrierer kræver.  
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Det er vigtigt, at alle bliver en del af arbejdsfællesskabet, både i forhold til den faglige kunnen og det sociale 

netværk. Vores erfaring viser, at det er igennem disse fællesskaber der skabes varige forbedringer hos den 

enkelte, der derved oplever en anerkendelse for sin indsats, og en respekt af, at dennes bidrag til fælles-

skabet er værdifuldt. En anden udfordring i indsatsen vil i denne forbindelse også være at overbevise den 

ledige om, at han eller hun også har en ressource at byde ind med. Der er således mange af de ledige der 

oplever helbredsmæssige barrierer af følgende karakter: fysiske skavanker, stress, depression, social fobi, 

posttraumatisk stresssyndrom og kroniske livsstilsygdomme. Ofte har de beboere mistet tilliden til dem selv, 

og kan ikke få øje på, hvor de kan gøre nytte på det ordinære arbejdsmarked.  

 

Den mulighed skal vi gøre aktuel og autentisk for dem igennem indsatsen, og medvirke til at nedbryde de 

barrierer som står i vejen for den lediges aktivering på baggrund af dennes behov. Det bliver en af de stør-

ste udfordringer, idet den ledige, med de nævnte barrierer, ikke har været vant til at deltage i fællesskaber, 

hverken på arbejdspladsen (Det store fællesskab) eller uden for denne, idet mange af dem også har været 

udelukket fra andre fællesskaber (Det lille fællesskab). Hertil kan f.eks. nævnes torturofre der er kommet til 

Danmark, og som har ”lukket sig inde” fordi denne ikke mener at kunne bidrage til noget fællesskab når ikke 

dette kan foregå i henhold til normen. Vi skal således udfordre både den samfundsmæssige struktur og den 

menneskelige faktor, der sætter barrierer for den pågældende lediges bidrag, og arbejde med inklusion i 

forhold til det store og det lille fællesskab. Indsatsen kan kun lykkes igennem et koordinerende, tværfagligt 

og tværsektorielt fællesskab, og det er således også en del af udfordringen at sikre en samarbejdsflade der 

kan medvirke til at give  den ledige den mulighed som aktiviteten ligger op til. Udfordringen heri ligger såle-

des bl.a. i den manpower som det kræver at følge de personer og tilbyde dem en helhedsorienteret indsats, 

som opfylder deres behov og giver dem det nødvendige løft. 

 

  

Målgruppe 

Arbejdsledige beboere i matchgruppe 2 og 3 samt førtidspensionister – 215 ledige hvoraf de 124 tilhører 

matchgruppe 2 

I sær vil deltagere fra matchgruppe 2 kunne bruge jobbet som springbræt til beskæftigelse på det ordinære 

arbejdsmarked. 

Førtidspensionister – 280 personer 

 

 

 

 

 

Bidrager til opfyldelse af effektmål: 

Effektmål 1 & 2: 

1. Andelen af beboere, som er under uddannelse og beskæftigelse er mere og mere på niveau med 

den tilsvarende andel målt for resten af kommunens indbyggere. 

2. Der skal være en netto-tilvækst i antallet af virksomheder og jobs i de to boligområder. 

 

Succeskriterier 

Den socioøkonomiske virksomhed skal i det første år have igangsat beskæftigelsesrettede projekter, der 

sikrer job til 5 ”udsatte” ledige. I de kommende tre år skal dette tal reguleres til 12 hvert år. 

Der oprettes en socialøkonomisk virksomhed, med mindst tre afdelinger, som er bæredygtig ved planens 

udløb i 2018. 

OBS: oprettelsen af den socialøkonomiske virksomhed vil ske i et samarbejde med BL. Så derfor kan det 
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vise sig, at det er mere bæredygtigt af oprette tre selvstændige virksomheder 

 

Indhold og praksis 

Ud over at samarbejde med entreprenører og håndværksmestre om jobforløb fremmes iværksættelsen af 

nye socialøkonomiske virksomheder. 

 

Vores beskæftigelsesrettede indsats viser, at en stor del af boligområdernes beboere har mange forskellige 

ressourcer, som skal sættes i spil, men som ikke nødvendigvis kan dette på en hvilken som helst arbejds-

plads. Således er der en stor del af beboere, der f.eks. kun har ressourcerne til at arbejde få timer dagligt 

og derfor har brug for et sted, hvor netop deres ressourcer i det tidsrum kan få lov til at udfolde sig og gøre 

sig gældende. Vi ved fra os selv, at det er nødvendigt at blive anerkendt samt være en del af et fællesskab, 

hvortil man kan bidrage med sine ressourcer.  

 

Ved at danne den socioøkonomiske virksomhed, så giver det en anden dimension til vores beskæftigelses-

indsats, idet vi derigennem får større mulighed for, og ”rum” til, at skaffe arbejdspladser og  praktikpladser til 

bl.a. psykisk sårbare mennesker, kontanthjælpsmodtagere, der er langt fra arbejdsmarkedet pga. psykiske 

vanskeligheder, såsom stress, angst, depression, social fobi eller posttraumatisk stresssyndrom. De vil 

indgå i de daglige opgaver og aktiviteter som virksomheden indeholder samtidigt med, at deres sociale og 

helbredsmæssige situation udredes og bedres igennem f.eks. miljøterapi (f.eks. terapihaven) og anerken-

dende motivationsarbejde.      

 

Den socioøkonomiske virksomhed er en non-profit organisation, som ikke skal generere overskud til uden-

forstående interessenter. Et overskud vil blive genanvendt i virksomheden til udvikling af aktiviteter, herun-

der ansættelser og uddannelse af personale og praktikanter.  

 

Aktiviteterne i den socioøkonomiske virksomhed vil kunne være nedenstående virksomheder. Det er 

besluttet, at starte med køkkenerne i Medborgerhuset/Aktivitetshuset i de to boligområder. Derudover vil 

mindst to af nedenstående virksomheder blive realiseret. Realiseringen af virksomhederne vil ske som tre 

selvstændige virksomheder eller som en virksomhed med underafdelinger. 

 

 Catering/køkken 

Virksomheden tager sit udgangspunkt i de to køkkener som fungerer i de to boligområder, hvorfra 

der ydes catering på almindelig konkurrencevilkår.  

 

 ”Ghetto’gether Design”. 

Virksomheden arbejder med at designe arbejdstøj til håndværkere ud fra tesen om, at man også 

kan være klædt på til arbejdet som håndværker. 

 

 Vikarbureau 

Virksomheden opstarter et vikarbureau på normale konkurrencevilkår, hvor der f.eks. udbydes ren-

gøringsopgaver til boligorganisationer og andre private virksomheder i Fredericia Kommune. 

 

 

 Rengøringsvirksomhed 

Virksomheden tilbyder trappevask og rengøring af lejligheder ved til og fraflytning 

 

 Gartneri 

Virksomheden har sin egen køkkenhave, som leverer mad til virksomhedens køkken og catering 
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faciliteter, og hvorfra honningproduktionen også foretages. 

 

 Medieværksted 

Virksomheden står for kommunikation ud til beboerne i de to boligområder, som hele tiden opdate-

res omkring de aktiviteter og tilbud, der udbydes i de to store beboerhuse. Platformen tager sit ud-

gangspunkt i en visuel kommunikation, hvor der f.eks. er mulighed for at få adgang til beboerne 

igennem deres TV i hjemmet og igennem skærme der opsættes i hver opgang i de to boligområder. 

Medieværkstedet vil således være omdrejningspunktet for udvikling af nyhedsudsendelser og andre 

kommunikative tiltag i forbindelse med oplysning af og til beboerne.  

 

Medarbejderressource 

Socioøkonomisk medarbejder – ca. 12 timer ugentligt. 

Virksomhedskonsulent – ca. 1 time ugentligt.  

Medarbejderressourcerne bruges udelukkende til samarbejde med bl.a. BL, planlægning og facilitering. 

 

Samarbejdsrelationer: 

Samarbejde mellem kommune og boligorganisationer, herunder også Danmark C TV samt lokale uddan-

nelsesinstitutioner og private virksomheder. 

 

Forankring 

Virksomheden dannes med udgangspunkt i de to køkkener, som huses i henholdsvis  Korskærparken Med-

borgerhus og i Sønderparkens kommende aktivitetshus. Den beskæftigelsesrettede indsats koordineres i 

samarbejde med Fredericia Jobcenter, hvorigennem der sikres beskæftigelsesprojekter, som forankres i 

den socioøkonomiske virksomhed og dermed fortsætter som en del af virksomhedens formål og virke.  

 

Det er således nødvendigt at samarbejde på det strategiske ledelsesniveau for at sikre en varig etablering 

af beskæftigelsesrettede tilbud for de ledige som ikke har mulighed for at deltage i arbejdsmarkedet på or-

dinære vilkår. Dette indebærer, at Fredericia Jobcenter fremskyder en varig indsats med aktiviteten i de to 

boligområder for at opnå den ønskede effekt og succes heraf. Indsatsen vil således tjene som en del af 

opfyldelsen af Fredericia Kommunes kerneydelse på området for beskæftigelse og uddannelse. Indsatsen 

skal således i de kommende fire år bidrage med metoder, som der fremadrettet med fordel kan tages i an-

vendelse på særligt arbejdsmarkedsområdet i Fredericia Kommune. Derfor anskues indsatsen som en del 

af det bæredygtige element, der igennem innovative samarbejdsprocesser, skabes i en tværfaglig og tvær-

sektoriel indsats, der overordnet set har til formål at løfte den sociale kapital i de to boligområder og sam-

tidig medvirke til at opfylde Fredericia Kommunes overordnede mål for deres arbejdsmarkedspolitik og so-

cial- og sundhedspolitik.  

 

Ved planens udløb skal virksomheden kunne stå helt selv som en økonomisk bæredygtig virksomhed.       

 

Tidsperspektiv, udløb: 

Den socioøkonomiske virksomhed har ikke nogen udløbsdato, men skal være i stand til at skabe sig et mar-

ked, som bevirker at den fortsat kan eksistere efter 2018.   
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5.2 Børn, unge og familier 
Børn og unge (under 18 år) udgør en tredjedel af beboerne i området. En betydelig del af dem le-

ver i familier med én forsørger og uden beskæftigelse. Her er en væsentlig risiko for, at de ikke får 

de samme muligheder som andre børn i kommunen til at udvikle en tilknytning til skolen, opleve 

glæden ved at lære og få perspektiv for videre uddannelse. Endvidere er der en risiko for, at bør-

nene ikke lære at bruge det organiserede fritidslivs muligheder. 

 

Effektmål og succeskriterier 

Fokus i helhedsplanen er at booste børnenes mulighed for at lære og udvikle sig – i dagtilbud, 

skole og fritidslivet. Målestokken er, at flere og flere er klar til uddannelse, når de starter i skolen, 

og går videre i ungdomsuddannelserne (effektmålene 3-8, afsnit 4).  Den socialt betingede ulighed 

i uddannelse skal vise sig faldende. Det vigtigste virkemiddel er at udvikle fællesskaber for børn og 

unge, hvor læring og uddannelse er i centrum, og hvor langt flere kan se en mening i at være med. 

 

Som indikatorer for, at helhedsplanens aktiviteter bidrager til opfyldelse af effektmålene, har vi i 

afsnit 4 opstillet følgende succeskriterier: 

 

Succeskriterier: 

 

 Antallet af børn og unge, som deltager i læringsaktiviteter under helhedsplanen (se de specifikke 

succeskriterier under aktivitet 7). 

 Dagtilbud og skolers vurdering af kvalitet og udbytte af denne deltagelse (indhentes i relation til 

ovenstående) 

 Reduktion af skolefravær for elever, der er målgruppe for fraværsindsatsen (se de 

specifikke succeskriterier under aktivitet 8) 

 

 

 

Forandringsteori 

Det vigtigste virkemiddel i helhedsplanen er som nævnt at udvikle fællesskaber, som giver flere 

børn og unge mulighed for at udvikle lyst og strategier til at lære og til at uddanne sig videre. Ud-

fordringen er, at mange vokser op i familier og netværk, hvor det kan være udbredt og almindeligt 

at stå uden for uddannelsesverdenen og arbejdsmarkedet. Hvis denne norm skal brydes, er det 

vigtigt, at både børn og unge og deres forældre møder miljøer, hvor det er nemt, interessant og 

udviklende at tage del i læringsrige aktiviteter.  
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Med dette perspektiv har vi udviklet f.eks. Læringslaboratorium (Ilab), hvor en matrikelløs 

talentspotter guider børn og unge i at finde deres læringspotentiale – med base i en ny lektiecafé. 

Dette udbygger vi med nye former for indsatser mod skolefravær, uddannelsesvejledning og bro-

bygning (for både unge og forældre) samt hjælp til forældrene, så de kan støtte børnene i deres 

skolegang og uddannelse. I fritidslivet opbygges en række klubtilbud for hhv. 8-12 årige og 12-15 

årige, mens de 15-19 årige støttes i mere selvorganiserede aktiviteter. 

 

Alt dette arbejde sigter på at udvikle imødekommende og inkluderende fællesskaber, som har læ-

ring og uddannelse som sin kerne. Inden for disse rammer skal det enkelte barn eller den enkelte 

unge finde sin vej og sine progressionsmål. Det kan være afgørende at kunne arbejde med meget 

forskellige mål og ambitionsniveauer. For én kan det (i en periode) være en succes blot at møde 

regelmæssigt i skole og tage del i organiserede fritidsaktiviteter. For en anden kan der være mere 

specifikke faglige og personlige progressionsmål. Alle skal dog opleve at blive mødt med am-

bitioner, som giver mening i deres aktuelle livssammenhæng. Det giver grundlag for at opleve 

sejre og fremdrift – og dermed blive motiveret til de næste skridt. 

 

Som organisatorisk platform for disse aktiviteter bruges Ilab (læringslaboratorium for børn og 

unge), som også er en del af SønderKorskær Uddannelse. Denne platform vendes der tilbage til 

under det 4. indsatsområde. 

 

Medarbejderressourcer 

Indsatsområdet varetages af følgende medarbejdere. 

 

Medarbejderressourcer ansat Den Boligsociale Helhedsplan: 

 Projektchef 

 Projektleder – beskæftigelse 

 Projektleder – uddannelse 

 Relationsmedarbejder  

 Aktivitetsmedarbejder  

Medarbejderressourcer kommunen: 

 Relationsmedarbejder  

 Pædagoger 

 

 

 Under de enkelte aktiviteter er udelukkende beskrevet det omtrentlige ressourceforbrug for de 

medarbejdere som er ansat på Den Boligsociale Helhedsplan. 

 

 

Aktiviteter 
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I det følgende gennemgår vi de konkrete aktiviteter under indsatsområdet. 

 

 

Aktivitet 7 

 

Lektiehjælp og supplerende undervisning til børn og unge 

 

Problemkompleks 

Et lavt uddannelsesniveau for rigtig mange voksne i områderne og for nogle beboere endda også sproglige 

og/eller psykosociale udfordringer gør, at mange børn og unge ikke kan få den nødvendige støtte og op-

bakning til skolen og lektierne derhjemme.  

Derudover forlader en stor andel af de tosprogede elever grundskolen uden tilstrækkelige faglige kvalifika-

tioner, som gør en videre ungdomsuddannelse til en for stor opgave, hvilket øger risikoen for frafald.  

 

Målgruppe 

Børn og unge i alderen fra skolestart til 9./10. klasse. Der arbejdes løbende med at udvide lektiehjælpen, så 

den også kan omfatte lektiehjælp til ungdomsuddannelserne. Forældrene inddrages også. 

Vi vil i sær forsøge at tiltrække børn som ikke får lavet lektier og som kommer fra hjem, hvor det er vanske-

ligt for dem at få hjælp til lektier. 

Skolen og UU vurderer at der samlet set i områderne er 100 børn med behov for lektiehjælp og supple-

rende undervisning. Behovene for den enkelte er forskelligt. 

 

 

Bidrager til opfyldelse af effektmål 

Effektmål: 3, 4, 5 - og sekundært 7 og 8. 

3. Andelen af unge, der påbegynder og gennemfører en ungdomsuddannelse efter endt skolegang er 

stigende – og mere og mere på niveau med andre unge i Fredericia. 

4. Andelen af unge, der vurderes at være uddannelsesparate, når de forlader skolen, er stigende og 

mere og mere på niveau med andre unge i kommunen. 

5. Forældrenes uddannelsesbaggrund skal have en dalende betydning for, om unge påbegynder og 

gennemfører en ungdomsuddannelse. 

7. Der er færre børn og unge, som er kriminalitetstruede, og andelen er mere og mere på niveau med 

resten af kommunen (vurderet ud fra SSP-møder og politiets statistikker).  

8. En voksende andel af børn og unge deltager i det organiserede fritidsliv – og mere og mere på ni-

veau med børn og unge i resten af kommunen. 

 

Succeskriterier 

 Efter første år har 20 elever været i iLab og 20 har fået indsigt i egne læringsstile. Derudover har 10 

deltaget i aftenskole-tilbud og 10 har fået lavet Personlige Udviklings Planer.   

 Andet år kommer der 30 elever i iLab og antal i aftenskole-tilbud og antal, der har fået lavet 

udviklingsplaner er steget til 20 personer i stedet for 10. 

 De efterfølgende år påregnes, at antallet øges, så der i år 4 regelmæssigt går 30-40 elever i iLab 

og aftenskole-tilbud benyttes regelmæssigt af ca. 40 personer om året, ligesom udviklingsplaner la-

ves for 30 personer om året.  

 

Aktivitetsindhold 
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Som en paraply for lektiehjælp og supplerende undervisning etableres der et Læringslaboratorium (I lab). 

Aktiviteterne omfatter: 

 

 Udvidet lektiecafé 

 Aftensskole i Aktivitets- og Medborgerhus 

 Personlige Udviklings Planer (PUP) 

 

Med udvidet lektiecafé menes en anderledes lektiecafé, hvor der arbejdes med læringsstile og også nye 

metoder i forhold til lektielæsning. Her benyttes bl.a. rollemodeller fra ungdomsuddannelserne som lektie-

hjælpere, som alle har modtaget undervisning i at bruge læringsstile i arbejdet med at få eleverne til at øn-

ske at lære mere og opleve flow. Samtidig er der fokus på at inddrage forældre og via samarbejde med 

dem, skolerne, ungdomsuddannelserne og idrætsforeninger, virksomheder m.v. at skabe sammenhæng og 

mening med læring for de unge og deres forældre.  

 

Aftenskole iværksættes for at støtte op om de unge og forældrene. Formålet er bl.a. at øge forældrenes 

egne kompetencer, så de bliver bedre lektiehjælpere og bedre til at bakke op om deres egne børn og unge 

samt at skabe bedre grundlag for gensidig forståelse og accept i forhold til fremtidige uddannelsesvalg. 

Aftenskole vil hænge tæt sammen med initiativer i forbindelse med Forældreskole. 

 

Personlige Udviklings Planer (PUP) udarbejdes i samarbejde med de unge og i tæt samarbejde med UU, 

skoler, ungdomsuddannelser og forældrene med fokus på forventningsafstemning og indsats fra alle parter. 

 

Medarbejderressource 

Relationsmedarbejder – ca. 5 timer ugentligt. 

 

Samarbejdsrelationer: 

Skolen, ungdomsuddannelserne, virksomhederne, forældrene, ALAVU, Jobcenteret, Fredericia Idræts 

Center – FIC, idrætsforeninger, fagforeninger, Familieafdelingen i kommunen, Klub 7000, Fredericia Ung-

domsskole. 

 

Forankring 

Denne aktivitet skal udvikles som noget specielt til de særligt udsatte børn. Lektiecaféen udvikles som en 

ekstra aktivitet i forhold til områdernes børn – en aktivitet som skolen ikke vil kunne udvikle.  

Aktiviteten udvikles i et samarbejde med Ullerupbækskolen, Nørre Alle, klubben i områderne, 

ungdomsuddannelserne – og den overlades til skolen ved planperiodens udløb. 

 

Tidsperspektiv, udløb: 2014-2018 

Fortsættes indtil helhedsplanerne slutter i 2018 
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Aktivitet 8 

 

Målrettede indsatser mod skolefravær 

 

Problemkompleks 

Fravær fra skolen kan være et tidligt signal om, at en elev ikke færdiggør sin skolegang. Derudover kan 

skolefravær give yderligere problemer end selve fraværet, som jo er problematisk nok i sig selv. Og da vi 

har en udfordring med, at for mange unge falder fra ungdomsuddannelserne, er det afgørende, at vi laver 

indsatser både forebyggende og ved aktuelle eksempler på skolefravær.   

 

Målgruppe 

Børn og unge i områderne som har en svag skoletilknytning, og hvor fraværet bliver et mønster som er 

selvekskluderende og samtidig ofte er børnenes nødråb i forhold til manglende trivsel. 

Sammen med skolen skønnes det at være ca 50 børn 

 

Bidrager til opfyldelse af effektmål : 

Effektmål 3-5: 

3. Andelen af unge, der påbegynder og gennemfører en ungdomsuddannelse efter endt skolegang er 

stigende – og mere og mere på niveau med andre unge i Fredericia. 

4. Andelen af unge, der vurderes at være uddannelsesparate, når de forlader skolen, er stigende og 

mere og mere på niveau med andre unge i kommunen. 

5. Forældrenes uddannelsesbaggrund skal have en dalende betydning for, om unge påbegynder og 

gennemfører en ungdomsuddannelse. 

 

Succeskriterier 

 At vi hvert år intensivt har arbejdet med 10 udsatte elever, så der kan konstateres en positiv forskel 

i forhold til deres trivsel og motivation for at passe deres skolegang.  

 At vi andet år har oparbejdet metoder i samarbejde med vore skoler, UU og forældrenetværk, så vi 

kan sætte ind lidt tidligere og forebyggende, og dermed forhåbentlig kan minimere behovet for kon-

krete indsatser i forhold til udsatte unges skolefravær.  

 At vi tredje år via indsatserne kan måle på trivslen og motivationen for eleverne i områderne, og kan 

konstatere, at deres motivation og trivsel samt engagement er øget i forhold til, da vi startede pro-

jektet op. 

 At vi fjerde år får fortsat initiativerne og arbejdet med disse sikres videreført og til stadighed tilpas-

ses konteksten, så effekten bibeholdes.  

 Af de 50 elever har 30 halveret deres fravær og 10 er blevet fraværsfri 

 

Aktivitetsindhold 

I samarbejde med folkeskolen og ungdomsuddannelserne gennemføres målrettede indsatser mod 

skolefravær – eller positivt formuleret: skabes motivation hos børn og unge til at passe deres skole. 

 

SønderKorskær Uddannelse arbejder via forældrenetværk og samarbejde med skolen på at informere og 
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kommunikere, hvordan det påvirker børn og deres muligheder helt fra 1. klasse, når de kommer i skole hver 

dag og følger med både fagligt og socialt.  

 

SønderKorskær Uddannelse udfærdiger i samarbejde med UU og skolen et forløb, hvor der sættes ind alle-

rede i 7. klasse. Eleverne får til opgave at beskrive sig selv som voksne: Hvordan ser deres liv ud, når de er 

henholdsvis 20 år, 30 år og 40 år. Deres besvarelser danner baggrund for en samtale med hver enkelt ung. 

Formålet er, at sætter vi ind tidligt, kan vi med forskellige teknikker og samarbejdspartnere arbejde mere 

målrettet og konstruktivt med de unge. I 8. klasse gentages øvelsen for at undersøge, om noget har ændret 

sig. I 9. klasse kender vi de unge så godt, at vi kan iværksætte målrettede tiltag, der understøtter den unges 

positive udvikling i en retning, som den unge selv ønsker og motiveres af. 

 

Besøg hos og samarbejder med ungdomsuddannelserne understøttes, og der arbejdes på intensivering af 

udbyttet af dette samarbejde. Her tænkes på udbygning af, at elever fra Ungdomsuddannelserne laver 

tema-forløb med elever fra skolerne lignende det forløb, der igangsættes i forbindelse med projekt: ”Elever 

bygger bro”, som understøttes af Undervisningsministeriet. Derudover samarbejder vi også med Ungdoms-

uddannelserne og understøtter deres arbejde med eventuelle unge, der er frafaldstruede.  

 

Sideløbende arbejdes intenst med forældreskole, forældrenetværk med fokus på relationsarbejde i forhold 

til at få kommunikation og samarbejde mellem hjemmet, den unge og skolen til at gå op i en højere enhed. 

Der støttes også op omkring den unges fritidsliv, hvor opmærksomheden rettes mod, at den unge får suc-

cesoplevelser og sikres gode rollemodeller i fritiden. At den unge er en del af positive fællesskaber. 

 

iLab vil også være aktivt med i forhold til at medvirke til at skabe positive fællesskaber, få gode relationer til 

forældre og afdække den enkelte unges foretrukne læringsstil og kompetencer. 

Cafe-møder, cirkusskole, foredrag, cykelløb, orienteringsløb, musik, street-art etc. for at få de unge til at 

opleve, at det kan være sjovt at lære, og vi kan mere, end vi tror. 

 

Medarbejderressource 

Udelukkende projektledelse 

 

Samarbejdsrelationer: 

UU, skolen, forældrene, Ungdomsuddannelserne, Klubber, idrætsforeninger, interesseorganisationer, poli-

tiet, Familieafdelingen ved kommunen, ALAVU etc. 

 

Forankring 

Metoderne forankres i samarbejde med skolen, Ungdomsuddannelserne, forældrenetværket og ikke mindst 

via arbejdet i Ilab, hvor metoderne gennemprøves og arbejdet med disse forankres og støt vedligeholdes 

fremadrettet.  

 

Tidsperspektiv, udløb: 2014-2018 

Ved helhedsplanernes udløb. 
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Aktivitet 9 

 

Forlagt undervisning – fra udskoling til ungdomsuddannelserne 

 

Problemkompleks 

Som tidligere nævnt i Aktivitet 7, så er forældres indflydelse i forhold til, hvilke uddannelser de unge vælger 

ofte meget afgørende og det er et problem, da forældre ofte ikke har det fornødne overblik over uddannel-

sessystemet og arbejdsmarkedet. De sender derfor ofte deres børn i retning af det almene gymnasium frem 

for f.eks. en erhvervsuddannelse. De unge risikerer dermed at ende op med at vælge ungdomsuddannelse 

på et forkert grundlag. Nogle vælger måske uddannelse på baggrund af forestillinger om, hvordan det er 

eller hvad det er, eller blot fordi kammeraten vælger det. Det er uhensigtsmæssigt, at vi ikke sammen med 

den unge og dennes familie får skabt sammenhæng mellem den unges ønsker, kvalifikationer og videre 

muligheder i livet.  

Det er især problemstillinger, observerer hos en del familier med anden etnisk baggrund og hos de familier 

som ikke har traditioner for at tage uddannelse. Derfor er de unge i de to boligområder særlig udsatte i 

forhold til at have det fornødne overblik uddannelsessystemet og også i forhold til at gennemføre en 

ungdomsuddannelse (se tallene under aktivitet 3). 

Kort beskrevet er to faktorer særlig fremtrædende for områdets beboere: 

 Lav uddannelsesbaggrund 

 Børn i familier med anden etnisk baggrund skal ofte blive jurister eller læger 

 

Målgruppe 

Her er primært tale om unge fra 9. og 10. klasse som er usikre eller urealistiske omkring deres uddannel-

sesvalg. 

Der er tale om 1-2 unge fra hver klasse (fem 9. Klasser fra Ullerupbækskolen og fem 10. klasser), som er 

særligt frafaldstruede 

 

Bidrager til opfyldelse af effektmål : 

Effektmål 3-5: 

3. Andelen af unge, der påbegynder og gennemfører en ungdomsuddannelse efter endt skolegang er 

stigende – og mere og mere på niveau med andre unge i Fredericia. 

4. Andelen af unge, der vurderes at være uddannelsesparate, når de forlader skolen, er stigende og 

mere og mere på niveau med andre unge i kommunen. 

5. Forældrenes uddannelsesbaggrund skal have en dalende betydning for, om unge påbegynder og 

gennemfører en ungdomsuddannelse. 
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Succeskriterier 

 Første år laves forsøg, hvor en afgangsklasse fra Ullerupbækskolen Nørre Allé kommer igennem et 

forløb. Ca 25 elever 

 Andet år gennemføres projektet for alle afgangsklasser på Ullerupbækskolen Nørre Allé. Ca 133 

elever 

 Tredje år gennemføres projektet og forsøges udvidet til at omfatte afgangselever fra 10’ende klasse 

også. Her vil det givetvis også have bredt sig til andre skoler, såfremt det viser sig at give mening 

for eleverne, skolerne, uddannelserne og forældrene. Antallet kendes endnu ikke, men der vil igen 

være nye ca 133 elever fra Ullerupbækskolen, hvor eleverne fra de to boligområder går i skole. 

 Fjerde år vil det være en gængs praksis for alle afgangselever i skolerne og forældre er også 

inddraget i arbejdet. Antallet kendes endnu ikke, men der vil igen være nye ca 133 elever fra 

Ullerupbækskolen, hvor elverne fra de to boligområder går i skole. 

Der vil i hvert af årerne være en særlig opmærksomhed på de unge som er i risicigruppen, så det sikres, at 

de helt sikkert kommer igennem forløbene.  

Indhold og praksis 

For at styrke overgangen til ungdomsuddannelserne samarbejdes der med kommune og 

ungdomsuddannelserne om at udvikle forløb, hvor dele af undervisningen i folkeskolens overbygning foreta-

ges på ungdomsuddannelserne. 

 

Samarbejdet mellem folkeskolens overbygning udvides til at omfatte 3 uger årligt for afgangsklasserne 

(udvidet brobygningsforløb), hvor de følger undervisningen på ungdomsuddannelserne. En uge, hvor de 

følger undervisningen på IBC, hvor eleverne selv vælger linje. En uge, hvor de følger undervisningen på 

EUC – igen vælger de linjer. Og en uge, hvor de følger undervisningen på gymnasiet, hvor de selv vælger 

linjen, de vil følge.  

 

Det er tanken, at hver enkelt ung folkeskoleelev fra Korskærparken og Sønderparken igennem disse forløb 

får en mentor fra en af Ungdomsuddannelserne. Folkeskoleeleverne får selv til opgave at spørge en elev fra 

en af ungdomsuddannelserne, om vedkommende vil være mentor for dem indtil de starter i 

Ungdomsuddannelse. Her håber vi naturligvis, at der dannes nye venskaber og netværk på den måde – og 

at den unge støttes videre efter folkeskolen, fordi der er en jævnaldrene, der skubber lidt på. De unge i 

ungdomsuddannelserne vil naturligvis få undervisning og instruktion forinden i, hvad det vil sige at være 

mentor. 

 

På den måde får de unge bedre indblik i, hvad det vil sige at færdes i det valgte miljø. De får større forstå-

else for, hvad der kræves af dem i den uddannelse. De får mulighed for støtte og opbakning fra en person, 

som har tingene tæt på eget liv. De får nye venskaber og netværk og motiveres til at hænge i. 

 

Det vil være ønskeligt at koble forældrenetværk på dette samarbejde, så her igen er mulighed for at foræl-

drene også får viden om de unges muligheder.  

 

Medarbejderressource 

Udelukkende projektledelse 

 

Samarbejdsrelationer: 

Ullerupbækskolen Nørre Allé og 10’ende klasse, UU, Ungdomsuddannelserne, Jobcenteret, forældre, 

forældrenetværk og eleverne. 

 

Forankring 
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Af succeskriterierne fremgår, at projektet af sig selv lader sig forankre ifald det opleves som succesfuldt af 

de implicerede parter. Det vil være helt naturligt, at De Boligsociale Helhedsplaner trækker sig ud efter fire 

år. 

 

Tidsperspektiv, udløb: 2014-2018 

Forhåbentligt et forløb, der giver så god mening og effekt, at det kan fortsætte via forankring ved samar-

bejdsrelationerne, at det kan fortsætte videre – også efter 2018. 

 

 
 
 

Aktivitet 10 

 

Forældreskole 

 

Problemkompleks 

Beboere i Sønderparken og Korskærparken giver i vid udstrækning udtryk for frustration og manglende 

overskud i forhold til at tackle børn, teenagere og unge. Ofte bunder problemstillingerne i manglende viden 

om og refleksion over måden, der kommunikeres på i familien. En nyligt gennemført undersøgelse fra SFI 
1
 

peger også på, at der er decideret sammenfald med lavindkomst og særligt familiemønster: ” Den autori-

tære-afmægtige familie: 

En overrepræsentation af stedfamilier, af familier med dårlig økonomi (selvvurderet), af familier med handi-

kappede børn, af familier med børn med flere adfærdsproblemer og en lille overrepræsentation af mødre, 

der er blevet behandlet for en depression i årene 1996 til 2003. 

Den måde, familien lever på, virker mere som et resultat af knappe ressourcer frem for et bevidst, kulturelt 

valg. 

Gruppen udgør omkring en fjerdedel af alle familier. Familiens medlemmer er mindre tætte på det følelses-

mæssige plan. Der er konflikter, forældrene er ikke styrende og dermed forebyggende for konflikter og pro-

blemer. 

I stedet bruger forældrene i denne gruppe hyppigere at straffe efterfølgende, når de opdager, at barnet har 

gjort noget, de ikke bryder sig om. Der kan være tale om måneders tavshed, forbud, skældud og stuearrest. 

Det er ofte i familier i denne gruppe, at man også i tidligere interviews med de 6.000 familier konstaterede 

adfærdsproblemer blandt 11-årige børn, dårlig økonomi og relativt mange enlige forældre. 

Kun 47 pct. af de 15-årige siger, at de har samtale med forældrene hver dag. 

De 15-årige i denne gruppe mener gennemgående, at de ikke må helt det samme som de andre”. 
1 http://m.jyllands-posten.dk/indland/article4859202.ece 
 

 

Målgruppe 

Forældre til børn og unge i alderen 0-18 år (og kommende forældre) som er usikre omkring deres 

forældrerolle og som mangler redskaber til at varetage den. 

I områderne er 373 børn af enlige forsørgere og 558 børn i familier med to forældre. 

 

 

 

Bidrager til opfyldelse af effektmål : 

                                                      
 

http://m.jyllands-posten.dk/indland/article4859202.ece
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Effektmål 3-5: 

3. Andelen af unge, der påbegynder og gennemfører en ungdomsuddannelse efter endt skolegang er 

stigende – og mere og mere på niveau med andre unge i Fredericia. 

4. Andelen af unge, der vurderes at være uddannelsesparate, når de forlader skolen, er stigende og 

mere og mere på niveau med andre unge i kommunen. 

5. Forældrenes uddannelsesbaggrund skal have en dalende betydning for, om unge påbegynder og 

gennemfører en ungdomsuddannelse. 

6. Andelen af børn, der har alderssvarende sprog ved skolestart, er stigende og mere og mere på 

niveau med børnene i resten af kommunen (målt ved sprogvurderingen i 0. klasse). 

 

Succeskriterier 

 At Forældreskolens initiativer ligeså stille bliver kendte og benyttet uden skam af beboere i områ-

derne og meget gerne også af andre forældre i kommunen.  

 At der første år har været 20 deltagere til to forløb i Forældreskolen. 

 At der andet år har deltaget 40 nye forældre til fire forløb i Forældreskolen. 

 At der tredje år deltager 50 nye forældre til seks forløb i Forældreskolen, og at der kommer fokus på 

initiativerne fra den lokale presse. 

 At der fjerde år er udviklet og indledt nogle helt grundlæggende forløb for forældre, som kommunen 

ønsker at videreføre, således at Forældreskolen kan forankres og fortsætte fremadrettet, hvor der 

stadig hvert år deltager 50 nye forældre i forløbene.  

 

Indhold og praksis 

Forældre får mulighed for at gennemgå uddannelses- og udviklingsforløb, som styrker deres mulighed for at 

bakke op om deres børns skolegang. 

 

I forældreskolen arbejdes med forældre – både småbørnsforældre og forældre til børn og unge i al alminde-

lighed. Hovedformålet er, at øge forældrenes viden om kommunikation og indsigt i deres betydning for de-

res egne børn og unges muligheder og uddannelse.  

 

Vi har et tæt samarbejde med to kulturmedarbejdere i hhv. Korskærparken og Sønderparken. Allerede fra 

børnene er små forsøger vi sammen med kulturmedarbejderne at skabe sammenhængskraft for forældre 

og børn i lokalområdet, således at forældrene oplever, at vi alle har et fælles ansvar for børnene i områ-

derne.  

 

Udover, at der vil være tilbud fra SønderKorskær Uddannelse og Byhøjskolen, der omfatter forældreskole 

tilbud, vil vi inddrage forældre og bedsteforældre i forskellige sammenhænge. Og derigennem arbejde med 

begrebet forældreskole, hvor forældrene får oplysninger og viden om børn og unge og deres muligheder og 

også de voksnes egen muligheder. Alt sammen i et trygt fællesskab, hvor forskellige temaer, som der sam-

arbejdes med institutioner og skoler om. F.eks. en Afghansk temauge i folkeskolen, hvor familierne inddra-

ges. På den måde, kan vi få indblik i den globale landsby, som vi alle er en del af herude.  

 

Forældrene inviteres med i et forældrenetværk, hvor vi arbejder mere gennem forskellige interesse-aktivite-

ter, såsom fisketure, picnic-ture, cykelture, motionsløb, kreative og musiske aftener, cafe-aftener, spil-afte-

ner etc. Her kan vi via dialog sammen finde frem til, hvad forældrene og de unge giver udtryk for vil gøre en 

positiv forskel for dem i deres tilværelse, så de får skabt grundlaget for det liv, som de drømmer om. 

Det vi foreløbigt har aftalt med forældrene, at forløb i Forældreskolen skal indeholde er: 

 Indsigt i små børns udvikling i samarbejde med sundhedsplejen 

 Børns motoriske udvikling i samarbejde med dagplejen i områderne, som har til huse i 
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Medborgerhuset og også får det i Aktivitetshuset, og områdernes daginstitutioner 

 Indsigt i udvikling omkring teenagere i samarbejde med skolen 

 Street Art for børn unge og forældre 

 Fælles picnic-ture hvor sunde madpakker er temaet  

 

Medarbejderressource 

Socialrådgiver – ca. 2 timer ugentligt 

Relationsmedarbejder – ca. 2 timer ugentligt 

Aktivitetsmedarbejder – ca. 4 timer ugentligt 

Kulturpædagogerne i de to daginstitutioner i områderne 

Kommunens PPR afdeling 

AKT medarbejdere fra skole og UU vejleder 

 

Samarbejdsrelationer: 

Arbejdet med forældreskolen vil ske i tæt samarbejde med Byhøjskolen, SønderKorskær Uddannelse og de 

lokale kulturmedarbejdere i området og det skal sikres, at vi kan trække på professionelle i kommunalt regi. 

Der vil være fokus på kulturelle forskelle og psykologiske faktorer, så også professionelle eksterne aktører 

vil blive benyttet til at varetage undervisning. Udover forældrenetværk og kulturelle foreninger, så vil også 

Socialpsykiatriske medarbejdere, psykologer, pædagoger, sagsbehandlere, medarbejdere i uddannelsesin-

stitutioner, medlemmer  og tolke fra kulturforeninger, ledere, lærere og AKT-personale i skoler, UU-medar-

bejdere, trænere fra idrætsforeninger og politi vil være naturlige samarbejdspartnere at trække på ved ud-

dannelsestiltag.  

 

Forankring 

Da succeskriterierne omfatter, at der fjerde år er udviklet og indledt nogle helt grundlæggende forløb for 

forældre, som kommunen forhåbentlig ønsker at videreføre. På den måde ses Forældreskolen at kunne 

forankres og fortsættes, drevet af kommunens Familieafdeling evt. i samarbejde med Byhøjskolen og Søn-

derKorskær Uddannelse.  

 

Tidsperspektiv, udløb: 

Fra 2014 - 2018 

 

 
 

Aktivitet 11 

 

Klub/fritid/læringstilbud 

 

Problemkreds 

En del børn i områderne deltager ikke i SFO eller klub. De bevæger sig i områderne og er ofte ude til meget 

sent på aftenen, eller de ønsker at være i hhv. Medborgerhuset i Korskærparken og pavillonen i Sønderpar-

ken – og hvis der ikke er ordentlige tilbud til dem og voksenkontakt skaber det konflikter med øvrige bebo-

ere. Desuden mangler en del af børnene mad og at komme tidligere i seng om aftenen. 

 

Målgruppe 

Børn fra 8-12 år i områderne som ikke frekventerer organiserede fritidstilbud. 

Af de 581 børn og unge 7-17 årige i områderne skønnes det, at 60 % deltager i SFO, klub eller klub 
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Korskær i Medborgerhuset 

 

Bidrager til opfyldelse af effektmål 

Effektmål 7, 8 og 10 

7. Der er færre børn og unge, som er kriminalitetstruede, og andelen er mere og mere på niveau med 

resten af kommunen (vurderet ud fra SSP-møder og politiets statistikker).  

8. En voksende andel af børn og unge deltager i det organiserede fritidsliv – og mere og mere på ni-

veau med børn og unge i resten af kommunen. 

10. Andelen af børn med en høj sundhed og trivsel skal være stigende (målt ved sundhedsplejersker-

nes indskolingsundersøgelse). 

 

 

 

Succeskriterier 

I år et skal der planlægges et pilotprojekt, hvor det bliver muligt for alle børn at gå i SFO/klubaktivitet og 

hvor klubfaciliteten i hhv. Medborgerhuset og Aktivitetshuset bidrager som yderligere matrikler for det ordi-

nære skole/klubområde i områderne. Pilotprojektet går ud på, at kommunen vil bruge de penge de bruger til 

økonomiske fripladser på at fjerne/nedsætte kontingentet til SFO og klub i hhv. Korskærparken og 

Sønderparken. I samarbejdet indgår også overvejelser og planlægning af fælles udmøntning af 

folkeskolereformens bestemmelser om ”åben skole”. Andre aktører inddrages også i arbejdet, f.eks. Den 

Kreative Skole, SIF (Samvirkende Idrætsorganisationer), frivillige organisationer, Ungdomsskolen osv. 

I år to arbejdes der i et tæt samarbejde mellem skole, klub og boligsocial helhedsplan på, at alle 8-12 årige 

forældre kender SFO og klubtilbuddene og understøttes i, at deres børn frekventerer tilbuddene. 

I år tre frekventerer 80-90 % af de 8-12 årige børn i områderne tilbuddene. 

I år fire frekventerer alle børn i områderne tilbuddene. I alt ca 581 7-17 årige. 

 

 

 

Indhold og praksis 

I samarbejde med kommunen er der udviklet et særligt klubtilbud for de 8-12 årige, nemlig Klub Korskær (i 

Korskærparken) og Hyggen (i Sønderparken). 

 

Dette arbejder fortsætter for de 12-15 årige, men med mere fokus på deltagelse i sportsaktiviteter (også via 

fritidspas - se aktivitet 14 om Fritidsbutikken). Men det er vigtigt, at der inden børnene fylder 12 år, er skabt 

en god og tillidsfuld kontakt med dem. 

 

De 15-19 årige indgår i Aktivitetsråd i Medborgerhuset i Korskærparken og kommer også til det i Aktivitets-

huset i Sønderparken. 

 

Desuden er Ilab (se aktivitet 5) også en del af de 12-19 åriges læringsmiljø. 

 

En del børn i områderne deltager ikke i SFO eller klubaktivitet. De vil gerne, men der er ikke traditioner eller 

økonomi i familierne til det. Derfor er der i samarbejde med klubområdet etableret Klub Korskær, hvor bør-

nene kan komme fra mandag til torsdag fra 17-20. Herefter følges børnene hjem, idet mange af børnene 

ellers er udendørs til meget sent om aftenen. 

 

Klubben drives i et samarbejde mellem kommunen, som stiller en pædagog til rådighed og de boligsociale 

helhedsplaner, som sørger for etablering, koordinering, frivillige og mad til børnene hver dag, idet de ofte 



18. februar 2014 56 

ellers ikke får mad. Der kommer gennemsnitlig 40 børn hver dag i Medborgerhuset i Korskærparken. 

 

I Hyggen i Sønderparken deltager 15-20 børn tre gange ugentligt. Hyggen bemandes af frivillige og har 

holdt til i et kælderlokale, idet Aktivitetshuset endnu ikke er bygget. De boligsociale helhedsplaner etablerer 

hyggen, rekruttere de frivillige og sørger for mad. Klubområdet har ikke ressourcer til at stille pædagog til 

rådighed. Desværre er der for nuværende ikke mulighed for at drive klubben i Sønderparken, idet boligblok-

kene er under renovering og derfor kan der ikke benyttes kælderlokaler. 

 

I Sønderparken skal der etableres en ordning tilsvarende den i Korskærparken når Aktivitetshuset er etable-

ret (slutningen af 2014), og kommunen har i den forbindelse hævet deres medfinansiering i den kommende 

helhedsplan. 

 

Der er særdeles nyttig forebyggende indsats at etablere klub for de 8-12 årige, idet børnene nærmest ”au-

tomatisk” følger med i Værestedet (Korskærparken) når de bliver ældre, som er et udvidet samarbejde med 

klubområdet og Ungdomsskolen og Ilab for de større børn og unge. Vores erfaring er, at jo før vi begynder 

at arbejde med børnene og skabe gode relationer til dem og deres forældre – jo mere naturligt bliver det for 

børnene og forældrene, at børnene og de unge frekventere et tilbud. 

 

Når Aktivitetshuset i Sønderparken står færdigt, skal disse ordninger også etableres her. 

Klubberne drives af kommunen i Medborgerhuset og Aktivitetshuset og aktivitetsmedarbejderen skal 

bidrage vedr. rekruttering af børnene. 

 

Desuden skal der i begge områder etableres særlige tilbud til piger, idet vi kan se, at pigerne i begge om-

råder trækker fritidsdeltagelsen ned. Vi skal ”fange” pigerne, og vi ved, det lader sig gøre ved at aflønne 

nogle af de aktive piger som instruktører.  

 

Der skal generelt arbejdes mere intensivt med unge og demokrati. Unges deltagelse i deres eget boligom-

råde skal kvalificeres – ligesom det skal i det øvrige samfund. F.eks. skal der etableres plaforme for alle 

unge i byen. En APP-løsning skal være den første platform. 

 

Medarbejderressource 

Aktivitetsmedarbejder – ca. 1 time ugentligt. 

Kommunale medarbejdere fra SFO, klub, Ungdomsskolen og Den Kreative Skole 

 

Samarbejdsrelationer: 

Kommunen, klubområdet, private virksomheder, Ungdomsskolen, Den Kreative Skole, frivillige organisa-

tioner, SIF og FIC. 

 

Forankring 

De involverede aktører vil sammen skabe nye muligheder for at børn og unge kan frekventerer gedigne 

klub/fritids/læringstilbud. Miljøerne anvender alle matriklerne i områderne, og vil derfor give alle børn og 

unge lige muligheder. Pilotprojektet som (også økonomisk) vil understøtte at alle børn og unge får mulighed 

for at deltage i fritids- og læringsaktiviteter vil sammen med inddragelsen af forældrene betyde, at indsatsen 

og aktiviteten kan fortsætte efter helhedsplanens udløb. 

Målsætningen for arbejdet i klubberne i hhv. Medborgerhuset og Aktivitetshuset er, at børnene skal 

frekventere de ”almindelige” tilbud i SFU/klub. 

 

Tidsperspektiv, udløb: 
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2014-2018 

 

 
 

 

Aktivitet 12 

 

Fritidsbutikken 

 

Problemkompleks 

I områderne bor der en del børn og unge som ikke deltager i fritidsaktiviteter af den ene eller anden art. En 

del af områdernes børn og unge indgår i fritidspastilbud, hvor de kan få betalt deres kontingent til det orga-

niserede idræts- eller kulturliv. Ofte viser det sig, at børnene og de unge stopper i deres fritidstilbud, når fri-

tidspasordningen udløber, fordi familierne ikke har råd til at betale for fritidstilbud. Der er flere grunde til 

børnene og de unges manglende tilknytning til fritidsområdet. Det kan være manglende traditioner i famili-

erne, og det kan også være af økonomiske grunde. Desuden oplever vi, at en del familier ikke er 

”hverdagsparate” i forhold til indsigt i fritidstilbud, transportmuligheder etc. 

Derudover har familierne heller ikke ”hverdagsparathed”, idet de ikke har adgang til telefon, Ipad, PC og 

netadgang. 

 

Målgruppe 

Børn og unge som ikke deltager i det organiserede fritidsliv. 

Voksne som har brug for vejledning i forhold til ”hverdagsparathed” 

 

Bidrager til opfyldelse af effektmål: 

Effektmål 7-10: 

7. Der er færre børn og unge, som er kriminalitetstruede, og andelen er mere og mere på niveau med 

resten af kommunen (vurderet ud fra SSP-møder og politiets statistikker).  

8. En voksende andel af børn og unge deltager i det organiserede fritidsliv – og mere og mere på niveau 

med børn og unge i resten af kommunen. 

9. Deltagelsen i organiserede idræts- og kulturaktiviteter er voksende for alle aldersgrupper. 

10. Andelen af børn med en høj sundhed og trivsel skal være stigende (målt ved sundhedsplejerskernes 

indskolingsundersøgelse). 

 

Succeskriterier 

Fritidspasmetoden: 

 I år et afdækkes mulighederne/søges der midler til en fortsætter-pulje til fritidspasordningen i et 

samarbejde med kommunen. Der planlægges et uddannelsesforløb for 8 unge, som vil guide børn 

og unge i forhold til fritidstilbud og der rekrutteres unge som vil indgå i arbejdet. 

 I år to fortsætter de børn og unge som er bevilliget penge fra fritidspaspuljen i et ordinært 

fritidsforløb eller i regi af fortsætter-puljen. Der udvikles en permanent kommunal ordning, hvor børn 

og unge som ikke har mulighed for at deltage i fritidsaktiviteter, får mulighed for det. 

Fritidsmentorordningen anvendes i forhold til børn og unge som har særlige problemstillinger i 

forhold til at benytte fritidstilbud og koordineres af kommunen. Sammen med den lokale 

cykelhandler udvikles der en model for en ”cykelbank”, hvor brugte cykler sættes i stand og udlånes 

i boligområderne. I den forbindelse skal der også indgå en beskæftigelsesmæssig indsats for 

områdernes beboere. 
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 I år tre er en kommunal ordning udviklet, så alle børn og unge har mulighed for at deltage i fritidstil-

bud. Fritidsmentorordningen evalueres og justeres i forhold til de faktiske behov blandt børn og 

unge i områderne. ”Cykelbanken” udlåner cykler til beboerne i områderne og der følges systematisk 

op på, hvilken effekt ordningen har. 

 I år fire evalueres hele ordningen via en kvalitativ undersøgelse blandt brugere og aktører. Med ud-

gangspunkt i undersøgelsen gøres hele ordningen permanent, ændres eller nedlægges. 

Vejledning og udlån: 

 I år etableres fritidsbutikken i Medborgerhuset. I et samarbejde med biblioteket og pengeinstitutter 

er der ”åben butik” en eftermiddag og en aften om ugen, hvor der tilbydes rådgivning og vejledning. 

Der findes sponsorer til etablering af en låneordning af PC og Ipad. Mindst 100 beboere vil benytte 

tilbuddet og der vil være en progression på mindst 10 % de følgende år. 

 I år to etableres fritidsbutikken også i Aktivitetshuset (er etableret i 2015) på samme måde som i 

Medborgerhuset.  Mindst 100 beboere vil benytte tilbuddet og der vil være en progression på 

mindst 10 % de følgende år. 

 I år tre evalueres ordningen og tilrettes. Hvis der fortsat er et behov for ordningen tilknyttes frivillige 

(f.eks. via pengeinstitutterne) og frivillige beboere 

 I år fire kører ordningen drevet af frivillige. 

 

Indhold og praksis 

Fritidsbutikken er ramme for en lang række af fritidsaktiviteter målrettet børn og unge. Men kan også benyt-

tes af voksne. 

 

En del af områdernes børn og unge indgår i fritidspastilbud, hvor de kan få betalt deres kontingent til det 

organiserede idræts- eller kulturliv. Ofte viser det sig, at børnene og de unge stopper i deres fritidstilbud, når 

fritidspasordningen udløber, fordi familierne ikke har råd til at betale for fritidstilbud.  

 

Der skal mere fokus på fritidspasmetoden på to områder: 

 

 Der skal etableres en fortsætter-pulje til fritidspasordningen (kommunen bevilliger denne pulje), så 

børn og unge kan fortsætte deres deltagelse i det organiserede fritidsliv. En pulje penge skal være 

øremærket til at understøtte de børn og unge, der er i et positivt og aktivt fritidsforløb, men hvor 

betaling af kontingent til aktiviteten ikke er muligt. 

 Der skal yderligere fokus på fritidspasmetoden. Man skal være ”hverdagsparat” før man kan 

koncentrere sig om fritidstilbud eller anden læring. F.eks. har vi familier som hverken har telefon, 

computer eller transportmiddel (heller ikke cykel). Derfor skal følgende indgå i fritidsbutikken 

o Fritidsmentorordning – et frivillighedskorps af unge der guider børn og unge i forhold til 

fritidstilbud. En såkaldt ”hold-i-hånd-ordning” 

o Mange børn/unge ejer ikke en cykel og derfor er transport til fritidstilbud ofte et problem. I 

samarbejde med den lokale cykelhandler etableres en ”cykelbank”, hvor brugte cykler sæt-

tes i stand (af beboere) og lånes ud til børn og unge (og voksne) 

o Mange af de familier som får besøg af ”fritidspas-medarbejderne” har ikke adgang til 

telefon, Ipad, PC og netadgang. Derfor skal der ved hjælp af sponsorer udvikles en 

låneordning. 

 

I Fritidsbutikken kan man også få vejledning om helt almindelige hverdagsting som: nemID, tilmelding til 

børnepasning, indsigt i fritidstilbud, økonomisk rådgivning, betaling på netbank IT, låne computer og Ipad 

etc. 
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Medarbejderressource 

Aktivitetsmedarbejder – ca. 3,5 timer ugentligt. 

Socialrådgiver – ca. 2,5 timer ugentligt. 

Medarbejderressourcer fra kommunen: 

Fritidspas-medarbejder 

 

Samarbejdsrelationer 

Kommunen (fritidspasordningen), klubberne, SIF, private virksomheder, frivillige og den boligsociale hel-

hedsplan. 

 

Forankring 

Fritidsbutikken og fritidspasordningen vil være permanent gjort, hvis behovet for ordningerne fortsat er til 

stede ved helhedsplanens udløb. Kommunen vil have udviklet en permanent ordning vedr. fritidspasord-

ningen, fortsætter-pulje. Kommunen koordinere indsatsen og benytter og koordinere fritidsmentorordningen. 

Hvis ”cykelbanken” er en succes og skal fortsættes drives den af frivillige i et samarbejde med den lokale 

cykelhandler. Vejledning og rådgivning i fritidsbutikken drives af forskellige frivillige aktører ved helhedspla-

nens udløb. 

 

Tidsperspektiv, udløb: 

2014-2018 

 

 

5.3 Sundhed 
Beboerundersøgelsen fra 2011 viste, at beboerne i Sønder- og Korskærparken slås med større 

sundheds- og trivselsproblemer end den øvrige befolkning i Fredericia. Endvidere fremstod en 

sammenhæng mellem disse typer af problemer og så en ringere tilknytning til arbejdsmarkedet. 

Denne sammenhæng bekræftes også af vores hidtidige erfaringer fra arbejdet i helhedsplanen. En 

svær vej ind i uddannelse og beskæftigelse må ofte kombineres med nye vaner i hverdagslivet 

samt indlæring af strategier for at mestre svære vilkår. 

 

Effektmål og succeskriterier 

Fokus i denne helhedsplan er at udvikle sundhedsfremmende aktiviteter, som understøtter glæ-

den ved trivsel, udvikling og læring. Målestokken for indsatserne er, at flere børn og unge tager del 

i det organiserede fritidsliv, og færre medvirker i kriminelle aktiviteter (effektmål 7 & 8). Der skal 

være en voksende andel af børn med en høj sundhedstilstand (effektmål 10). Alt dette antages 

også at være befordrende for opfyldelsen af de uddannelsesmæssige målsætninger (effektmål 3-

6). Tilsvarende er der sat mål for, at alle andre aldersgrupper også oplever en stigende deltagelse i 

kultur- og idrætslivet. 

 

Som målestok for, om aktiviteterne bidrager til målopfyldelsen, har vi i afsnit 4 opstillet følgende 

succeskriterier: 
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Succeskriterier: 

 

 Antallet af børn, der deltager i sundhedsfremmende aktiviteter under helhedsplanen 

 Antallet af voksne, der deltager i sundhedsfremmende aktiviteter under helhedsplanen 

 Idrætsforeningernes oplevelse af, at helhedsplanens aktiviteter bidrager til at tiltrække 

flere aktive 

 Skolernes oplevelse af udviklingen i børnenes friskhed og læringsparathed 

 

 

Forandringsteori 

I de to sidste underafsnit har der været være fokus på aktiviteter, som søger at bane veje for ud-

dannelse og beskæftigelse. Helhedsplanens sigte er dog bredere. Hele området skal udvikle sig 

som et levende lokalsamfund – med en mangfoldighed af kulturelle, sociale og sundhedsmæssige 

udfoldelsesmuligheder. På den ene side er de sundhedsmæssige aktiviteter med til at understøtte 

børn og voksnes vej til uddannelse og beskæftigelse. Således indgår idræt og træning i mange af 

de individuelle planer, som indgår i beskæftigelses- og uddannelsesindsatsen. Og fritidsaktiviteter 

for børn og unge spiller tæt sammen med indsatsen for at styrke deres muligheder for læring og 

udvikling. På den anden side er sigtet med uddannelse og beskæftigelse ikke alene selvforsørgelse, 

men også udvikling af aktivt medborgerskab og dermed også deltagelse i f.eks. kultur- og idrætsliv.  

 

Sønder- og Korskærparken rummer omfattende mangfoldighed af kulturer med vidtspændende 

forbindelser ud i verden. Netop dermed kan området blive en arena for kulturelle møder og nye 

fællesskaber. Vores forandringsteori er, at vi vil udvikle aktivitetstilbud og fællesskaber, som mo-

biliserer området kulturelle ressourcer, og som gør området levende og attraktivt. Det er også 

gennem disse aktiviteter, vi søger at sammenknytte området mere med omverdenen – ved at ind-

drage kulturelle og idrætsinstitutioner fra nærområdet, ikke mindst biblioteket, teatret og Frederi-

cia Idrætscenter. I en række tilfælde søges aktiviteter ikke udviklet i selve Sønder- og Korskærpar-

ken, hvis der i stedet kan udvikles aktiviteter, som øger beboernes brug af og engagement i de 

omkringliggende institutioner. 

 

Strategien for dette omfatter både  en række meget målrettede individuelle og gruppespecifikke 

indsatser samt en mere bred udvikling af livet i området. Som en generel organisatorisk platform 

for disse aktiviteter udvikles Den globale landsby, som vil blive beskrevet under det 4. indsatsom-

råde.  

 

Medarbejderressourcer 

Indsatsområdet varetages af følgende medarbejdere. 
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Medarbejderressourcer ansat under Den Boligsociale Helhedsplan: 

 Projektchef 

 Projektleder – beskæftigelse 

 Projektleder – uddannelse 

 Relationsmedarbejder  

 Aktivitetsmedarbejder 

 Jobkonsulent 

 Socialrådgiver 

 Virksomhedskonsulent   

Medarbejderressourcer hos kommunen: 

 Relationsmedarbejder  

 1 sundhedsfaglig medarbejder 

 

 

Under de enkelte aktiviteter er udelukkende beskrevet det omtrentlige ressourceforbrug for de 

medarbejdere som er ansat på Den Boligsociale Helhedsplan 

 

Aktiviteter 

I det følgende beskriver vi de konkrete aktiviteter under indsatsområdet 

 

 

Aktivitet 13 

 

Målrettede livsstilsindsatser 

 

Problemkreds 

I Sønderparken og Korskærparken bor der i alt 3.080 beboere. (2013) Heraf er ca. 30 % arbejdsløse og 

60% af beboerne over 15 år, har kun folkeskolens grundniveau. 

Undersøgelser
2
  på dette område viser bl.a.,  at et lavt uddannelsesniveau hænger sammen med valget af 

mindre sund kost, end det gør for højt uddannede. Dernæst viser undersøgelser også en klar korrelation  

hertil mellem valg af mindre sund kost og mindre motion og bevægelse. Det viser sig også ved, at der er 

flere rygere blandt de, som vælger de mindre sunde kostvaner og sådan fortsætter fastholdelsen og for-

øgelsen af de usunde vaner. En beboerundersøgelse foretaget i 2011, i et samarbejde mellem 

områdesekretariatet og kommunens sundhedsprojekt, understøtter også sådanne undersøgelser, da den 

viste, at beboerne i Sønderparken og Korskærparken slås med større sundheds- og trivselsproblemer end 

den øvrige befolkning i Fredericia. Endvidere fremstod en sammenhæng mellem disse typer af problemer 

og en ringere tilknytning til arbejdsmarkedet. Denne sammenhæng bekræftes også af vores hidtidige 

erfaringer fra arbejdet i helhedsplanen, hvor vi har været i daglig kontakt med børn, unge og voksne der 

ikke har trivedes i deres hverdag og derfor har haft svært ved at indlære, træne og finde vej ind i 

uddannelse og beskæftigelse.  Derfor er det væsentligt at arbejde med disse forhold og sikre beboerne nye 

vaner i hverdagslivet - lige fra familien til det enkelte barn, den unge og den voksne. 

2  Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker 2013 
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Målgruppe 

1. Børn og unge mellem 7-17 år, som udgør en stor del af beboerne i begge boligområder. Børn og 

unge mellem 7-17 år: 581. Der arbejdes med ca 150 børn i Klub Korskær, Hyggen og iLap 

2. De ledige over 18 år, der ikke har anden uddannelse end folkeskolens grundniveau, da disse er en 

særligt udsat gruppe i forhold til valget af mindre sund livsstil, som kan hæmme deres muligheder 

for at få job og/eller uddannelse og klare sig selv videre i livet. Se antal under aktivitet 3 

3. Familier i begge boligområder med udgangspunkt i dem der er tilknyttet Klub Korskær og 

Ungecaféen via deres børn og unge. ca. 150 familier 

4. Særligt udsatte grupper, herunder især statsløse (Roma-familier), som i stigende grad har bosat sig 

i boligområderne, og hvor der hos især børnene der går i de lokale daginstitutioner, er konstateret 

kritiske mangler inden for sundhed og trivsel. ca 15 familier 

 

Bidrager til opfyldelse af effektmål: 

Effektmål 1, 3 og 10. 

1. Andelen af beboere, som er under uddannelse og beskæftigelse er mere og mere på niveau med 

den tilsvarende andel målt for resten af kommunens indbyggere. 

3. Andelen af unge, der påbegynder og gennemfører en ungdomsuddannelse efter endt skolegang er 

stigende – og mere og mere på niveau med andre unge i Fredericia. 

10. Andelen af børn med en høj sundhed og trivsel skal være stigende (målt ved sundhedsplejersker-

nes indskolingsundersøgelse). 

 

Succeskriterier 

1. At der i 2014 er 20 arbejdsledige beboere, med udelukkende uddannelse på folkeskolens grundni-

veau, der gennemfører et forløb, der motiverer til sundere livsstil. 

2. At der i 2015 deltager 30 nye arbejdsledige beboere, der udelukkende har uddannelse på folkesko-

lens grundniveau beboere, i forløb under temaet sundere livsstil. 

3. At der i 2016 deltager 40 nye arbejdsledige beboere, der udelukkende har uddannelse på folkesko-

lens grundniveau beboere, i forløb under temaet sundere livsstil. 

4. At der i 2017 deltager 50 nye arbejdsledige beboere, der udelukkende har uddannelse på folkesko-

lens grundniveau beboere, i forløb under temaet sundere livsstil, som nu er et kendt tilbud til bebo-

ere i området, og som man kan tilmelde sig til enten via FIC eller via Motionsforeningen Korskær. 

5. At der i 2014 deltager 5 familier i forløb under temaet sundere livsstil. – heraf 1 Romafamilie 

6. At der i 2015 deltager 5 nye familier i forløb under temaet sundere livsstil. – heraf 1 ny Romafamilie 

7. At der i 2016 deltager 5 nye familier i forløb under temaet sundere livsstil. - heraf 2 nye 

Romafamilier 

8. At der i 2017 deltager 5 nye familier i forløb under temaet sundere livsstil. Heraf 2 nye Romafamilier 

9. At der i 2018 deltager 5 nye familier i forløb under temaet sundere livsstil. Heraf 2 nye Romafamilier 

10. I 2014 defineres en gruppe børn og unge mellem 7-17 år i samarbejde med skole og 

sundhedsteamet, som er særligt udsatte. Gruppens størrelse vil skønsmæssigt være på ca 50 børn 

og unge 

11. I 2015 arbejdes der med de 50 børn og deres faglige og trivselsniveau fastlægges via kommunens 

målinger, som bliver særskilte for Korskærparken og Sønderparken. Kommunen skal måle fagligt 

niveau og trivsel i jf. den nye folkeskolereform. 

12. At der i 2016 er 12 (fra gruppen på de 50) børn og unge mellem 7-17 år der trives bedre i 

folkeskolen, herunder at den øgede trivsel viser sig ved forbedret indlæring i forhold til den faglige 

og sociale kompetence. 

13. At der i 2017 er 25 nye børn og unge (fra gruppen på de 50) mellem 7-17 år der trives bedre i 
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folkeskolen, herunder at den øgede trivsel viser sig ved forbedret indlæring i forhold til den faglige 

og sociale kompetence 

14. At det i 2018 er hele gruppen på de 50 børn og unge mellem 7-17 år der trives bedre i folkeskolen, 

herunder at den øgede trivsel viser sig ved forbedret indlæring i forhold til den faglige og sociale 

kompetence. 

Målingerne foretages sammen med kommunen, som skal måle på ovenstående parametre (jvf. den nye 

folkeskolereform) 

 

 

Aktivitetsindhold 

I forbindelse med individuelt planlagte uddannelses- og beskæftigelsesforløb gennemføres særligt støt-

tende forløb, hvor beboere kan rette op på livsstilsproblemer og evt. lære at håndtere kroniske lidelser. Så-

danne forløb tilbydes også til beboere, der står uden for uddannelse og arbejdsmarked (f.eks. førtidspen-

sionister), men hvor forløbet er en forudsætning for livskvalitet og muligheden og lysten til at deltage i lokal-

samfundets fællesskaber. Nogle af disse beboere vil også kunne ansættes et begrænset antal timer i den 

socialøkonomiske virksomhed. 

 

I forbindelse med de indgåede partnerskabsaftaler mellem boligorganisationerne og de entreprenører, der 

ombygger/renoverer alle boligblokkene i områderne om, at der skal ansættes ledige fra områderne i jobs på 

byggepladserne, arbejdes der som pilotprojekt (2 stk) med forskellige målrettede forløb for forskellige 

målgrupper for at gøre dem klar til arbejdsmarkedet. 

 

Når det drejer sig om ledige, der er langt fra arbejdsmarkedet foregår forløbene over en periode på otte 

uger, hvor de ledige hver dag møder til forskellige forløb. Forløbene er en blanding af intensiv vejledning om 

uddannelse og beskæftigelse og motion og sund kost med henblik på livsstilsændringer. Vejlederne er hhv. 

en jobkonsulent og en sundhedsfaglig medarbejder. Metoden er relations arbejde, og i disse forløb trænes 

både motion, indkøb og madlavning med de ledige. De ledige får lagt personlige planer og foretaget sund-

hedstjek, lytter til forskellige foredrag og har sideløbende danskundervisning eller ordblindeundervisning. 

Forløbende udviser gode resultater og ca. 50 % af deltagerne taber sig mange kilo og bliver motiverede for 

uddannelse eller beskæftigelse. Forløbende viser også, at selvom de ledige kommer i uddannelse eller 

beskæftigelse, skal der laves opfølgningsforløb, hvor de ledige mødes med de vejledere, som har vejledt på 

forløbet. Et lignende forløb er også tilbudt psykisk syge på førtidspension og deres livskvalitet er forbedret 

på flere områder: livstilsændringer og mindre medicinforbrug.  

 

Ovenstående to pilotprojekter kører nu, og erfaringerne herfra vil danne udgangspunkt for arbejdet i 

helhedsplanen 2014-2018. 

 

I forhold til børn og unge arbejdes der med aktiviteter igennem bl.a. Klub Korskær og Ungecafeen der eksi-

sterer i Medborgerhuset Korskær. Disse to aktører rummer børn og unge i alderen 7-17 år og det er derfra 

vi vil arbejde videre med trivsel hos den enkelte. Det vil bl.a. blive udfoldet igennem kontinuerlige 

sportsaktiviteter i samarbejde med Motionsforeningen SønderKorskær og Fredericia Idrætscenter, kreative 

fællesskaber, såsom graffitiprojekter, fælles madlavningsdage, og sociale arrangementer de to klubber 

imellem, der alt sammen vil være med til at skabe et fællesskab på tværs af alder og køn. Vi arbejder ud fra 

den tese, at vi alle udvikler os igennem fællesskaber. Derfor vil der bl.a. blive lagt vægt på relationen 

mellem ung til ung, barn til ung, ung til voksen og barn til voksen. På den måde kan vi være med til at skabe 

rollemodeller for børn og unge. Endelig vil det udvidede læringsrum Ilab bruges til at arbejde med det 

enkelte barn og den unge i forhold til dennes indlæring, som derved også bliver et parameter i forhold til den 

enkeltes trivsel. 
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Endelig søger vi at skabe aktiviteter der henvender sig til familien som helhed. Det gør vi bl.a. igennem 

vores ”Håndværker Camp” der gennemføres årligt, og hvor hele familien arbejder sammen om et konkret 

projekt  samtidig med der opnås læring og forståelse for de erhvervsretlige uddannelser. En anden måde at 

arbejde med familiens trivsel på er igennem vores forældreskole. Forældreskolen vil således blive en 

læringsplatform for forældrene i forhold til deres egen og børnenes trivsel i hverdagen. Begge aktiviteter er 

tidligere beskrevet.     

 

Medarbejderressource 

Virksomhedskonsulent – ca. 0,5 time ugentligt. 

Socioøkonomisk medarbejder – ca. 1.5 timer ugentligt (for så vidt angår rekrutteringen af målgruppen til 

socialøkonomisk vorksomhed). 

Socialrådgiver – ca. 2 timer ugentligt. 

Relationsmedarbejder – ca. 2.5 timer ugentligt. 

Medarbejderressourcer fra kommunen: 

Arbejdsmarkedskonsulent  

Sundhedsfaglig medarbejder 

 

Samarbejdsrelationer 

Motionsforeningen Korskær, Sundhedsfremme Gruppen, Kommunen, VUC, Sprogcenteret, FIC – Frederi-

cia Idræts Center, EUC Lillebælt, Jobcenteret, de to lokale folkeskoler der er tilknyttet boligområderne, 

hvoraf den ene er overbygningsskole for 7.-9- årgang, Ungdommens Uddannelsesvejledning, de lokale 

daginstitutioner samt den kommunale sundhedspleje. 

 

Forankring 

Forløbene skal forankres i de to lokale folkeskoler, VUC, EUC, de lokale daginstitutioner, den kommunale 

sundhedspleje og Motionsforeningen SønderKorskær. Forankringen sker på foranledning af det koordine-

rende og facilliterende arbejde som Områdesekretariatet forestår, og som sørger for at inddrage de parter i 

de enkelte opgaver, som også er deres kerneopgave. 

 

Tidsperspektiv, udløb: 

Indsatsen påbegyndes i 2014 og afsluttes i 2018, hvorefter tilbuddene fortsætter i kommunalt og 

foreningsregi. 

 

 

 
 

Aktivitet 14 

 

SønderKorskær Motionsforening 

 

Problemkompleks 

Fredericia kommune har i lighed med andre kommuner en voksende ulighed i sundhed. Social ulighed 

grundlægges i fosterstadiet og den tidlige barndom, hvor sociale forhold påvirker den enkeltes sociale posi-

tion og helbredsmuligheder senere i livet – også som voksen. 

Mange beboere i områderne er på overførselsindkomst og har højst en folkeskoleuddannelse. Dette faktum 

har indflydelse på beboerens sundhedstilstand, som er dårligere den gennemsnitlige sundhedstilstand i 
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Fredericia.  

(Sundhedsprofil/Fredericia 2010) 

 

Målgruppe 

Alle beboere i de to boligområder – herunder i sær børn og unge. Der er 581 børn og unge mellem 7-17 år i 

boligområderne. 

Motionsforeningen vil differentiere deres tilbud så både mænd, kvinder, drenge og piger tilgodeses. 

 

Bidrager til opfyldelse af effektmål: 

Effektmål 9: 

12. Deltagelsen i organiserede idræts- og kulturaktiviteter er voksende for alle aldersgrupper. 

 

Succeskriterier 

Rekrutteringsprogression i SønderKorskær Motionsforening: 

 I år rekrutteres et 20 beboere – heraf 10 børn og unge 

 I år to rekrutteres 30 beboere – heraf 15 børn og unge 

 I år tre rekrutteres 40 beboere – heraf 20 børn og unge 

 I år fire rekrutteres 60 beboere – heraf 30 børn og unge 

Uddannelse af instruktører: 

 I år uddannes et 1-2 motionsinstruktører  

 I år to uddannes 1-2 motionsinstruktører 

 I år tre uddannes 2 motionsinstruktører 

 I år fire uddannes 2 motionsinstruktører 

  

Indhold og praksis 

Som fælles paraply for en lang række motionsaktiviteter er etableret SønderKorskær Motionsforening. Akti-

viteterne omfatter to delaktiviteter: 

 

 Bredt spektrum af motionsaktiviteter – med brug af Fredericia Idrætscenter 

 Uddannelse af motionsinstruktører 

 

SønderKorskær Motionsforening er en forening med et meget lavt kontingent og mange aktiviteter, f.eks.: 

cirkel træning for mænd og kvinder, hiphop dance, linedanse, Chi Ball, tai-chi, krolf og vandmotion for 

kvinder med anden etnisk baggrund (ca. fem gange årligt lejes badeland og der er kvindelige livreddere til 

stede), udemotion hver søndag formiddag. 

 

Derudover er der i et samarbejde med Fredericia Idrætscenter (FIC) lavet rabatordninger så medlemmer af 

motionsforeningen kan deltage i Ficness, hvor en mangfoldighed af motion på hold, svømning, spinding og 

træning i motionscenter tilbydes.  

 

Motionsforeningens har ca 200 medlemmer og der skal laves en kampagne så endnu flere ønsker at del-

tage. Derfor skal der etableres en børne- og ungeafdeling af motionsforeningen med tilbud som passer til 

de målgrupper. Desuden skal motionsforeningen i højere grad have økonomisk mulighed for at uddanne 

motionsinstruktører. Disse instruktører rekrutteres blandt beboerne, som gives instruktøruddannelser og 

derefter underviser som frivillig i foreningen. Derfor kan kontingentet være billigt, hvilket giver mulighed for 

at alle har råd til at deltage. 
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Medarbejderressource 

Aktivitetsmedarbejder – ca. 1 time ugentligt. 

 

Samarbejdsrelationer 

SønderKorskær Motionsforening, FIC, kommunen, SIF (Samvirkende Idrætsorganisationer), beboere og 

den boligsociale helhedsplan. 

 

Forankring 

Aktiviteterne planlægges i regi af SønderKorskær Motionsforening som samarbejder med FIC, SIF, frivillige 
beboere og den boligsociale helhedsplan. 
SønderKorskær Motionsforening understøttes i samarbejdet til øvrige partnere og rekruttering af medlem-
mer af den boligsociale helhedsplan.  
 

Tidsperspektiv, udløb: 

2014-2018 

 

 
 
 

Aktivitet 15 

 

Motion, kost og fællesskaber 

 

Problemkompleks 

Fredericia kommune har i lighed med andre kommuner en voksende ulighed i sundhed. Social ulighed 

grundlægges i fosterstadiet og den tidlige barndom, hvor sociale forhold påvirker den enkeltes sociale posi-

tion og helbredsmuligheder senere i livet – også som voksen. 

Mange beboere i områderne er på overførselsindkomst og har højst en folkeskoleuddannelse. Dette faktum 

har indflydelse på beboerens sundhedstilstand, som er dårligere den gennemsnitlige sundhedstilstand i 

Fredericia.  

(Sundhedsprofil/Fredericia 2010) 

 

Målgruppe 

Alle beboere i de to boligområder, men vi vil i perioden have fokus på børnefamilierne som er 462 familier i 

områderne. 

 

Bidrager til opfyldelse af effektmål: 

Effektmål 9 og 10: 

9. Deltagelsen i organiserede idræts- og kulturaktiviteter er voksende for alle aldersgrupper. 

13. Andelen af børn med en høj sundhed og trivsel skal være stigende (målt ved sundhedsplejerskernes 

indskolingsundersøgelse). 

 

 

Succeskriterier 

Som et supplement til SønderKorskær Motionsforenings rekrutteringsproces og uddannelse af instruktører 

uddannes idrætsledere, livreddere og kostinstruktører i regi af SønderKorskær Uddannelse 

Uddannelse af instruktører: 

 I år et uddannes 2 idrætsledere, 2 livreddere og 2 kostinstruktører 
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 I år to uddannes 2 idrætsledere, 2 livreddere og 2 kostinstruktører 

 I år tre uddannes 3 idrætsledere, 3 livreddere og 3 kostinstruktører 

 I år fire uddannes 4 idrætsledere, 4 livreddere og 4 kostinstruktører 

15 af de uddannede instruktører vil ved helhedsplanens udløb være i gang med yderligere uddannelses-

forløb 

 

Sund kost: 

 I år planlægges og gennemføres to spisearrangement i Medborgerhuset, hvor børn, unge og 

voksne sammen med kostvejledere indkøber råvarer, laver mad sammen og spiser sammen. 75 i 

alt deltager 

 I år to planlægges og gennemføres to spisearrangement i Medborgerhuset og et i Aktivitetshuset 

(som da står færdigt), hvor børn, unge og voksne sammen med kostvejledere indkøber råvarer, la-

ver mad sammen og spiser sammen. 50 deltager hvert sted til hvert arrangement. 

 I år tre planlægges og gennemføres et spisearrangement i Medborgerhuset og et i Aktivitetshuset, 

hvor børn, unge og voksne sammen med kostvejledere indkøber råvarer, laver mad sammen og 

spiser sammen. Desuden planlægges et spisearrangement i Medborgerhuset og et i Aktivitetshu-

set, hvor unge laver mad til unge. til hvert arrangement deltager 25 hvert sted  

 I år tre planlægges og gennemføres to spisearrangement i Medborgerhuset og to i Aktivitetshuset, 

hvor børn, unge og voksne sammen med kostvejledere indkøber råvarer, laver mad sammen og 

spiser sammen. Desuden planlægges to spisearrangement i Medborgerhuset og to i Aktivitetshu-

set, hvor unge laver mad til unge. til hvert arrangement deltager 50 hvert sted. 

 

Større sportsbegivenheder: 

 I 2014 planlægges OL i FIC (Fredericia Idrætscenter) som afholdes første gang i 2015 i en week-

end og herefter bliver en årlig begivenhed, hvor beboere og borgere i Fredericia konkurrerer på 

kryds og tværs – 300 beboere og borgere deltager 

 I 2015 planlægges SønderKorskær cykelløb som afholdes første gang i 2016 på en lørdag og 

herefter bliver en årlig begivenhed, hvor beboere og borgere i Fredericia konkurrerer – 50 beboere 

og borgere deltager 

 I 2016 planlægges SønderKorskær maraton (gå og løb) som afholdes første gang i 2017 på en 

søndag og herefter bliver en årlig begivenhed, hvor beboere og borgere i Fredericia konkurrerer på 

forskellige distancer – 100 beboere og borgere deltager 

 I 2018 planlægger og afvikler de uddannede instruktører og beboere selv de store sportsevents. 

For hver arrangement er der progression i deltagerantallet på mindst 10 % 

 

Indhold og praksis 

Som et supplement til SønderKorskær Motionsforening uddannes i regi af SønderKorskær Uddannelse 

idrætsledere, livreddere og kostinstruktører. Løbende eller ved udløbet af helhedsplanen kan aktiviteterne 

overleveres til Motionsforeningen afhængigt af Motionsforeningens kapacitet i forhold til yderligere aktivite-

ter. 

 

Uddannelsesforløbende vil bidrage til at flere i områderne vil kunne tilbydes motion, kostvejledning, turne-

ringssport, sportsskoler i skolebørnenes sommerferier osv.  

Samtidig vil instruktørerne kunne bidrage til planlægning og udvikling af de større sportsevents i områderne, 

og i sidste fase selv tage over. 

Desuden vil nogle af de beboere som bliver uddannet motiveres til at tage yderligere uddannelse. 

 

Uddannelserne af hhv. idrætsledere, livreddere og kostinstruktører sker i et samarbejde med Fredericia 
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Idrætsakademi, FIC, Fredericia svømmeklub og idrætsskolen (ligger i et af boligområderne).  

 

De store sportsevent planlægges og udvikles i et samarbejde mellem FIC, SIF, virksomheder herunder 

sportsforeninger, kommunes idrætsafdeling, idrætsskolen. Disse events har flere formål: at få borgere fra 

hele byen ud i de to boligområder, at sætte fokus på motion og skabe forbilleder, at formidle de to 

boligområder til de øvrige lokalområder, at intensiveres samarbejdet mellem de involverede aktører og at 

kvalificere de uddannede instruktører i forhold til deres praksis.  

 

Som en videreudvikling af de spisearrangementer som i forvejen finder sted i boligområderne, og hvor 

mange deltager i selve spisningen og udvikler netværk, udvikles og gennemføres fælles 

spisearrangementer hvor beboere sammen handler ind, laver mad og spiser sammen. De uddannede 

kostvejledere bliver nøglepersoner i arrangementerne. På den måde vil der være et bredere perspektiv i 

arrangementerne, idet fremstilling af sund kost vil være omdrejningspunktet for fællesskabet, og beboerne 

vil ved at arbejde sammen få flere og anderledes relationer til hinanden. 

 

 

 

Medarbejderressource 

Aktivitetsmedarbejder – ca. 6 timer ugentligt. 

Medarbejderressourcer fra kommunen: 

Sundhedsfaglig medarbejder 

 

Samarbejdsrelationer 

SønderKorskær Motionsforening, Foreningen Korskær, Sundhedsfremmegruppen i Korskærparken, FIC, 

kommunen, SIF (Samvirkende Idrætsorganisationer), beboere og den boligsociale helhedsplan. 

 

Forankring 

 Aktiviteterne foregår med de uddannede idrætsledere, livreddere og kostvejledere som nøglepersoner. 
FIC, SIF, kommunen, virksomheder og de boligsociale helhedsplaner vil indgå i samarbejdet og ved udløbet 
af helhedsplanen vil aktiviteterne kunne fortsætte båret af de uddannede instruktører. Dele af aktiviteterne 
vil kunne overgå til Motionsforeningen SønderKorskær. 
 

Tidsperspektiv, udløb: 

2014-2018 

 

 

 

 

Aktivitet 16 

 

Generel og specifik forebyggelse 

 

Problemkompleks 

Fredericia kommune har i lighed med andre kommuner en voksende ulighed i sundhed. Social ulighed 

grundlægges i fosterstadiet og den tidlige barndom, hvor sociale forhold påvirker den enkeltes sociale posi-

tion og helbredsmuligheder senere i livet – også som voksen. 

Mange beboere i områderne er på overførselsindkomst og har højst en folkeskoleuddannelse. Dette faktum 

har indflydelse på beboerens sundhedstilstand, som er dårligere den gennemsnitlige sundhedstilstand i 
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Fredericia.  

(Sundhedsprofil/Fredericia 2010) 

 

Målgruppe 

Alle beboere i de to boligområder 

Sundhedstjekkene vil også tilbydes alle, men også henvende sig specielt til målgrupper som f.eks. har 

diabetes, hjerteproblemer eller KOL. 

Resultaterne fra undersøgelsen ”Hvordan har du det i dit boligområde” fra 2011 viser, at 45 % af beboerne 

har svaret, at de har en langvarig sygdom eller lidelse. 

 

Bidrager til opfyldelse af effektmål  

Effektmål 1 og 5 , 9 & 10: 

1. Andelen af beboere, som er under uddannelse og beskæftigelse er mere og mere på niveau med 

den tilsvarende andel målt for resten af kommunens indbyggere. 

5. Forældrenes uddannelsesbaggrund skal have en dalende betydning for, om unge påbegynder og 

gennemfører en ungdomsuddannelse. 

6. Andelen af børn, der har alderssvarende sprog ved skolestart, er stigende og mere og mere på 

niveau, med børnene i resten af kommunen (målt ved sprogvurderingen i 0. klasse)  

 

9. Deltagelsen i organiserede idræts- og kulturaktiviteter er voksende for alle aldersgrupper. 

10. Andelen af børn med en høj sundhed og trivsel skal være stigende (målt ved sundhedsplejersker-

nes indskolingsundersøgelse). 

 

Succeskriterier 

Hvert af de fire år tilbydes 2 x årligt sundhedstjek. 

Løbende tilbydes rygestop forløb for tre medarbejdere og elleve beboere uddannes i metoden ”kom og kvit” 

 I år uddannes et tre medarbejdere 

 I år to uddannes tre beboere 

 I år tre uddannes fire beboere 

 I år fire uddannes fire beboere 

Sammen med FIC rekrutteres, uddannes og superviseres professionelle og frivillige 

sundhedsambassadører: 

 I år et planlægges forløbende og tre professionelle og tre beboere fra hvert boligområde rekrutte-

res og uddannes 

 I år to rekrutteres og uddannes fem beboere fra hvert boligområde 

 I år tre rekrutteres og uddannes syv beboere fra hvert boligområde 

 I år fire rekrutteres og uddannes tre professionelle og ti beboere fra hvert boligområde 

 

Indhold og praksis 

 

Sundhedstjek 

Sundhedstjekkene tilbydes to gange om året i et samarbejde med følgende teams fra kommunen: 

 Diabetesteam 

 Hjerteteam 

 KOLteam 

Alle sundhedstjekkene vil være et tilbud til at voksne beboere, men også målrette sig beboere med speci-

fikke lidelser indenfor ovenstående områder. Sundhedstjekken vil foregå i hhv. Korskærparken og Sønder-
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parken, men således at når det f.eks. er diabetesteamet som deltager i forbindelse med sundhedstjek, så vil 

alle beboerne fra begge områder inviteres til et af områderne osv. 

 

”Kom og kvit” 

Der er erfaring med at når et menneske er i gang med forandringer i sit liv, f.eks. starter på motion eller 

starter i job, så er motivationen for at stoppe med at ryge også til stede. Derfor skal det være muligt her og 

nu at starte i et ”kom og kvit” forløb. ”Kom og kvit” er et meget praksisrelateret rygestopforløb, hvor det 

handler om flere daglige opfølgninger f.eks. via sms. 

 

Sundhedsambassadører 

Sundhedsambassadørerne skal være en del af den fremtidige grundstamme i det tværgående arbejde 

mellem kommunens aktiviteter (sundhedspleje, dagtilbud, skole, klub, ældrepleje osv.) og det frivillige 

beboerarbejde i områderne vedr. sundhedsfremme og forebyggelse. 

Der skal i samarbejde med Social- og sundhedsskolen planlægges uddannelsesforløb for medarbejdere og 

beboere. Uddannelsesforløbet skal bl.a. give sundhedsambassadører mulighed for 

 At omsætte sundhedspolitikken i praksis i de to boligområder 

 At udbrede viden om til sundhed til beboere og øvrige medarbejdere 

 At være bindeled mellem boligområderne og kommune vedr. sundhedsfremme og forebyggelse 

 At opspore behov for initiativer til sundhedsfremme og forebyggende indsatser 

 At have særlig fokus på børnenes trivsel 

  

Medarbejderressourcer: 

Udelukkende projektledelse. 

 

Samarbejdsrelationer: 

Partnerskab mellem kommune, Social- og sundhedsskolen og boligsocial helhedsplan 

 

Forankring 

Aktiviteterne planlægges i et samarbejde med Foreningen Korskær, Social- og sundhedsskolen, kommu-
nen, udvalgte beboere og den boligsociale helhedsplan. 
Social- og sundhedsskolen vil foretage forlagt undervisning i boligområderne, hvor både professionelle 
medarbejdere og frivillige vil deltage i de samme undervisningsforløb. 
 

Tidsperspektiv, udløb: 

2014 - 2018 

 

 
 

Aktivitet 17 

Målrettede rehabiliteringsindsatser 

 

Problemkompleks 

Forholdsvis mange beboere i boligområderne er plaget af smerter og ubehag og/eller har en kronisk syg-

dom, er svært overvægtige og rygere. Der er en tydelig sammenhæng mellem uddannelsesniveauet og 

arbejdsmarkedstilknytning i forhold til den enkeltes helbredsmål og sundhedsprofil. 

(Sundhedsprofil/Fredericia 2010). 

 

Målgruppe 
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Beboere med en kronisk diagnose, eller som er i tvivl om de har en. 

Beboere, som har deltaget i et kommunalt træningsforløb. 

Resultaterne fra undersøgelsen ”Hvordan har du det i dit boligområde” fra 2011 viser, at 45 % af beboerne 

har svaret, at de har en langvarig sygdom eller lidelse. 

 

Bidrager til opfyldelse af effektmål  

Effektmål 9 & 10: 

 

9. Deltagelsen i organiserede idræts- og kulturaktiviteter er voksende for alle aldersgrupper. 

10. Andelen af børn med en høj sundhed og trivsel skal være stigende (målt ved sundhedsplejerskernes 

indskolingsundersøgelse). 

 

Succeskriterier 

 I år et planlægges og gennemføres Stanford forløb 1, en instruktør er uddannet og 10-15 beboere 

deltager.  

 I år to planlægges og gennemføres Stanford forløb 1 og 2, to instruktører er uddannet og 20-30 

beboere deltager. I år to planlægges og gennemføres Stanford 1 for beboere med anden etnisk 

baggrund og en instruktør med anden etnisk baggrund er uddannet.  

 I år tre planlægges og gennemføres Stanford forløb 1, 2 og 3 og tre instruktører er uddannet. I år 

tre planlægges og gennemføres Stanford 1 og 2 for beboere med anden etnisk baggrund og to 

instruktører med anden etnisk baggrund er uddannet. 

 I år fire planlægges og gennemføres Stanford forløb 1, 2, og 3 og fire instruktører er uddannet. I år 

fire planlægges og gennemføres Stanford 1, 2, og 3 for beboere med anden etnisk baggrund og tre 

instruktører er uddannet. 

 I år et oprettes et ”Motions-fælleskab” forløb som opfølgning efter et kommunalt træningsforløb – og 

to forløb de efterfølgende år. 15 beboere deltager og hvert år er det 15 nye deltagere 

Indhold og praksis 

Målgruppen er ofte sygemeldt, på førtidspension/pensionister eller kontanthjælpsmodtagere som skal 

gennemføre særligt støttede forløb inden der kan planlægges uddannelses- og jobforløb. Forløbene tilby-

des uanset hvilken status man har som beboer, og for sygemeldte beboere og kontanthjælpsmodtagere i 

målgruppen vil forløbene ofte være et tilbud før der kan planlægges uddannelses- og jobforløb. For førtids-

pensionister og pensionister er forløbende en forudsætning for livskvalitet og muligheden og lysten til at 

deltage i lokalsamfundets fællesskaber. 

 

En del af beboerne i målgruppen vil også kunne indgå i arbejdet i den socioøkonomiske virksomhed. De vil 

kunne indgå i de daglige opgaver og aktiviteter som virksomheden indeholder samtidigt med, at deres so-

ciale og helbredsmæssige situation bedres. 

 

Følgende nye aktiviteter som skal bidrage til at rehabilitere den enkelte og samtidig benytter metoden ”bor-

ger til borger” fordi det er et patientuddannelseskursus, vil bidrage til håndtering af den enkeltes sygdom, 

dagligdagen og sociale relationer.  

 Patientuddannelseskursus ”borger til borger”: ”Lær at leve med” (Stanford forløb)  

1. Lær at tackle kroniske smerter 
2. Lær at tackle angst og depression 
3. Lær at tackle job og sygdom 

 

 Motions-fælleskab som opfølgning på kommunalt træningsforløb 
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Patientuddannelseskursus ”borger til borger”: ”Lær at leve med” 

Lær at leve med kronisk sygdom og lær at tackle smerter er kurser, der henvender sig til mennesker med 

kronisk sygdom/smerter på tværs af diagnoser. 

Kurserne er bearbejdet til danske forhold efter amerikanske forlæg, der oprindeligt er udviklet på Stanford 

Universitet og gennemprøvet i en lang række lande verden over. Fredericia kommune er en af 80 kommu-

ner, som er begyndt at udbyde kurserne. På kurserne fokuseres på hverdagslivet med de udfordringer, 

kronisk sygdom og smerte giver den enkelte. Beboerne vil gennem nye redskaber lære at mestre hverdags-

livet, og de vil få mere ud af den specifikke behandling de modtager.  

Lær at leve med er den eneste generelle patientuddannelse, der er evidensbaseret, har en velbeskrevet 

pædagogik og velbeskrevet forløb for kompetenceudvikling af underviserne. Dermed lever kurset op til 

Sundhedsstyrelsens konklusioner på området, som er: 

 Bør være evidensbaseret 

 Bør have en velbeskrevet pædagogik 

 Bør have et velbeskrevet for kompetenceudvikling af underviserne 

 Har en systematik mellem teoretisk grundlag, pædagogik og kompetenceudvikling af underviserne 

Mennesker med kronisk sygdom 

 Har fælles problemer og bekymringer 

 Har oftere mere end én kronisk sygdom  

 Skal håndtere både sygdommen og de praktiske og følelsesmæssige konsekvenser i hverdagen 

 Har viden om og praktisk erfaring med t håndtere en hverdag med kroniske sygdom – og kan derfor 

hjælpe hinanden 

På kurserne er det centrale at styrke kursistens egenomsorg – evnen til at hjælpe sig selv, konstruktivt og 

målrettet, og derigennem leve et aktivt og godt liv trods kronisk sygdom og smerter. 

Kursisternes evne til selvhjælp styrkes gennem: 

 Tilegnelse af færdigheder 

o Kursisterne udarbejder bl.a. handleplaner, giver hinanden feedback og udveksler erfaringer 

 Brug af rollemodeller 

o Instruktørerne har selv personlig erfaring med kronisk sygdom og kan derfor virke som 

rollemodeller 

 Revurdering af årsager til symptomer 

o På kurserne udvides kursisternes forståelse for årsagerne til deres symptomer, og derved 

udvides antallet af løsningsmodeller også 

 Gruppeeffekt 

o I de ugentlige handleplaner får kursisterne inspiration til at afprøve nye aktiviteter, fordi alle 

andre i gruppen gør det 

I opstartsfasen i Korskærparken og Sønderparken vil der blive anvendt erfarne instruktører fra kommunen 

indtil lokale instruktører er uddannet. I opstartsfasen vil der også deltage sundhedsfaglige medarbejdere i 

undervisningen, som evalueringen af kurserne viser, har en god effekt. Desuden vil antallet af kursister 

være lidt lavere end et typisk kursus. 

Et typisk kursusforløb kan se således ud: 

Gruppens størrelse: 10-15 beboere (lidt lavere på kurserne for beboere med anden etnisk baggrund) 

Undervisere: to instruktører, der selv har en kronisk sygdom (+ en sundhedsfaglig medarbejder) 

Varighed: 15 timer fordelt på 6 moduler af 2½ times varighed  

 

Motions-fællesskab som opfølgning på kommunalt træningsforløb 

Beboere som har deltaget i et kommunalt træningsforløb (diabetes, fysisk eller mental genoptræning etc.) 

dropper ofte selv at træne, når de ikke længere modtager det kommunale træningsforløb. 
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For disse beboere skal der tilbydes Motions-fælleskab som opfølgning på et kommunalt træningsforløb og 

som overgang til generelle motionsforløb (stolegymnastik, stavgang, gåture, svømning etc.). 

Motions-fællesskabsforløbene bliver planlagt som ”overleveringer”, hvor fysioterapeuten ”følger med” bebo-

erne fra genoptræningscentret, og er med når de boligsociale medarbejdere ”tager over” på 

motionsfællesskabsforløbene.  

 

Medarbejderressource 

Udelukkende projektledelse. 

 

Samarbejdsrelationer: 

Partnerskab mellem fysioterapi/rehabilitering/genoptræning, sundhedsstyrelsen, Sundhedsfremmegruppen i 

Korskærparken og boligsocial helhedsplan  

 

Forankring 

Indsatsen er planlagt og koordineret sammen med rehabilitering og genoptræning, som er den partner som  
koordinerer indsatsen i forhold til Sundhedsstyrelsen. Uddannelsen af instruktører vil foregå via sundheds-
styrelsens programmer og det vil være kommunens sundhedsfaglige medarbejdere der via 
”splejseordninger” med den boligsociale helhedsplan vil undervise på ”lær at leve med” og lave 
overdragelse i forbindelse med overgangen fra kommunens træningsforløb til motions-fællesskaberne i 
områderne. 
Desuden vil beboerne selv blive uddannet som instruktører i forbindelse med ”lær at leve med” – og også 
som motionsinstruktører (se aktivitet nr 15 SønderKorskær Motionsforening) 
 

Tidsperspektiv, udløb: 

2014 - 2018 

 

 
 

 

 

 

 

 

Aktivitet 18 

 

Byhøjskolen Korskær 

 

Problemkompleks 

Af undersøgelsen fra 2011 lavet af Sundhedssekretariatet og De Boligsociale Helhedsplaner, fremgik det, at 

beboere i områderne oplevede væsentlig ringere sundhed og trivsel end i resten af Fredericia samt større 

ensomhed og flere stressede. Samtidig viste undersøgelsen også, at der er en positiv sammenhæng mel-

lem at have relationer og tillid til naboer/andre beboere og større tilfredshed, højere deltagelse og mindre 

stress. 

 

Målgruppe 

Primært beboere i områderne og sekundært byens borgere i al almindelighed. Byhøjskolen er en 

folkeoplysende aktivitet, som er speciel oprettet i SønderKorskær 
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Bidrager til opfyldelse af effektmål: 

Effektmål 1, 2 og 5 

 

1. Andelen af beboere, som er under uddannelse og beskæftigelse er mere og mere på niveau med den 

tilsvarende andel målt for resten af kommunens indbyggere. 

2.  Der skal være en netto-tilvækst i antallet af virksomheder og jobs i de to boligområder. 

5. Forældrenes uddannelsesbaggrund skal have en dalende betydning for, om unge påbegynder og gen-

nemfører en ungdomsuddannelse. 

 

Succeskriterier 

At der første år deltager 30 beboere i enten foredrag, udviklingsforløb eller oplysningsaktivitet.  

At der andet år deltager 40 beboere, som positivt tilkendegiver, at de har oplevet en forbedring i forhold til 

trivsel på et eller flere områder.  

At der tredje år er minimum 10 fortællinger fra beboere, som kan berette, hvilken forskel Byhøjskolen Kors-

kær har gjort for dem i deres liv. Derudover har 50 beboere deltaget i Byhøjskolen Korskærs aktiviteter. 

Fjerde år deltager også 50 beboere, og Byhøjskolen Korskær er nu blevet et tilbud, som er kendt af mini-

mum 10% af Fredericias voksne borgere.  

 

Indhold og praksis 

I samarbejde med biblioteket organiseres en bred vifte af foredrag, udviklingsforløb og oplysningsaktiviteter 

i området. Tanken er, at vi skal møde hinanden i inspirerende forløb om samfundsaktuelle emner, så vi via 

fællesskabet samler viden og løfter i flok. Beboerne vil have mulighed for at øge deres trivsel og derved at 

udvikle deres personlige og faglige kompetencer. 

 

Byhøjskolen og SønderKorskær Uddannelse samarbejder om at lave tilbud, som afholdes i Medborgerhuset 

i Korskærparken for voksne og unge primært i områderne, men også for voksne og unge udefra. 

 

Formålet med de mangfoldige tilbud, som strækker sig lige fra Mindfulness, jobjæger-boot camp med fore-

drag fra en mønsterbryder til kurser for pårørende til sindslidende, til foredrag om angst, borderline og spi-

seforstyrrelser, familie- og teenageliv, demokrati, forfatterskole samt fotoskole. 

 

Formålet er bl.a. at: 

 

 Udvikle de voksne og unges personlige, sociale og faglige kompetencer 

 Benytte kulturelle, oplysende og kreative områder som løftestang for udvikling af disse kompeten-

cer 

 At øge deltagernes nysgerrighed og lyst til at lære, så de får energi og mod på at komme i arbejde, 

uddannelse eller frivillige indsatser. 

 At øge de voksne og unges oplevelse af, at der er brug for os alle, og at vi alle kan bibringe noget til 

fællesskabet, som får os til at skabe og vokse. 

 

Der arbejdes naturligvis med empowerment og en anerkendende og ligeværdig tilgang. 

 

Medarbejderressource 

Aktivitetsmedarbejder – ca 0,5 timer ugentligt. 

Medarbejderressourcer fra kommunen: 

Bibliotekar  
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Samarbejdsrelationer 

Klubber, skoler, biblioteket, Jobcenteret, Uddannelsesinstitutioner, Kreative skole, FIC, Musicalakademiet, 

foredragsholdere, kunstnere, forældrenetværk, kulturelle foreninger, SønderKorskær Uddannelse, forenin-

ger, UU etc. 

 

Forankring 

Byhøjskolen vil forhåbentlig, via fondsmidler eller biblioteket under Fredericia kommune eller begge dele, 

kunne finansieres drevet videre efter år 2018. 

 

Tidsperspektiv, udløb: 2014-2018 

Ved udløb af helhedsplansarbejdet i 2018. 

 

 
 

 

 

 
 

5.4 Beboernetværk, inddragelse og demokrati 
I regi af helhedsplanen udvikles en bred vifte af aktiviteter, som tager sigte på at udvikle nye fæl-

lesskaber og deltagelsesmuligheder. Der er en risiko for, at videreførelsen af disse aktiviteter bliver 

afhængige af de ekstra ressourcer og medarbejdere, som er sat ind som del af helhedsplanens 

implementering. Risikoen forøges af, at en del af disse aktiviteter er tværgående mellem de to 

områder og mange forskellige samarbejdspartnere, og de derfor kommer til at mangle ophæng i 

de organisationer, som fortsætter efter planens udløb. 

 

Under de enkelte aktiviteter er det beskrevet, hvordan de hver for sig søges forankret hos de 

deltagende parter. Forudsætningen for, at dette kan lykkes, er imidlertid, at parterne også 

fremover har et højt engagement og ejerskab for den fortsatte udvikling af aktiviteter i området. 

Én ting er videreførelse af de aktiviteter, der indgår i denne plan. Noget andet og mere er det 

fortsatte arbejde med at forholde sig til behovene i området og udvikle aktiviteter, der møder 

disse behov. I dag er det svært at sige, hvilke behov der er i 2018, og lykkes aktiviteterne i den 

foreliggende plan, vil behovene ikke være de samme som i dag. Ligeledes vil det også være andre 

ressourcer, der vil skulle mobiliseres, når helhedsplanens budget udløber. 

 

Aktiviteterne under dette indsatsområde handler altså om at opbygge en platform for et strategisk 

og varigt samarbejde mellem planens aktører, der på mange måder rækker ud over planens 

nuværende aktiviteter. 

 

Effektmål og succeskriterier 
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Formålet med dette indsatsområde er derfor at sikre, at aktiviteterne kan fortsætte og videreud-

vikles efter planperiodens ophør. Det gælder både de aktiviteter fra planen, som områdets aktører 

finder grundlag for at viderefører, og nye aktiviteter, der har vist sig behov for.  

 

Succeskriteriet er: 

 

Succeskriterier 

 

 Senest et år før helhedsplanens ophør skal den nye organisatoriske platform være udformet. Og 

dele af den skal være prøvet af og evalueret. 

 

 

Det nye platform skal altså udvikles gradvist undervejs, mens helhedsplanens aktiviteter 

gennemføres, sådan at den fungerer, når helhedsplanen løber ud. 

 

Forandringsteori 

Målet er altså, at indsatsområderne bliver bæredygtige. Det betyder, at der skal være aktører i og 

uden for boligområderne, som tager ansvar og ejerskab for målsætningerne og for, at der også i 

fremtiden udvikles indsatser, som retter sig mod målene.  

 

Denne bæredygtighed udvikles ved, at der under hvert indsatsområde gradvist opbygges 

platforme for samarbejde, f.eks.: 

 

 Partnerskaber med kommune og virksomheder om beskæftigelsesforløb 

 SønderKorskær Uddannelse og Ilab 

 Partnerskab med kommunen om forebyggelse 

 SønderKorskær Motionsforening 

 

Parterne i disse samarbejder, er kommunen, virksomheder, boligorganisationerne, lokale 

foreninger og frivillige fra områderne. I sidste ende er det op til disse parter at vurdere, hvilke 

aktiviteter der er relevante, og hvilke ressourcer der kan mobiliseres. I denne helhedsplan har de 

engageret sig massivt, og det vil derfor være naturligt, at de systematisk og strategisk inddrages i 

opbygningen af det fremtidige samarbejde, som skal forankre og bygge videre på planens 

resultater. 

 

På basis af disse mere delvise platforme vil vi således  i løbet af planperiode udvikle en mere 

sammenhængende og tværgående platform, som involverer aktørerne i videreudviklingen af 

aktiviteterne. Da denne kun kan udformes i samarbejde med aktørerne, er der derfor tilrettelagt 

et trinvist udviklingsforløb, hvor den nye organisering udformes som skitse, afprøves i mindre 
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skala og sættes i værk senest et år før periodens ophør, så der er mulighed for at understøtte og 

justere organiseringen, inden de særlige medarbejderressourcer under helhedsplanen løber ud. 

 

Medarbejderressourcer 

Indsatsområdet varetages af følgende medarbejdere. 

 

Medarbejderressourcer ansat under Den Boligsociale Helhedsplan: 

 Projektchef  

 Aktivitetsmedarbejder 

 

 

 

 Aktiviteter 

Indsatsområdet omfatter følgende aktiviteter. 

 

Aktivitet nr. 19 

 

Foreningen Korskær 

 

En paraplyforening, som har som formål at fremme sundhed og trivsel blandt beoerne, og som pt 

omfatter følgende foreninger/grupper : 

 

Motionsforeningen Sønder/Korskær 

Krolf-gruppen 

Mandegruppen 

Sundhedsfremmegruppen 

Imellem Os (nabohjælpsforening) 

Kvindeforeningen Svanerne 

Sy gruppen 

Værestedet Hyggen 

PR-gruppen 

 

Problemkompleks 

I 2008 igangsatte Fredericia Kommune et stort bydelsprojekt i Korskærparken med følgende formål 

 at understøtte og fremme det gode og meningsfulde liv og fremme af sundheden hos beboerne i 

Korskærparken,  

 At medvirke til at øge beboernes deltagelse og engagement i bydelen. 

 at anvende udviklede metoder, erfaringer og viden i forhold til udvikling af andre by-

dele/lokalsamfund i Fredericia Kommune, og at formidle samme til interesserede i og uden for 

kommunen. 

 

Bydelsprojektet afsluttes i 2013, og der er en udtalt bekymring blandt de mange aktører, som har startet 

aktiviteter op som et resultat af dette projekt, at de gode resultater og mange initiativer enten stopper eller 

reduceres  som følge heraf. 
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Disse aktører er i dag samlet i den nystartede (sommeren 2013) paraplyforeningen Foreningen Korskær 

med det formål at videreføre arbejdet med sundhedsfremme i Korskærparken. 

 

Det har været helt afgørende for foreningens dannelse, at de mange gode initiativer, der er taget siden 

2008, da bydelsprojektet blev igangsat, og de resultater, der er opnået gennem beboernes engagement og 

indsats, kan videreføres og fortsat udvikles. Frivillighed og brugerinddragelse er nøglebegreber og uden 

disse forudsætninger kan resultaterne, således som de kommer til udtryk i det daglige arbejde i Foreningen 

Korskærs medlemsgrupper og – foreninger, ikke fastholdes.  

 

 

Målgruppe 

Primært alle foreninger og grupper og beboere, der arbejder med sundhed og trivsel i Korskærparken, men 

også beboere, foreninger og grupper i Sønderparken gennem erfarings- og viden overførsel. 

 

 

Bidrager til opfyldelse af effektmål  

Bidrager til opfyldelse af effektmål: 

 

  9. Deltagelsen i organiserede idræts- og kulturaktiviteter er voksende for alle aldersgrupper 

11. Aktiviteterne fortsætter og videreudvikles efter helhedsplanens udløb. 

 

Succeskriterier 

At de 9 foreninger og grupper, der er medlem af Foreningen Korskær, har et aktivitetsniveau på minimum 

samme niveau som i 2013. 

 

At de 9 foreninger og grupper har et stabilt  medlemsgrundlag/brugerantal, og gerne stigende. 

 

At der i 2014-2018 tages nye sundhedsfremmende initiativer i Korskærparken, enten som enkeltstående 

initiativer i foreningerne, eller ved at der dannes nye grupper/foreninger. 

 

Det forudsættes i den forbindelse, at Fredericia Kommune og Foreningen Korskær i begyndelsen af 2014 

afklarer, hvordan der kan følges op på samarbejdsaftalen, så parterne kan tilrettelægge en relevant evalue-

ring, der skal gennemføres i slutningen af 2015, med henblik på evt. videreførelse af samarbejdsaftalen. 

 

At der kan indgås en partnerskabsaftale mellem Foreningen Korskær, Fredericia Kommune og Helhedspla-

nen om, hvordan den erfaring og viden om arbejdet med sundhedsfremme og trivsel, som Foreningen 

Korskær og dens medlemmer har opnået de forløbne år siden 2008, kan  stilles til rådighed for Sønderpar-

ken og evt. andre bydele. 

 

Indhold og praksis 

Foreningen Korskær har siden foråret 2013 været i dialog med Fredericia Kommune om at etablere et sam-

arbejde om forankring af sundhedsfremmende aktiviteter i Korskærparken, og der er i oktober 2013 indgået 

en formel 2 årige samarbejdsaftale mellem parterne (for 2014 og 2015) med følgende formål: 

 

”Formålet med denne samarbejdsaftale er at sikre, at videreførelse af Sundhedsprojektets aktiviteter i regi 

af Foreningen Korskær understøttes og møder opbakning fra Pleje & Sundhed, Fredericia Kommune. 
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Formålet er desuden at understøtte en fortsat udvikling af Korskærparken og dens beboere, hvor der læg-

ges vægt på en åben og inddragende tilgang, således at flest mulige får indflydelse og dermed gavn af akti-

viteterne. Det er her vigtigt at udbrede kendskabet til aktiviteterne og til Foreningen Korskær”. 

 

Byrådet har afsat et beløb på i alt 242.000 kr. i hvert af årene 2014 og 2015 til forankring af 

sundhedsfremmearbejdet, og som et led i samarbejdsaftalen med Foreningen Korskær, får foreningen 

ansvaret for udmøntning af en aktivitetspulje på 60.000 kr, primært til de allerede eksisterende aktiviteter i 

Korskærparken. 

 

Foreningen Korskær påtager sig ifølge aftalen at være ansvarlig for den vigtige kontakt til nuværende og 

kommende aktivitetsgrupper, der arbejder med sundhed. Herudover er foreningen også ansvarlig for fast-

holdelse og rekruttering af frivillige til aktiviteterne. 

 

Samarbejdsaftalen indeholder en bestemmelse om evaluering senest i december måned 2015, hvor der 

skal tages stilling til en eventuel forlængelse af aftalen. 

 

Foreningen Korskær og dens medlemmer (foreninger og grupper) skal i de kommende 2 år afklare, på hvil-

ken måde den indgåede aftale kan opfyldes, og hvordan alle implicerede aktører kan medvirke til fastholde 

den hidtidige indsats samt yderligere fremme sundhed og trivsel blandt beboerne i Korskærparken.  

 

Medarbejderressource 

Projektchef. 

 

Samarbejdsrelationer: 

Samarbejdsaftale med Fredericia Kommune. 

Partnerskab mellem Foreningen Korskær, Fredericia Kommune og Helhedsplanen om udbredelse af viden 

og erfaring til Sønderparken. 

Helhedsplanen/boligforeningen om anvendelse af medborgerhuset, som er den fysiske ramme om mange 

af sundhedsaktiviteterne. 

Forankring 

Foreningen Korskær har ansvaret for forankringen af de sundhedsfremmende aktiviteter i Korskærparken i 

henhold til samarbejdsaftalen med Fredericia Kommune.  

 

Tidsperspektiv, udløb: 

2014 – 2018 

 

 

 

 

Aktivitet 20 

Opbygning og udvikling af platform for tværgående aktiviteter 

 

Problemkompleks 

Afdelingsbestyrelserne i området har sluttet sig sammen i Kvarterråd. Det har bidraget til en styrket sam-

menhæng på tværs af afdelingerne i de to boligområder. Afdelingsbestyrelserne og Kvarterråd udgør det 

repræsentative demokrati.  
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Derudover er der mange andre aktører som skal forenes i et samarbejde fremadrettet med det repræsenta-

tive demokrati: kommune (sundhedsplejersker, dagtilbud, skole, klub, familieområde, hjemmepleje, rehabi-

litering etc.), frivillige foreninger, virksomheder, politi og uddannelsesinstitutioner etc. 

 

Der skal opbygges og udvikles en netværksorganisering, som kan håndtere samarbejdet mellem det re-

præsentative demokrati og alle de øvrige aktører.  

 

Målgruppe 

Det repræsentative beboerdemokrati og områdernes forskellige aktører. 

 

Bidrager til opfyldelse af effektmål  

Bidrager til opfyldelse af effektmål:  

 

11. Ved planperiodens udløb driver områdets aktører en ny organisatorisk platform, som viderefører og – 

udvikler planens aktiviteter.  

 

 

 

Succeskriterier 

 

Efter år 1 har helhedsplanens aktører været involveret i en fælles kortlægning af samarbejdserfaringer og 

ressourcer, som den kommende platform kan bygge på. Alle afdelingsbestyrelser, involverede kommunale 

enheder samt involverede foreninger har bidraget til denne kortlægning. 

 

I år 2 er der gennemført synergiworkshops inden for alle indsatsområder, hvor der er udformet visioner for 

den kommen platform, og der foreligger en samlet vision og plan for opbygning af platformen, som er 

godkendt i afdelingsbestyrelser, kommune og foreninger. Der er lavet synergiworkshops indenfor følgende 

indsatsområder: Uddannelse, Beskæftigelse og Erhverv, Børn, Unge og Familier og Sundhed. Under 

indsatsområdet Beboernetværk, Inddragelse og Demokrati samles materialet og der udarbejdes et udkast til 

vision og en plan for platformen, som efterfølgende skal i høring hos alle aktører.  

 

I år tre er der gennemført en række pilot-projekter, som har til formål at opbygge dele af platformen. 

Projekterne er evalueret, og der er udformet et design for platformen, som er godkendt i afdelings-

bestyrelser, kommune og foreninger.  

 

I evalueringen ytrer et stort flertal af aktører, at de føler sig godt involveret, at de har haft medindflydelse, og 

at de føler tiltro til arbejdet efter helhedsplanens udløb. 

 

I år fire fungerer det repræsentative beboerdemokrati og platformen for netværksorganisering i et tæt sam-

spil. 

 

Indhold og praksis 

Som supplement til det repræsentative beboerdemokrati, hvor afdelingsbestyrelserne i de to områder har 

sluttet sig sammen i kvarterråd, er det ambitionen at opbygge en platform for de tværgående aktiviteter i 

form af en netværksorganisering.  

 

Pointen er, at kun et netværk kan samle så forskellige aktører som kommune, frivillige foreninger, uddan-

nelsesinstitutioner, virksomheder etc. På en måde, der er tilstrækkelig dynamisk til at kunne matche udvik-
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lingen i områderne. 

 

Den nye organisering skal kunne bidrage med følgende: 

 Skabe en mere varig ramme for dialog og fælles aktivitetsudvikling mellem kommune, virksomheder 

etc. 

 Skabe en kort og ubureaukratisk vej fra idé til handling 

 Give rammer for et deltagerdemokrati, hvor alle der bidrager med ideer og arbejde kan få indfly-

delse og ansvar 

 Udbrede og understøtte frivilligt arbejde gennem rekruttering, vejledning, supervision etc 

 Opsamle viden og erfaringer og nyttiggøre disse 

 Koordinere og systematisere indsatserne 

 Tiltrække ressourcer til områderne – i form af idéer, talent, initiativer, økonomi etc 

 

Organiseringen opbygges gennemfølgende faser: 

 

Undersøgelse 

Inden for hvert indsatsområde bliver aktørerne involveret i en fælles undersøgelse af, hvad der fungerer de 

enkelte aktiviteter. Deres opleves indsamles via forskellige udtryk: fortællinger, foto, dagbøger, statistikker 

etc. Disse offentliggøres på helhedsplanens hjemmeside og er tilgængelig for kommentarer. Aktivitets-

medarbejderen er opsøgende i forhold til aktørerne for at stimulere nysgerrigheden og lysten til at medvirke 

i denne kortlægning. 

 

Synergiworkshops 

Der gennemføres netværksmøder for hvert indsatsområde, hvor aktørerne sammen fortolker materialet og 

giver deres bud på, hvilke kræfter og ressourcer der er i området og hos aktørerne. De giver bud på, 

hvordan de kan se en bæredygtig platform, som bygger på de styrker, der er kortlagt i undersøgelsen, og 

hvilke aktiviteter der særligt bidrager til en sådan platform.  

 

Vision og plan 

På basis af disse workshops udformes en vision for det kommende platform samt en detaljeret plan for 

dens opbygning. Vision og plan godkendes i afdelingsbestyrelser, i foreninger og hos kommunen. 

 

Pilotprojekter 

Som led i planen udvælges en række pilot-projekter, som har til formål at opbygge platformen, herunder 

udvikle netværk og samarbejdsfora, som forbinder de forskellige del-platforme: 

 

 Partnerskaber med kommune og virksomheder om beskæftigelsesforløb 

 SønderKorskær Uddannelse og iLab 

 Partnerskab med kommunen om forebyggelse 

 SønderKorskær Motionsforening 

 

Et pilotprojekt kan f.eks. handle om projektudvikling (fra idé til handling), fundraising, modeller for 

partnerskabsudvikling, hvervning af frivillige, koordinering og konfliktløsning, erfaringsudveksling, fælles 

kompetenceudvikling, metodeudvikling og videnopbygning etc. Derudover bliver den en central opgave at 

videreudvikle forandringsteorien om, hvordan der skabes social og økonomisk udvikling i området. 

 

Pilotprojekterne evalueres. 
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Opbygning 

Der udformes et samlet forslag til en ny platform, som debatteres på en ny runde netværksmøder, hvor 

deltagerne samles på tværs af indsatsområder. Forslaget kvalificeres og godkendes i afdelingsbestyrelser, 

kommune og foreninger. 

 

Parallel-drift 

I helhedsplanens sidste år fungerer platformen sideløbende med helhedsplanens organisation. Det betyder, 

at den nye platform inddrages i alle væsentlige beslutninger. Inden planens udløb udvikles der inden for 

platformen en plan for, hvordan aktørerne ønsker at arbejde videre med de konkrete indsatsområder. 

 

Medarbejderressource 

Aktivitetsmedarbejder – ca. 2 timer ugentligt. 

 

Samarbejdsrelationer: 

Partnerskab mellem afdelingsbestyrelser, Kvarterråd, kommune (sundhedsplejersker, dagtilbud, skole, klub, 

familieområde, hjemmepleje, rehabilitering etc.), Foreningen Korskær, virksomheder, frivillige foreninger, 

uddannelsesinstitutioner, politi etc. 

Forankring 

Samspillet mellem det repræsentative beboerdemokrati og det deltagerbaserede netværksdemokrati for-

ventes beskrevet i en eller flere partnerskabsaftaler, og skal sikre en bæredygtig forankring og videreudvik-

ling af relevante aktiviteter efter den boligsociale helhedsplans udløb. 

Den boligsociale helhedsplan har ansvaret for at tage initiativ for at tage de fornødne initiativer i henhold til 

denne aktivitet samt understøtte processer og tiltag. 

Den økonomiske del af den bæredygtige platform indtænkes også.  

 

Tidsperspektiv, udløb: 

2014 – 2018 
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Afsnit 6: Organisering og evaluering 
 

I denne helhedsplan er der flere nye forhold, der må tages højde for i styringen af 

aktiviteterne. For det første er der nu én samlet helhedsplan for begge områder. For det andet 

er fokus i denne plan endnu mere præcist og målstyret end i den tidligere helhedsplan. Og for 

det tredje skal der ved planens udløb være etableret en mere selvbærende organisering, så 

aktiviteterne kan udvikles videre efter planens ophør. I den følgende beskrives 

organiseringen og evalueringen af planens gennemførelse. 

 

6.1 Organisering 
Der dannes én samlet styregruppe for helhedsplanen. Styregruppens kommissorium er: 

 

Styregruppen varetager det overordnede ansvar for gennemførelsen af den samlede helhedsplan 

i Sønderparken og Korskærparken. Styregruppen skal målrette aktiviteterne under planen, så de 

fører til opfyldelse af effektmål og succeskriterier. I den forbindelse skal styregruppe følge 

målopfyldelse, aktiviteter og ressourceforbrug samt sikre en økonomisk styring, hvor midlerne 

bruges mest muligt effektivt inden for de aftalte rammer. Styregruppen er ansvarlig for 

regnskabsaflæggelse og evaluering. Endelig er styregruppen ansvarlig for, at samspillet med 

samarbejdspartnere i og uden for boligområderne udvikler sig, så det bidrager mest muligt til 

målopfyldelsen og til at skabe varige og bæredygtige samarbejdsrelationer, som fortsætter efter 

planens ophør. 

 

Imellem styregruppens møder koordineres aktiviteterne af et forretningsudvalg, som også 

er ansvarlig for at forberede styregruppens møder samt at iværksætte styregruppens 

beslutninger. Forretningsudvalgets kommissorium er: 

 

Forretningsudvalget skal sikre den løbende udmøntning og udførelse af styregruppens 

beslutninger. Forretningsudvalget skal følge op på fremdriften i beslutningernes gennemførelse, 

yde sparring til projektledere samt sikre koordinering med samarbejdspartnere. 

Forretningsudvalget er tillige ansvarlig for forberedelse og kvalificering af styregruppens møder. 

Forretningsudvalget skal endelig sikre, at der sker en løbende resultatopfølgning og evaluering i 

henhold til de retningslinjer, som helhedsplanen fastlægger (afsnit 6.2). 

 

I den første helhedsplan blev der etableret månedlige koordineringsmøder mellem 

områdesekretariatet og de to boligorganisationers direktører. Møderne har sikret og skal 

sikre en forankring af planen i begge boligorganisationer samt at give sparring til 

områdesekretariatet.  

 



18. februar 2014 84 

Det praktiske arbejde med at sikre fremdriften i planens aktiviteter og målopfyldelse 

varetages i det daglige af områdesekretariatet, som ledes af projektchefen. 

Områdesekretariatets kommissorium er: 

 

Områdesekretariatet skal sikre den løbende fremdrift i planens aktiviteter i henhold til de 

beslutninger, som træffes af styregruppen og forretningsudvalget. Til sekretariatets opgaver 

hører: 

 

 Betjening af styregruppe og forretningsudvalg 

 Projektstyring af samtlige aktiviteter under helhedsplanen 

 Samarbejde med afdelingsbestyrelser i begge områder 

 Opsøgende arbejde med henblik på beboerinvolvering 

 Samarbejde med ejendomsfunktionærer 

 Koordinering i forhold til andre aktiviteter i området og i forhold til samarbejdspartnere 

i området 

 Løbende styring af økonomi i henhold til budgetter og aftaler 

 Praktisk gennemførelse af opfølgning og evaluering 

 

Hvor områdesekretariatet varetager den interne styring af helhedsplanen, så oprettes 

derudover et fællessekretariat, som er et fælles forum for dem, der arbejder inden for 

planens temaer i området, herunder også kommunens medarbejdere i området. 

 

Fællessekretariatet skal sikre videndeling og koordinering mellem de medarbejdere, som 

arbejder inden for planens temaer i de to boligområder. 

 

Organiseringen er illustreret i følgende diagram. 
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I nedenstående skema er den præcise mødefrekvens for og sammensætning af de enkelte 

enheder beskrevet. 

 

Styregruppen mødes én gang i kvartalet og er sammensat af følgende medlemmer: 

De to formænd for Boligkontoret Fredericia og boli.nu, som er hhv. formand/næstformand for styregruppen 

Formænd for afdelingsbestyrelser i begge boligområder  

Direktørerne for Boligkontoret Fredericia og boli.nu 

En person udpeget af byrådet 

 

Projektchefen og en projektleder fra Områdesekretariatet er sekretariat for styregruppen. 

 

Forretningsudvalget mødes en gang om måneden og er sammensat af følgende medlemmer: 

De to formænd for Boligkontoret Fredericia og boli.nu, som er hhv. formand/næstformand for FU 

Direktørerne for Boligkontoret Fredericia og boli.nu 

Formænd for kvarterråd i begge boligområder  
Projektchef og to projektledere fra områdesekretariatet 

Børne- og skolechefen i Fredericia Kommune 

Familiechefen i Fredericia kommune 

Sundhedschefen i Fredericia Kommune 

Bibliotekschefen i Fredericia Kommune 

Arbejdsmarkedschefen i Fredericia Kommune 

 

Der indkaldes efter behov medarbejdere fra politiet, SSP, klubberne etc. 

 

Koordineringsmødet holdes en gang om ugen, og deltagerkredsen er: 

Direktørerne fra Boligkontoret Fredericia og boli.nu 

Projektchef og to projektledere fra områdesekretariatet 

Områdesekretariatets sammensætning er: 

Projektchefen 

Projektleder – beskæftigelse 

Projektleder – uddannelse 

Virksomhedskonsulent 

Jobkonsulent (splejseordning med kommunen) 

½ socialrådgiver 

½ relationsmedarbejder 

½ aktivitetsmedarbejder 

Fleksjobber  

 

Fællessekretariatet holder møde hver fjortende dag – med deltagelse af: 

Områdesekretariatets medarbejdere 

Medarbejdere fra Fredericia Kommune  

Politiet 

Øvrige samarbejdspartnere indbydes ad hoc 
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En af de vigtige opgaver for denne organisering er at sikre, at der opbygges en ny og mere 

selvbærende organisatorisk platform, som kan videreudvikle aktiviteterne efter planens 

ophør (se aktivitet 20). Efterhånden som den ny platform dannes og afprøves skal  

projektorganisationen gå i samspil med denne for at sikre en overdragelse af tankesæt, 

erfaringer, opgaver etc. 

 

6.2 Resultatopfølgning og evaluering 
Basalt set er helhedsplanen opbygget omkring en vision, 10 effektmål og 20 aktiviteter. 

Sammenhængen mellem disse er beskrevet i den overordnede forandringsteori, som er 

nærmere beskrevet under de enkelte indsatsområder. Som indikator på, at aktiviteterne 

bidrager til opfyldelsen af effektmålene er opstillet en række succeskriterier – både for 

indsatsområderne og de specifikke aktiviteter.  

 

Opfølgningen på denne plan er delt i to: Dels opfølgning på fremdriften i opfyldelsen af 

effektmål og succeskriterier. Dels en dybere evaluering, som eftergår forandringsteoriens 

antagelser med henblik på at skabe viden om aktiviteternes virkninger, sådan at de kan 

målrettes og justeres. 

 

Resultatopfølgningen foretages én gang om året. Fredericia Kommune har indvilget i på årlig 

basis at skaffe data til opgørelse af effektmålenes opfyldelse. Det sker ved, at parametrene 

under effektmålene opgøres for både boligområdernes beboere og befolkningen i Fredericia i 

øvrigt, eftersom en del af effektmålene angår en udligning af forskellene mellem de to 

grupper. Områdesekretariatet skaffer data til opgørelse af succeskriteriernes opfyldelse. 

For at mindske det administrative arbejde skal disse opgørelser så vidt muligt fødes gennem 

de almindelige rutiner i forbindelse med aktiviteterne. 

 

Den dybere evaluering fokuserer på at spore virkningerne af planens aktiviteter 

(virkningsevaluering). Forandringsteorien er her et sæt af hypoteser om sammenhænge og 

arbejdsformer, som danner ledetråde for evalueringen. Der skal indgås et samarbejde med en 

forskningsinstitution (betales af kommunen) om at kvalificere og medvirke i denne del af 

evalueringen. Evalueringen foretages i to omgange: en midtvejsevaluering og en 

slutevaluering. Midtvejsevalueringen skal give anledning til at justere og målrette aktiviteter, 

mens slutevalueringen skal være en del af overdragelsen af aktiviteterne til den nye 

organisatoriske platform. Evalueringen skal således være aktionsorienteret og en integreret 

del af udviklingen i de to boligområder. 
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Afsnit 7: Overordnet milepæls- og tidsplan 

 
 
Indsats Aktivitet Milepæl Projektstart - 

Projektslut 

Uddannelse, beskæftigelse og 
erhverv 

Partnerskaber: Juli 2018 August 2014 –  
Juli 2018 

 Opfølgning på årets 
succeskriterier 

August: 
2015/2016/2017/
2018 

 

 ”Jobbazar”: Juli 2018 August 2014 –  
Juli 2018 

 Opfølgning på årets 
succeskriterier 

August: 
2015/2016/2017/
2018 

 

 Målrettede 
uddannelsesforløb 

Juli 2018 August 2014 –  
Juli 2018 

 Opfølgning på årets 
succeskriterier 

August: 
2015/2016/2017/
2018 

 

 Socialøkonomisk 
virksomhed 

Juli 2018 August 2014 –  
Juli 2018 

 Opfølgning på årets 
succeskriterier 

August: 
2015/2016/2017/
2018 

 

Børn, unge og familier Lektiehjælp og 
supplerende undervisning 

Juli 2018 August 2014 –  
Juli 2018 

 Opfølgning på årets 
succeskriterier 

August: 
2015/2016/2017/
2018 

 

 Indsatser mod fravær Juli 2018 August 2014 –  
Juli 2018 

 Opfølgning på årets 
succeskriterier 

August: 
2015/2016/2017/
2018 

 

 Uddannelsesvejledning Juli 2018 August 2014 –  
Juli 2018 

 Opfølgninger Hvert projektår  

 Spørgeskema/interview Januar 2016  

 Spørgeskema/interview Januar 2018  

 Håndværkercamp Juli 2018 August 2014 –  
Juli 2018 
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 Opfølgning på årets 
succeskriterier 

August: 
2015/2016/2017/
2018 

 

 Forlagt undervisning Juli 2018 August 2014 – Juli 
2018 

 Opfølgning på årets 
succeskriterier 

August: 
2015/2016/2017/
2018 

 

 Forældreskole Juli 2018 August 2014 –  
Juli 2018 

 Opfølgning på årets 
succeskriterier 

August: 
2015/2016/2017/
2018 

 

 Klubvirksomhed Juli 2018 August 2014 –  
Juli 2018 

 Opfølgning på årets 
succeskriterier 

August: 
2015/2016/2017/
2018 

 

Sundhed Livsstilsindsatser Juli 2018 August 2014 –  
Juli 2018 

 Opfølgning på årets 
succeskriterier 

August: 
2015/2016/2017/
2018 

 

 Motionsforening Juli 2018 August 2014 –  
Juli 2018 

 Opfølgning på årets 
succeskriterier 

August: 
2015/2016/2017/
2018 

 

 Motion, kost og 
fællesskaber 

Juli 2018  

 Opfølgning på årets 
succeskriterier 

August: 
2015/2016/2017/
2018 

 

 Generel for specifik 
forebyggelse 

Juli 2018 August 2014 –  
Juli 2018 

 Opfølgning på årets 
succeskriterier 

August: 
2015/2016/2017/
2018 

 

 Målrettede 
rehabiliteringsindsatser 

Juli 2018 August 2014 –  
Juli 2018 

 Opfølgning på årets 
succeskriterier 

August: 
2015/2016/2017/
2018 

 

 Byhøjskolen Juli 2018 August 2014 –  
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SønderKorskær Juli 2018 
 Opfølgning på årets 

succeskriterier 
August: 
2015/2016/2017/
2018 

 

 Fritidsbutikken Juli 2018 August 2014 –  
Juli 2018 

 Opfølgning på årets 
succeskriterier 

August: 
2015/2016/2017/
2018 

 

Beboerinddragelse, netværk 
og demokrati 

Foreningen Korskær Juli 2018 August 2014 –  
Juli 2018 

 Indgåelse af 
samarbejdsaftale 

Januar 2016  

 Udvikling af fremtidig 
platform 

Juli 2018  

 Opfølgning på årets 
succeskriterier 

August: 
2015/2016/2017/
2018 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Afsnit 8: Budget 
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