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Aftaledokumenter
Det er et krav, at der udarbejdes en strategisk samarbejdsaftale for at opnå
Landsbyggefondens støtte til boligsocial indsats. Aftalen forpligter kommune og
boligorganisationer i forhold til samarbejde, herunder formulering og opfyldelse af fælles
mål for indsatsen.
Ændringer i den strategiske samarbejdsaftale skal godkendes af Landsbyggefonden.
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Konkrete aftaler om specifikke aktiviteter mellem den boligsociale indsats og de lokale
kommunale institutioner, foreninger eller andre aktører skal fastlægges i særskilte
delaftaler for hvert indsatsområde, der hører under den strategiske samarbejdsaftale.
Bestyrelsen for den boligsociale indsats skal i den forbindelse sikre, at delaftalerne til
hver en tid understøtter den strategiske samarbejdsaftale samt afspejler de aktiviteter og
samarbejder, der gennemføres i boligområdet. Ajourførte delaftaler skal til enhver tid
kunne rekvireres af Landsbyggefonden.
Følgende dokumenter skal vedlægges denne strategiske samarbejdsaftale og uploades på
http://driftsstoette.lbf.dk:
-

En delaftale for hvert af de valgte indsatsområder udarbejdet i skabelonerne fra
http://driftsstoette.lbf.dk

-

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

-

Et organisationsdiagram

-

Et kommissorium for bestyrelsen

-

Et bilag med Boligsociale Data for boligområdet på tilsagnstidspunktet hentet fra
https://lbf.dk/selvbetjeninger/boligsociale-data/

-

En beredskabsplan jf. regulativets § 6 udarbejdet i skabelonen fra
http://driftsstoette.lbf.dk

-

En milepælsplan

-

Aktivitetsskemaer udarbejdet i http://driftsstoette.lbf.dk

1. Formål med og rammer for den boligsociale indsats

Boligområderne Korskærparken og Sønderparken
Sønderparken og Korskærparken ligger i den vestlige del af Fredericia. Der bor 3177 beboere
fordelt på 1468 lejemål (BL-tabel, 2017) i henholdsvis Korskærparken og Sønderparken, som
udgør Helhedsplan Fredericia 2019-2022. 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 nyrenoveret, åbent og lyst.
Boligerne administreres af to boligorganisationer: boli.nu og Boligkontoret Fredericia.
I Korskærparken er boligerne organiseret i 6 afdelinger, og i Sønderparken er de inddelt i 4
afdelinger.
Fredericia – sammen har vi mål, håb og drømme
Den boligsociale helhedsplan for Fredericia 2019 – 2022 bygger videre på erfaringerne fra den
tidligere boligsociale helhedsplan for SønderKorskær 2014 – 2018. Derudover er der taget
afsæt i inspirations- og videnskataloget til nye Helhedsplaner fra Center for Boligsocial
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Udvikling i forhold til de aktiviteter, der skal være med til at opfylde målene for
helhedsplanen.
Med visionen Fredericia – sammen har vi mål, håb og drømme vil den boligsociale indsats
have fokus på at understøtte Korskærparken og Sønderparken som attraktive boligområder.
I forhold til den tidligere boligsociale helhedsplan for SønderKorskær 2014 – 2018, hvor der
var i alt 11 effektmål, vil der i den nuværende helhedsplan arbejdes med fem effektmål,
hvoraf de tre første føres videre fra den foregående helhedsplan. Effektmålene er:
-

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

-

Andelen af beboere, som er under uddannelse og i beskæftigelse er stigende

-

Andelen af børn, der har et aldersvarende sprog ved skolestart, er stigende (målt ved
sprogvurderingen i 0.klasse)

-

Kriminaliteten blandt de unge i områderne målt på antal sigtelser pr. 1000 beboere
kommer mere på niveau med kriminaliteten blandt unge i resten af Fredericia. Der er
her en positiv udvikling, men boligområderne ligger fortsat over gennemsnittet for
resten af Fredericia

-

Politiets tryghedsindeks er stigende, da dette har været faldende fra 2015 - 2017

Fremdriften i forhold til opfyldelsen af ovenstående effektmål vil blive fulgt af den for
Helhedsplanen nedsatte bestyrelse. Følgende tværgående indsatsområder (i prioriteret
rækkefølge) skal bidrage til at løfte visionen for og formålet med Helhedsplan Fredericia 2019
– 2022:
-

Uddannelse og Beskæftigelse

-

Forebyggelse og Forældreansvar

-

Tryghed og Trivsel

-

Kriminalpræventiv indsats

Boligsocial indsats som supplement til almene velfærdsydelser
Det er et formål, at den boligsociale indsats er et supplement til almene velfærdsydelser, der
er særligt målrettet Korskærparkens og Sønderparkens beboersammensætning. Den
boligsociale indsats vil i et tæt samarbejde med boligorganisationerne og Fredericia Kommune
skabe rammerne for en sammenhængende indsats mellem de kommunale etablerede tilbud
og den boligsociale indsats. Dette gøres med fokus på:
-

børn og unges generelle trivsel og udvikling, hvor forældreinddragelse prioriteres

-

at understøtte unges muligheder for at gennemføre uddannelse og komme i
beskæftigelse

-

at øge kapacitetsopbygningen i boligområderne ved at styrke sammenhængskraften og
medborgerskabet så netværk, fællesskab og tryghed øges

Der lægges vægt på det relationelle i de boligsociale indsatser, hvor tilgangen til arbejdet med
aktiviteterne vil have karakter af at være opsøgende, inddragende, brobyggende,
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koordinerende, rekrutterende og faciliterende i forhold til aktiviteterne. Det er hensigten hele
tiden at være nytænkende og metodeudviklende i dette arbejde og dermed supplere
eksisterende kommunale tilbud til beboerne.
Blik mod resten af byen
Det er et formål at åbne op for boligområderne Korskærparken og Sønderparken ud mod
resten af Fredericia by. Dette gøres gennem et stærkt koordineret samarbejde mellem
boligorganisationerne og Fredericia Kommune, hvor parterne i samarbejde med den
boligsociale helhedsplan skal være med til at sætte fokus på målet om at skabe synergi
mellem boligområderne og resten af Fredericia.
Fokus på forankring
Udover videreførelsen af de aktiviteter i helhedsplanen fra 2014-2018, der har vist sig at have
gavnlig effekt for beboerne i områderne, så er der navnlig et stærkt fokus på, at aktiviteterne
bliver forankret.

2. Organisering
Parterne bag den strategiske samarbejdsaftale skal etablere en projektorganisation med
en ansvarlig bestyrelse for gennemførelsen af den boligsociale indsats, således at en
éntydig og kompetent ledelse kan sikre koordinering og styring af den lokale indsats
og prioritere på tværs af alle niveauer og organisationer - herunder boligorganisationer,
boligafdelinger og kommune jf. regulativets § 6, stk. 6.2
Under bestyrelsen kan der etableres en eller flere (tematiske/geografiske) følgegrupper.
Beskrivelsen af organiseringen skal suppleres med et organisationsdiagram. Endvidere
skal det beskrives i kommissoriet, hvordan sekretariatsbetjening af bestyrelsen vil foregå.
Der nedsættes en bestyrelse
Bestyrelsen består af medlemmer på direktør- og chefniveau fra både boligorganisationer og
kommune:
-

Direktør i Boligkontoret Fredericia, Finn Muus
Direktør i boli.nu, Jens Christian Lübecker
Kommunaldirektør i Fredericia Kommune, Annemarie Schou Zacho-Broe
Direktør for Vækst i Fredericia Kommune, Mogens Bak Hansen
Arbejdsmarkeds- og Borgerservicechef i Fredericia kommune, Dennis Mølgaard Hansen

I bestyrelsens møder deltager, uden stemmeret, sekretariatslederen for Helhedsplan
Fredericia som også sekretariatsbetjener bestyrelsen. Endvidere kan nøglemedarbejdere fra
Fredericia Kommune og boligorganisationerne deltage ad hoc.
Bestyrelsen refererer til Byrådet i Fredericia Kommune og boligforeningernes bestyrelser.
Bestyrelsens strategiske fokus er, at områderne fra år 2023 ikke længere er at finde på
regeringens liste over udsatte- og ghettoområder.
Bestyrelsen har ansvaret for Helhedsplanens strategiske samarbejdsaftale og samlet set også
for, at den vedtagne helhedsplan gennemføres som planlagt, og for fremdrift, økonomi,
strategi og målopfyldelse. Bestyrelsen har også ansvaret for at godkende ændringer i
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delaftalerne. Såfremt der ønskes justeringer af aftalen skal bestyrelsen indstille til
Landsbyggefonden. Bestyrelsen får løbende afrapporteringer og data fra Landsbyggefondens
portal samt kommunen. Dette sker for at monitorere fremdriften. Lederen af
områdesekretariatet har ansvaret for at stille disse data til rådighed for bestyrelsen.
Bestyrelsen har ydermere ansvaret for overholdelse af den økonomiske ramme i forbindelse
med Helhedsplan Fredericia 2019 – 2022. Dette indbefatter ilagte midler via
medarbejdertimer, lokaler mv. Bestyrelsen mødes 2 gange årligt.
Der henvises til udarbejdet kommissorium for bestyrelsen.
Områdesekretariatet
Områdesekretariatet danner rammen om de boligsociale medarbejdere og sekretariatets
leder. Områdesekretariatets leder sikrer daglig ledelse og drift af helhedsplanen, og har
herunder det overordnede ansvar for at understøtte samarbejdsaftalen og delaftaler og
bidrage til det strategiske og taktiske samarbejde samt realisere den boligsociale indsats i
koordineret samarbejde med øvrige instanser.
Områdesekretariatet forestår den daglige drift, udmøntning og koordinering af den
boligsociale helhedsplan. Områdesekretariatet er placeret lokalt i boligområderne med base i
Korskærparken.
Konkret vil Områdesekretariatet sikre administration, økonomistyring, personaleledelse,
evaluering, afrapportering til bestyrelsen og LBF, formidling samt samspil og synergi mellem
de boligsociale indsatser og de kommunale indsatser. Væsentligt er ligeledes den daglige
sparring med de boligsociale medarbejdere. Medarbejdere i Områdesekretariatet vil
samarbejde med beboere, bestyrelser, samarbejdspartnere, lokale institutioner m.v. på vej
mod helhedsplanens fastsatte mål. Facilitering af styregrupper og herunder hørende
arbejdsgrupper varetages af ledelsen af Områdesekretariatet.
Der nedsættes en styregruppe for hvert indsatsområde
Styregrupperne har ansvaret for implementering af delaftalerne for de enkelte
indsatsområder. Styregrupperne skal sikre den faglige kvalitet og målopfyldelse på de enkelte
aktiviteter samt opfølgning og tilpasning af disse. I styregrupperne sikres samarbejde og
koordinering på tværs af aftaleparter og på tværs af indsatsområder. I hver styregruppe
indgår de parter, som er ansvarlige og tager del i at løfte indsatsområdets aktiviteter i
områderne.
-

Styregruppen for Uddannelse og Beskæftigelse består af ledende/koordinerende
medarbejdere/medlemmer:
o Boligorganisationerne
o Hus-/afdelingsbestyrelser
o Arbejdsmarkeds- og Borgerservice
o Børn- og Unge
o UU Lillebælt
o Business Fredericia
o Pleje- og omsorg
o Områdesekretariatet.

-

Styregruppen for Forebyggelse og Forældreansvar består af ledende/koordinerende
medarbejdere/medlemmer fra:
o Boligorganisationerne
o Hus-/afdelingsbestyrelser
o Arbejdsmarkeds- og Borgerservice
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o
o
o
o
o

Børn- og Unge
Familie og Børnesundhed
UU Lillebælt
Frivilligcenter Fredericia
Områdesekretariatet

-

Styregruppen for Tryghed og Trivsel består af ledende/koordinerende
medarbejdere/medlemmer fra:
o Boligorganisationerne
o Hus- og afdelingsbestyrelser
o Børn- og Unge
o Familie og Børnesundhed
o Kultur og Idræt
o Socialpsykiatrien
o Pleje- og omsorg
o Politi
o Frivilligcenter Fredericia
o Områdesekretariatet

-

Styregruppen for Kriminalpræventiv Indsats består af ledende/koordinerende
medarbejdere/medlemmer fra:
o Boligorganisationerne
o Hus-/afdelingsbestyrelserne
o Familie og Børnesundhed
o Børn og Unge
o Politi
o Områdesekretariatet.

Der kan, ad hoc og efter behov, inviteres eksterne med ved styregruppemøder, herunder
repræsentanter fra virksomhedsnetværk, politikere og frivillige aktive beboere.
Fastsatte møder afløser ikke løbende koordinering og kommunikation om de enkelte
aktiviteter, men sikrer en systematisk evaluering af og vurdering af helhedsplanen.
Styregrupperne mødes 2 gange årligt. Disse møder planlægges, så der afholdes møder med
styregruppemøderne inden hvert halvårlige bestyrelsesmøde.
I de tidligere helhedsplaner blev der etableret 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. I den nuværende helhedsplan gennemføres koordineringsmøderne en
gang hvert kvartal eller oftere efter aftale/behov.
Fællessekretariat
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 brobygning, videndeling og koordinering mellem de
medarbejdere, som arbejder inden for planens temaer i de to boligområder.
Fællessekretariatet mødes en gang hvert kvartal.
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Organisationsdiagram for den boligsociale helhedsplan i Fredericia 19-22

Bestyrelse
Strategisk aftale og økonomi
Bestående af direktør fra Boligkontoret
Fredericia, direktør fra boli.nu,
kommunaldirektøren og direktøren for vækst i
kommunen samt arbejdsmarkedschefen
Sekretær: Projektchef for den boligsociale
helhedsplan, Områdesekretariatet.
Det boligsociale
beredskab

Områdesekretariatet
Daglig drift, ledelse og betjening af
bestyrelse og styregrupper
Bestående af projektchef og
boligsociale medarbejdere.

Styregruppe
indsatsområde 1
Uddannelse og
beskæftigelse
Delaftaler og
fremdrift
Bestående af
ledende/koordinere
nde medarbejdere/
medlemmer

Styregruppe
indsatsområde 2
Forebyggelse og
forældreansvar
Delaftaler og
fremdrift
Bestående af
ledende/koordinere
nde medarbejdere/
medlemmer

Styregruppe
indsatsområde 3
Tryghed og
trivsel
Delaftaler og
fremdrift
Bestående af
ledende/koordinere
nde medarbejdere/
medlemmer

Koordineringsmøder
med ledelsen af
boligorganisationerne.

Styregruppe
indsatsområde 4
Kriminalpræventiv
indsats
Delaftaler og
fremdrift
Bestående af
ledende/koordinere
nde medarbejdere/
medlemmer

Fællessekretariat
+
Beboere, virksomhedsnetværk,
frivillige foreninger og
organisationer, repræsentanter fra
banderådet og andre
samarbejdspartnere

3. Samspil med øvrige tiltag og indsatser i lokalområdet
Der er gennem årene opbygget et godt tværorganisatorisk og tværfagligt samarbejde mellem
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parterne i aftalen omkring det boligsociale arbejde i områderne Korskærparken og
Sønderparken i Fredericia. Foruden et tæt samarbejde med kommunen spiller samarbejdet
med frivillige aktører og organisationer en stor rolle i det boligsociale arbejde. Der kan
nævnes samarbejde med Integrationsnet, Fredericia Frivilligcenter, Headspace, SIND,
Foreningen Korskær for blot at nævne nogle.
Initiativ vedr. fleksibel udlejning
Der er indgået aftale med Fredericia Kommune og Boligkontoret Fredericia om fleksibel
udlejning i afdeling 214 som led i en forebyggende boligsocial indsats, hvor andelen af
indvandrere og efterkommere i 2017 er på 73,1% - heraf 97,1% fra ikke-vestlige lande (BLtal 2017). Blandt fuldt skattepligtige beboere er der i denne afdeling 43,2% med en indkomst
på under kr. 100.000 årligt mod 26,6% for hele Fredericia (BL-tal 2016).
Kommunale indsatser, der støtter op om Helhedsplan Fredericia indenfor de
forskellige fagområder:
Generelt samarbejder den boligsociale helhedsplan tæt sammen med de kommunale aktører
omkring indsatser der støtter op om det boligsociale arbejde. Der er et særligt tæt
samarbejde med Fredericia Jobcenter og UU Lillebælt i forhold til unge og uddannelse. Familie
og Børnesundhed har ligeledes en række indsatser på børne og familieområdet, hvor der er et
godt samspil med de boligsociale medarbejdere. Nedenfor listes en række af de indsatser som
i høj grad spiller sammen med den boligsociale indsats.
Fagområde/afdeling
Kultur og Idræt/Den
Kreative Skole

Indsats
Instrumentkarrusel
på
Ullerup Bæk skole,
afd.
Skjoldborgsvejens
skole
Kor på Ullerup
Bæk Skole- afd.
Skjoldborgsvejens
skole.

Indhold
Små hold med elever på
3. klassetrin - med
undervisning i
basun/slagtøj/saxofon
Gratis deltagelse

Understøtter
Forebyggelse
og
forældreansvar
Samt Tryghed
og trivsel

Korsang for elever på 1.
og 2. klassetrin

Kultur og Fritid/Bibliotek

Bogstart i
Korskærparken

Tidlig sprogindsats på
bibliotekerne

Kultur og Fritid/Biblioteket

Minibiblioteker i
hhv. Sønderparken
og Korskærparken

Mulighed for hjemlån af
bøger

Forebyggelse
og
forældreansvar
Samt Tryghed
og trivsel
Forebyggelse
og
Forældreansvar
Uddannelse og
Beskæftigelse

Kultur og Idræt/Den
Kreative Skole

Fredericia Sundhedshus

Sundhedshuset

Voksenservice

Din Indgang

Samlet vifte af
sundhedstilbud der er
med til at hæve
borgernes
sundhedsprofil
Råd og vejledning samt
forebyggende indsats
for borgere med
funktionsevne
nedsættelser
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Trivsel

8

Voksenservice

Dit Akuttilbud

Børn og Unge

Inddragelse af
forældre i arbejdet
med læreplaner

Børne- og Familiesundhed

Praktisk
pædagogisk støtte

Børne- og Familiesundhed

Småbørn

Børne- og Familiesundhed

Fritidspas

Børne- og Familiesundhed

Fritidsfamilie

Arbejdsmarkedsafdelingen

Flere skal med

Krise samtale, Krise
plan, mulighed for
overnatning
At vi som professionelle
er specifikke med hvilke
tiltag forældre skal
udøve, for at vi sammen
tager ansvar for barnets
læring, udvikling og
trivsel
Støtte i hjemmet af
konkret og anvisende
karakter, typisk
problemer med at
opretholde struktur og
rytme i dagligdagen,
kombineret med
uhensigtsmæssige
samspilsmønstre i et
omfang, der truer
børnenes trivsel og
udvikling
Støtte til forældre, hvor
relationen/tilknytningen
til deres barn er særlig
sårbar. Oftest
spædbørn, hvor der er
behov for, at vi sætter
massivt ind
Hjælp til udsatte børn
og unge med
fritidsaktiviteter,
ferietilbud m.m.
Samarbejde med mange
forskellige interessenter
i den frivillige sektor
Udsatte børn der har
brug for øget
voksenkontakt og
stabile rammer som
supplement til deres
egne familier. Samtidig
tilknyttes
familiekonsulent
Løfte borgere med
beskæftigelsespotentiale
ud af
kontanthjælpssystemet.
Helhedsorienteret
indsats med fokus på
virksomhedspraktik

Strategisk samarbejdsaftale om boligsocial indsats

Forebyggelse
og
Forældreansvar
Tryghed og
Trivsel
Forebyggelse
og
Forældreansvar

Forebyggelse
og
Forældreansvar

Forebyggelse
og
Forældreansvar

Forebyggelse
og
Forældreansvar

Forebyggelse
og
Forældreansvar

Uddannelse og
Beskæftigelse
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Arbejdsmarkedsafdelingen

Job og
vejledningsforløb
på jobcenteret

Arbejdsmarkedsafdelingen

Mentorforløb

Arbejdsmarkedsafdelingen

Unge i Centrum

Arbejdsmarkedsafdelingen

Unge i Fokus

Arbejdsmarkedsafdelingen

Styrk din
jobsøgning
Lær’ at tackle

Pleje og Omsorg

De generelle job og
vejledningsindsatser
som jobcenteret tilbyder
ledige
Jobcenteret tilbyder
mentorforløb til ledige
efter behov
Unge i Centrum er for
de 18-29 årige, der har
behov for ekstra støtte,
der gør dem klar til at
søge ind på en ordinær
uddannelse
Unge i Fokus er for de
18-30 årige der er på
uddannelseshjælp.
Forløbet hjælper de
unge med at få struktur
på hverdagen og opnå
basale færdigheder i
dansk, matematik og
engelsk
Undervisning i
jobrettede aktiviteter
Kurser ift. at håndtere
kronisk sygdom
afholdes i områderne

Uddannelse og
Beskæftigelse

Uddannelse og
Beskæftigelse
Uddannelse og
Beskæftigelse

Uddannelse og
Beskæftigelse

Uddannelse og
Beskæftigelse
Uddannelse og
Beskæftigelse
Tryghed og
Trivsel

4. Boligsociale Data – Tværgående målinger (centralt genererede målinger)
Landsbyggefonden indhenter årligt en status på en række målinger på relevante
indikatorer for hvert enkelt boligområde. Målingerne er tilgængelige for bestyrelsen for
den enkelte boligsociale indsats via https://lbf.dk/selvbetjeninger/boligsociale-data/.
Der er tale om registerbaserede målinger, der går på tværs af alle boligsociale indsatser
på landsplan, som modtager støtte fra 2015 til 2018-midlerne.
Målingerne giver en karakteristik af udfordringerne i boligområdet - herunder de
målgrupper, som indsatsen skal skabe forandringer for. Det samlede billede af
målingerne er et udtryk for en ”temperaturmåling” for området og således et redskab til
den løbende monitorering.
Målingerne kan evt. indarbejdes i den strategiske samarbejdsaftale og dermed få status
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af resultatmål for indsatsen.
Det er en forudsætning for tildeling af midler fra Landsbyggefonden, at bestyrelsen for
den boligsociale indsats løbende følger, hvordan disse målepunkter udvikler sig.

5. Indsatsområder
I dette afsnit skal det fremgå, hvilke af de fire mulige indsatsområder der indgår i den
boligsociale indsats.
Under hvert indsatsområde skal problemkomplekset for indsatsområdet, det
overordnede formål samt de konkrete mål for indsatsområdet beskrives. Herudover skal
det angives, hvilke succeskriterier (lokalt opstillede målinger) parterne i fælleskab
fastsætter for den boligsociale indsats samt datakilden for disse. Målene skal sættes for
den fireårige periode, hvor den boligsociale indsats forløber.
Mål og succeskriterier skal primært vedrøre forandringer for boligområdet/udvalgte
målgrupper, men kan også inkludere fx styrket samarbejde og metodeudvikling.
Succeskriterier kan være af såvel kvantitativ som kvalitativ art.
Bestyrelsen har ansvar for at følge op på mål og succeskriterier inden for de valgte
indsatsområder samt de Boligsociale Data. Som en del af den årlige revision i forbindelse
med regnskabsaflæggelse skal boligorganisationen over for revisionen dokumentere, at
der løbende følges op på dette (jf. vejledningen side 7, ad.1).
Den konkrete beskrivelse af indsatsområderne med aktiviteter fastlægges i særskilte
delaftaler – én delaftale pr. indsatsområde. Indholdet i delaftalerne skal således lede hen
imod de opsatte formål og mål i nærværende strategiske samarbejdsaftale samt
fastlægge den indbyrdes ansvars- og rollefordeling mellem de parter, der er involveret i
indsatsen.

5.1 Tryghed og trivsel
Problemkompleks for indsatsområdet
Tryghed
Forskning viser, at der er en tæt sammenhæng imellem hvor godt man trives, kvaliteten af de
sociale netværk i boligområdet og i hvor høj grad man oplever utryghed. Hvis beboerne trives
dårligt deltager de typisk heller ikke i det sociale fællesskab og kender dermed ikke hinanden.
Det har indflydelse på tilliden til hinanden, og man kan føle sig utryg når man færdes i sit
boligområde.
Tal fra Politiets Tryghedsindeks viser at andelen af trygge borgere i Korskærparken ligger
under landsgennemsnittet som er på 86%
I 2015 var der 77% af beboerne i Korskærparken der følte sig trygge og i 2017 var tallet faldet
til 73 %. Der er således sket en stigning i antallet af beboere der føler sig utrygge.
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Naboskab
Der er mange beboere i udsatte boligområder som har stort behov for støtte for at få
hverdagen til at fungere, det er derfor at naboskabet er vigtigt. Denne udfordring ses også i
Korskærparken og Sønderparken for samtidig med et fald i trygheden viser der sig også en
stigning i antallet af beboerklager i Korskærparken og Sønderparken:

År
Antal klager i alt

2014

2015

2016

2017

378

391

374

436

Deltagelse i aktiviteter det være sig sociale arrangementer, motionstilbud mv. er med til at
styrke naboskabet og dermed trygheden i området og tilliden til hinanden. Dette kræver et
stærkt korps af frivillige.
Frivillige
Selvom der er mange aktive frivillige i boligområderne, viser der sig et stigende behov for
vedholdende og proaktivt at sætte ind i forhold til at fastholde nuværende frivillige kræfter og
løbende at få nye frivillige med. Således at de nuværende lokale foreninger og andre frivillige
samt aktiviteter herunder kan videreføres og forankres – også efter helhedsplanens udløb.
Deltagelse i aktiviteter
En beboerundersøgelse udført af Områdesekretariatet for den nuværende Helhedsplan fra
2018 med 175 respondenter viser også, at der er en stor andel af beboerne, der ikke deltager i
sportsaktiviteter og har et spinkelt netværk i området. Dette kan være med til at mindske
trygheden i området, da et svagt naboskab kan blive til en selvforstærkende negativ spiral i et
boligområde. Beboerundersøgelsens resultater er som følger:
•

25,8% af beboerne føler sig mindre raske.

•

42,3% giver udtryk for, at de gerne vil have større netværk.

•

62,3% deltager ikke i sportsaktiviteter.

•

30,3% har ingen venner i boligområdet.

•

11,4% kender ikke egne naboer.

•

14,9% savner aktiviteter for hele familien.

Formål og mål
Formål
Indsatsområdet skal skabe grundlag og rammer for at fremme trygheden og trivslen gennem
fællesskab og gode sociale relationer beboerne imellem. De konkrete aktiviteter vil sigte mod
at styrke naboskabet, trygheden og trivslen beboerne imellem.
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Det vil være en central opgave at udvikle tillidsfulde relationer mellem beboerne samt sikre
vedvarende frivillige ressourcer til at videreføre de lokale initiativer. Et vigtigt element i denne
proces vil være videreudvikling og fortsat understøttelse af de lokale initiativer, herunder lokalt
forankrede foreninger og organisationer, hvor der også inddrages borgere fra det øvrige
Fredericia.
Gennem forenings- og beboerdrevne aktiviteter og boligsociale tiltag skal der skabes ejerskab
til positiv udvikling, der kan give beboerne en robust og tryg base i form af et boligområde,
hvor man tager vare på dem, der ikke kan klare sig selv.
De konkrete mål i indsatsområdet er at arbejde hen imod:
-

Forankring af beboeraktiviteter

-

Fald i beboerklager

-

Større andel af trygge beboere i området

-

Stigning i tryghed og trivsel

Succeskriterier (lokalt opstillede
målinger):

Datakilde:

Ved afslutningen af Helhedsplan Fredericia i
december 2022 er 75% af
beboeraktiviteterne under indsatsområdet
tryghed og trivsel forankret i frivilligt regi.

Områdesekretariatet udarbejder årligt en
oversigt over aktiviteter, der er forankret i
frivilligt regi.

Baseline:
Lige nu er ca. 10% af aktiviteterne
forankrede.
Antal beboerklager er ved helhedsplanens
afslutning reduceret med 30%.

Nye tal hentes fra boligorganisationerne en
gang årligt.

Baseline:
Antal beboerklager i 2017 er 436.
Politiets tryghedsindeks viser, at trygheden i
området er stigende, således at andelen af
trygge borgere i Korskærparken er øget med
10%-point ved helhedsplanens afslutning i
december 2022.

Politiets årlige tryghedsindeks tjekkes hvert år.
(Hentes på internettet)

Baseline:
Andel af trygge borgere i Korskærparken er:
73,8% i 2016
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73,0% i 2017

En beboerundersøgelse fra 2018 viser
udfordringer i forhold til tryghed og trivsel
blandt beboere i områderne.

Følges op ved hjælp Landsbyggefondens
landsdækkende evaluering af tryghed og
trivsel.

Baseline:
Baseline udarbejdes så snart
Landsbyggefondens landsdækkende
evaluering omkring tryghed og trivsel er
udarbejdet. Mål sættes op ud fra denne.

5.2 Kriminalpræventiv indsats
Problemkompleks for indsatsområdet

Befolkningssammensætning og risikofaktorer i områderne
Befolkningssammensætningen i Korskærparken og Sønderparken gør i sig selv, at børnenes
levevilkår er meget sårbare. Børnene i boligområderne er endvidere udsat for markant flere
risikofaktorer end børn og unge i Fredericia som helhed.
Sammenlignet med resten af Fredericia Kommune er der en overvægt af børn under 18 år, en
overandel af indvandrere og efterkommere fra ikke vestlige lande samt flere børn der vokser
op med kun en forsørger hvilket kan ses af nedenstående tabel.

Dette understøtter at børn og unge i Korskærparken og Sønderparken har flere risikofaktorer
end det øvrige Fredericia. Faktisk viser en dansk undersøgelse at det at opvokse i et belastet
boligområde i sig selv er en risikofaktor for ungdomskriminalitet. Derudover er der en række
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andre risikofaktorer for ungdomskriminalitet som også gør sig gældende for Korskærparken og
Sønderparken. Det gælder blandt andet, hvis barnet eller den unge har en børnesag.
I boligområderne er der 8,2 % af børnene der har en børnesag, mod 7,4 % i hele Fredericia –
se i øvrigt problemkomplekset under indsatsområdet Forebyggelse og Forældreansvar.
Herudover er der i områderne i perioden 2014 – 2017 i alt 33 unge under 18 år, som der er
decideret SSP bekymring i forhold til. For hele Fredericia gælder det, at der på SSP-bruttolisten
er 159 unge, der er SSP bekymring i forhold til. Dvs., at der er SSP-bekymring på 6,4 % af de
unge i områderne mod 2,3 % af unge fra hele Fredericia. De unge, der er på SSP-bruttolisten i
områderne, er unge, som har figureret på politiets afdækningsliste siden 2014.
Kriminalitet i områderne
Siden 2015 har der været en stigning i antallet af anmeldelser i Korskærparken og
Sønderparken. Hvoraf en stor andel har været anmeldelser vedrørende utryghedsskabende
situationer, hvilket fremgår af nedenstående tabeller over antal anmeldelser for områderne
leveret fra Politiet den 30.01.2018:
Sønderparken

2015

2016

2017

Antal anmeldelser i alt

269

239

426

Heraf alm. anmeldelser

145

88

258

Heraf utryghedsskabende

124

161

168

Korskærparken

2015

2016

2017

Antal anmeldelser i alt

439

302

378

Heraf alm. anmeldelser

195

129

148

Heraf utryghedsskabende

244

173

230

Antallet af anmeldelser viser at der blandt beboerne opleves at være en stigende utryghed i de
to boligområder særligt fra 2016 – 2017. Udviklingen fra 2016 – 2017 gør sig også gældende,
når man ser på antal sigtelser.
Nedenstående to grafer og en tabel viser at der fra 2013 – 2016 skete et stort fald i antal
sigtelser for personer over 15 år, men der ses en stigning i antal sigtelser fra 2016 - 2017 i
områderne. Der kan altså henover perioden 2013 – 2016 konstateres en begyndende positiv
udvikling i forhold til kriminaliteten i Korskørparken og Sønderparken. Det er dog en trussel for
trygheden, at der stadigvæk kan konstateres over dobbelt så højt antal sigtede pr. 1000
indbyggere end i resten af Fredericia. (BL tabeller, 2017)
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Tillid til politiet i områderne
Politiets tryghedsindeks viser desuden, at der er en signifikant faldende tillid til politiet i
Korskærparken. I 2016 havde 83 % tillid til politiet og i 2017 er det 78 % der har tillid til
politiet.
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Der er således skat et fald i antallet af beboere der har tillid til politiet. Blandt beboere og
medarbejdere i boligområderne, opleves der desuden en øget tendens til, at unge samles i
misbrugsmiljøer i områderne.
Børn og unge i områderne
Områdesekretariatet oplever at der er en gruppe af børn og unge der ikke passer ind i de
ordinære tilbud såsom klubber og foreninger. Disse børn og unge er i risiko for at være
overladt til sig selv i deres fritid, hvis der ikke tages hånd om dem og de udfordringer de bærer
med sig. En fare herved er, at nogle børn og unge isolerer sig hjemme efter skole eller hænger
ud på fællesarealerne i områderne og skaber problemer for dem selv og andre beboere. Dette
medfører også yderligere utryghed i områderne. Der har blandt andet i 2018 været konflikter
mellem nogle af de unge og beboergrupper i områderne. Der er tilmed konstateret misbrug af
gas-ampuller i områderne, banderelationer og hash-misbrug i nærheden af klubberne. Derfor
er det vigtigt, at der sættes ind med forebyggende indsatser, så disse børn og unge ikke ender
i kriminalitet. Følgende tabel understøtter, at der er behov for ekstra forebyggende indsats i
områderne:

Korskærparken og Sønderparken
Fredericia Kommune

2013
2014
2015
2016
2017
Gns.
2,4%
2,9%
2,6%
2,2%
2,1%
2,5%
1,2%
1,3%
1,0%
1,0%
0,5%
1,1%

Tabellen (LBF’s Boligsociale data) viser at der procentvist er markant flere 10- 17 årige i
Korskærparken og Sønderparken som er blevet sigtet mindst en gang for overtrædelser af
Straffeloven, Våbenloven eller Lov om Euforiserende stoffer, end der for samme
målgruppe i hele Fredericia.
Formål og mål

Formål
Formålet er at skabe en stabiliserende og forebyggende indsats på det kriminalpræventive
område med særligt fokus på børn og unge gennem en opsøgende, forebyggende og
tryghedsskabende indsats i boligområderne.
Indsatsen på det kriminalpræventive område skal ses i sammenhæng med de øvrige
indsatsområder og styrke udviklingen i positiv retning.
Der er udarbejdet en beredskabsplan, i tæt samarbejde med Politi, SSP og de øvrige
kommunale myndigheder, som er et redskab, der fungerer som akutplan ved krisesituationer.
De ansvarlige, som står nævnt i Beredskabsplanen er understøttende for hele indsatsområdet.
Derudover er der kommunalt nedsat et tværfagligt opmærksomheds team (T.O.T), som er
samarbejdspartnere indenfor indsatsområdet i forhold til forebyggelse af radikalisering og
ekstremisme.
Målene for dette indsatsområde er, at der ses:
-

Fald i antal anmeldelser
Stigning i tillid til politiet i boligområdet
Fald i andel af børn/unge med sigtelser
Fald i andel af unge med SSP-bekymring
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Succeskriterier (lokalt opstillede målinger):

Datakilde:

Antal anmeldelser er faldet med 100 i alt i hver
af områderne i år 2022:

Tal indhentet fra politiet v/Thorbjørn Bruun.
Måles en gang årligt.

Baseline:
Antal anmeldelser i 2017 var 426 i
Sønderparken
Antal anmeldelser i 2017 var 378 i
Korskærparken

Udviklingen i kriminaliteten for de 10-17 årige
kommer mere og mere på niveau med niveauet
for resten af Fredericia.

LBF-tal for

Nedenstående tal angiver de 10-17 årige, som
er blevet sigtet mindst en gang for
overtrædelse af straffeloven, våbenloven og lov
om euforiserende stoffer. Pr. 100 beboere i
aldersklassen

Link: Boligsocialdata.lbf.dk

Nye tal indhentes en gang årligt.

Baseline LBF-tal fra 2017:

Tal for
2017

Områderne

Fredericia

2,1%

0,5%

Tilliden til politiet er stigende, således at det i
2022 som minimum er over 2016-niveauet.

Tilliden til politiet følges via Politiets
Tryghedsindeks i 2020 og 2022

Baseline:
Politiets tryghedsindeks viser, at tilliden til
politiet blev målt til 83% i 2016, men tilliden
var dalet til 78% i 2017.
I 2022 ses et fald i antallet unge, hvor der er
en decideret SSP-bekymring i forhold til,
således at andelen nærmer sig tallene for
Fredericia som helhed.
Baseline:
Der er i distriktet i perioden 2014 – 2017 en
SSP-bekymring på 6,35 % af de unge i
områderne mod 2,33 % af unge i Fredericia

Udviklingen følges ved kontakt til
nedennævnte i 2020 og igen i år 2022.
Kontaktoplysninger:
Hrolf Langgård Petersen, DMK
Mail: hrolf.petersen@fredericia.dk
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som helhed.

5.3 Uddannelse og beskæftigelse
Problemkompleks for indsatsområdet

Lavt uddannelsesniveau og langtidsledighed
Et lavt uddannelsesniveau og langtidsledighed blandt beboerne er nogle af de mest
grundlæggende problematikker blandt beboerne i Korskærparken og Sønderparken. Social
baggrund har stor betydning for, hvorvidt unge mennesker får en uddannelse og tilknytning til
arbejdsmarkedet i deres voksenliv.
Det er vigtigt, at børn og unge har en dagligdag, hvor det er normalt at voksne går på arbejde,
for at tjene penge til hverdagens opretholdelse. Der er en stor andel af børn og unge i
Sønderparken og Korskærparken, som ikke oplever dette, da beskæftigelses- og
uddannelsesgraden er lavere end i Fredericia Kommune som helhed. Derfor kan det være svært
for de unge at få en grundlæggende forståelse for, hvad der skal til for at få en uddannelse
eller et job.
Mange beboere i Korskærparken og Sønderparken slås ofte med andre problematikker end
arbejdsløshed eller manglende uddannelse. De har udfordringer med manglende
sprogkundskaber, ringe kendskab til det danske samfund samt familiekonflikter, disse
udfordringer er alle sammen barrierer, der kan besværliggøre vejen til arbejdsmarkedet for
beboerne.
Uddannelsesniveau
Der er næsten dobbelt så stor en andel af unge i områderne med grundskolen som højeste
uddannelsesniveau (39,9%) end det ses for unge i resten af Fredericia (22,7%), hvilket
fremgår af nedenstående tabeller.
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Ovenstående tabeller viser endvidere, at der har været et fald fra 2012 til 2015 i andelen af
unge 20 – 24 årige, der kun har grundskole som højeste fuldførte uddannelse, men der ses en
stigning fra 2015 til 2016, som indikerer, at der er behov for vedholdende indsatser for at øge
andelen af unge, der får en uddannelse.
Når man kigger på de 30 – 34 årige der har grundskole som højeste fuldførte uddannelse har
der været et fald fra 48,3% i 2012 til 32,2% i 2016, hvorfor der også her er behov for
vedholdende indsatser for at understøtte den positive udvikling.
Når man kigger på de 18-29-årige samlet som gruppe, der har grundskole, som højest fuldførte
uddannelse, og som ikke er i gang med en uddannelse viser der sig de samme tendenser – i
Korkærparken er det 32,9 % og i Sønderparken er det på 34,2 % og for Fredericia som helhed
er andelen på 18,6 % (BL-tal 2017, Oversigt 7).
Der er dermed en væsentlig andel unge uden uddannelse i områderne, som dog kan være
tilknyttet arbejdsmarkedet. Det er væsentligt at hæve uddannelsesniveauet, således at det
bliver muligt for de unge også i fremtiden at komme i beskæftigelse og fastholde en tilknytning
til arbejdsmarkedet i voksenlivet.
Karaktergennemsnit og uddannelsesparathed
En væsentlig faktor for at kunne komme ind på og gennemføre en ungdomsuddannelse er en
gennemført 9. klasses afgangseksamen og at blive erklæret uddannelsesparat.
Når man ser på uddannelsesparathed for 9. klasse afgangselever fra 2018, så var der flere fra
Korskærparken og Sønderparken, der ikke var uddannelsesparate i 8. kl. sammenlignet med
hele Fredericia jævnfør nedenstående tal fra Ungdommens Uddannelsesvejledning:
Korskær-/Sønderparken:
-

Ud af i alt 51 afgangselever fra 9. kl. fra 2018 var 24 ikke parate i 8. kl. (47,1 %)

-

Ud af disse er 8 blevet parate pr. august 2018 (33,3 %)

Hele Fredericia:
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-

Ud af i alt 581 afgangselever fra 9. kl. fra 2018 var 219 ikke parate i 8. kl. (37,7 %)

-

Ud af disse er 55 blevet parate pr. august 2018 (25,1 %)

En anden væsentlig faktor for at komme videre i uddannelsessystemet er
karaktergennemsnittet. Karaktergennemsnittet i dansk og matematik for 9. klasses elever i de
to boligområder ligger under niveauet for Fredericia Kommune som helhed.
Karaktergennemsnittet var i 2017 på 5,4 i boligområderne, mens det tilsvarende tal for
Fredericia Kommune som helhed var 6,5 jævnfør nedenstående indikator fra
Landsbyggefonden:

De unges frafald på ungdomsuddannelserne
Ungdommens Uddannelsesvejledning beretter om unge, der har afbrudt deres uddannelse eller
er placeret i forberedende eller midlertidig aktivitet for områderne i forhold til hele Fredericia.
Nedenstående viser hvor mange procent, der har afbrudt uddannelse eller er placeret i
forberedende eller midlertidig aktivitet samt, hvor mange procent af de aktuelle 18-24 årige,
som er henholdsvis i gang med eller har afsluttet en ungdomsuddannelse samt hvilken
ungdomsuddannelse, det drejer sig om:
Korskær-/Sønderparken:
18-24 årige:
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27 % er i gang med en ungdomsuddannelse
42 % har afsluttet en ungdomsuddannelse
De resterende 31 % står enten som afbrudt uddannelse eller som placeret i forberedende eller
midlertidig aktivitet.
Aktuel hovedplacering på de unge i gang/afsluttet uddannelse:

Rækkenavne

Afsluttet

I gang Tilmeldt Hovedtotal

Andre ungdomsuddannelser
Erhvervsuddannelser
Gymnasiale uddannelser
Videregående uddannelser

8
29
101
1

9
50
27
5

5
1

17
84
129
6

Hovedtotal

139

91

6

236

Hele Fredericia:
18-24 årige:
30 % er i gang med en ungdomsuddannelse
51 % har afsluttet en ungdomsuddannelse
De resterende 19 % står enten som afbrudt uddannelse eller som placeret i forberedende eller
midlertidig aktivitet.
Aktuel hovedplacering på de unge i gang/afsluttet uddannelse:

Rækkenavne

Afsluttet

Aftalt I gang Tilmeldt Hovedtotal

Andre ungdomsuddannelser
Erhvervsuddannelser
Gymnasiale uddannelser
Videregående uddannelser

73
415
1527
18

1
1

72
489
586
42

49
11

146
954
2124
60

Hovedtotal

2033

2

1189

60

3284

Unge udenfor arbejdsmarkedet
Når man ser på unge i alderen 18 – 29 år der er i kontakt med Jobcenteret i Fredericia
Kommune (som har ansøgt om uddannelseshjælp og har registreret sig som ledige) så er
andelen højere end for Fredericia Kommune som helhed. I nedenstående tabel kan man se
andelen af ledige henholdsvis uddannelsesparate og aktivitetsparate 18-29 årige unge i forhold
til andelen for hele Fredericia Kommune.

Uddannelsesparate
18-29 år
(LAB 2.12)

Sønderparken og
Korskærparken

Fredericia Kommune

Andel i %: 2,3

Andel i %: 0,9
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Aktivitetsparate
18-29 år
(LAB 2.13)

Andel i %: 1,1

Andel i %: 0,5

(Kilde: Fredericia Kommune 2018)
På baggrund af de samlede udfordringer mange unge mennesker har i boligområderne har
disse unge behov for en særlig tilrettelagt indsats for at bevæge sig hen imod det
at få en uddannelse.
Borgere i områderne uden tilknytning til arbejdsmarkedet
I boligområderne er der en markant større andel af beboere uden for arbejdsmarkedet, end det
tilsvarende gør sig gældende for Fredericia Kommune. For aldersgruppen 18-64 årige har
Korskærparken den laveste tilknytning til arbejdsmarkedet i 2016 hvor 55,6% er udenfor
arbejdsmarkedet.. I Sønderparken er andelen af 18-64 årige udenfor arbejdsmarkedet på
49,9%. Den tilsvarende andel for Fredericia Kommune er på 25,7%, der er udenfor
arbejdsmarkedet. Nedenstående oversigt viser andelen af beboere på offentlig forsørgelse
fordelt på aldersklasser.

(Kilde: BL-tal 2016)
Med så stor en andel voksne udenfor arbejdsmarkedet knytter uddannelsesudfordringen sig
også til, at der i områderne som nævnt er en overrepræsentation af børn og unge, der vokser
op i familier, hvor der er ingen eller ringe tilknytning til arbejdsmarkedet. Det opleves, at
forældrene dermed ikke har viden og erfaring i forhold til såvel uddannelse som job, som de
kan videregive til deres børn. De unge har derfor svært ved at navigere i forhold til uddannelse
og job.
Derudover er andelen af indvandrere/efterkommere fra ikke-vestlige lande på 52,2% i
Korskærparken og på 26,8% i Sønderparken (BL-tal 2017). Dette er i sig selv ikke et problem,
men medfører af og til vanskeligheder i forhold til uddannelses- og beskæftigelsesmulighederne
på baggrund af sprogvanskeligheder og manglende kendskab til og forståelse for
sammenhænge i samfundet.
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Formål og mål

Formål
Formålet er at forbedre uddannelsesniveauet og arbejdsmarkedstilknytningen særligt for de
unge, men også for forældrene i boligområderne.
Det handler om at give de unge et godt fundament for en videregående uddannelse, her er der
et særligt behov. Behovet ligger både i at blive uddannelsesparate med indsatser indenfor
lektiehjælp og uddannelsesvejledning, men der er også et behov for at give dem en
arbejdsidentitet. Dette dels via lommepenge og fritidsjobprojekter og dels via
beskæftigelsesrettede indsatser for forældrene. Dette så de unge har nogle sunde
rollemodeller at spejle sig i. Den boligsociale helhedsplan kan understøtte dette arbejde.
De konkrete mål for indsatsområdet er således at arbejde hen imod at:
-

forbedre karaktergennemsnittet for områdets 9. klasses elever

-

nedbringe andelen af unge ledige uddannelsesparate

-

nedbringe antallet af unge, der frafalder uddannelse eller er i midlertidig aktivitet

-

øge beskæftigelse for de 18-64 årige i boligområderne

Succeskriterier (lokalt opstillede
målinger):

Datakilde:

At karaktergennemsnittet i dansk og
matematik øges for 9. klasseseleverne i boligområderne, så det
kommer på niveau med karaktersnittet
i resten af Fredericia.

Landsbyggefondens tal følges en gang årligt.

Baseline:
2017 ligger gennemsnitskarakteren på
5,4 mod 6,5 for hele Fredericia.
Andelen af ledige uddannelsesparate
18-29 årige nedbringes og kommer på
niveau med resten af Fredericia
kommune.

Tal fra Fredericia Jobcenter i juni 2018.

Baseline:
2,3 for områderne mod 0,9 for
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Fredericia kommune.
Andelen af unge, der frafalder en
uddannelse eller er i gang med
forberedende eller midlertidig aktivitet
kommer mere og mere på niveau med
niveauet for hele Fredericia

Tal leveret fra UU Lillebælt i 2018.
Nye tal indhentes årligt.

Baseline:
I 2018 står 31 % af de 18-24 årige
enten som havende afbrudt
uddannelse eller som placeret i
forberedende eller midlertidig aktivitet.
Andelen for hele Fredericia er på 19%.
Andelen af unge 18-29 årige med
grundskole som højest gennemførte
uddannelse er faldende og nærmer sig
andelen for hele Fredericia
Baseline-tal fra 2017:

(BL-tal 2017, Oversigt 7): Andel med grundskole som
højest fuldførte uddannelse, som ikke er i gang med
uddannelse, 18-29 år.
Nye tal indhentes i år 2020 og igen i år 2022 for at
følge udviklingen.

I Korskærparken er andelen på 32,9 %
og i Sønderparken er den på 34,2 %
og for Fredericia som helhed er
andelen 18,6 %
At bringe de 18-64 årige beboere
tættere på arbejdsmarkedet, så
andelen af beskæftigede nærmer sig
andelen af beskæftigede i Fredericia
for begge boligområder.

BL-tal oversigt 5. Arbejdsmarkedstilknytning (18-64
år)
Nye tal indhentes i år 2020 og igen i 2022.

Baseline:
39,5% af 18-64 årige i Korskærparken
er i beskæftigelse
43,1% af 18-64 årige i Sønderparken
er i beskæftigelse
71,2% af 18-64 årige er i
beskæftigelse i Fredericia kommunen
(Tal fra 2016)
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5.4 Forebyggelse og forældreansvar
Problemkompleks for indsatsområdet
I Korskærparken og Sønderparken bor der mange familier som er udfordrede både økonomisk,
socialt og mentalt. Derudover er en markant andel af familierne i Korskærparken indvandrere
og efterkommere fra ikke vestlige lande, hvilket udfordrer mange familier i forhold til det
danske sprog, kendskab til samfundets normer, kultur og regler. Mange forældre er udfordret i
forhold til viden og indsigt i forhold til at understøtte sig selv og egne børn i at bygge bro
mellem egen kultur og dansk kultur.
Et andet opmærksomhedspunkt er at mange af forældrene i boligområderne er enlige
forsørgere. Dette er ikke et problem i sig selv, men behovet for, at de har gode netværk, hvor
de kan understøtte hinanden, børnene og de unge er afgørende.
Nedenfor er angivet i procent, hvor mange familier, der er indvandrere og efterkommere fra
ikke vestlige lande, andelen af børn og unge under 18 år, andel heraf med anden etnisk
baggrund end dansk og andel af børn der vokser op med kun en forsørger – alt sammen
sammenligneligt i forhold til tallene for hele kommunen. (Kilde: BL-tal for 2017).

Sprogudvikling
Mange børn i områderne har sproglige udfordringer i forhold til børnene i resten af Fredericia
Kommune. Her ses tydeligt, at der skal gøres en ekstra indsats i forhold til børnene på de to
skoler, der er knyttet til områderne, indenfor alle tre sproglige udviklingsområder, hvor
procenttallet viser, at en langt større procentdel af børnene kræver særlig indsats på skolerne i
områderne.
Resultatet af læsevejledning i 0. klasse – Efterår 2016 for Høgevej og Skjoldborgsvej og
samlet for hele kommunen. Tallene viser hvor mange procent af børnene, der kræver en
særlig indsats:
Ordkendskab

Fonologisk
opmærksomhed
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Høgevej

12%

24%

8%

Skjoldborgsvej

10%

23%

10%

6%

15%

5%

Hele kommunen

Aktive børnesager
Der er en række både udsatte og sårbare familier i Korskærparken og Sønderparken. Når man
kigger på de udsatte familier der har aktive børnesager (§ 50 undersøgelser) så ses det, at
antallet ligger lidt over gennemsnittet for Fredericia Kommune. Der er sammenlagt 800 aktive
sager i hele Fredericia Kommune og i områderne er der 73 sager. Det vil sige, at der er 7,4%
af børn/unge (0-18-årige) i hele Fredericia og 8,2% af børn/unge (0-18-årige) i boligområdet,
som har en aktiv børnesag.
(Kilde: Fredericia Kommune, juni 2018). Med de udfordringer der i øvrigt viser sig i områderne
er der mange sårbare familier, som endnu ikke har en børnesag, men for disse familier kan
den boligsociale indsats have en forebyggende betydning og dermed hindre, at familierne får
alvorligere problemer, herunder et behov for at få oprettet en børnesag.
Forældreengagement
Blandt sårbare familier og særligt blandt familier med anden etnisk baggrund oplever man ofte
manglende engagement og deltagelse fra forældre i børnenes fritids og skoleliv. Forskning
peger på at forældrenes engagement i børnenes skoleliv har stor betydning for børnenes
faglige, sociale og personlige udvikling.
På Ullerup Bæk Skolen, som er den skole der aftager flest elever fra områderne oplever man
en udfordring i forhold til forældrenes engagement i deres børns skolegang. Det ses helt
konkret når man kigger på den generelle svarprocent fra forældre når der sendes beskeder
mv. til hjemmet. Her ligger svarprocenten på blot 47% for 2017. Over halvdelen af forældrene
vender således aldrig tilbage, når skolen henvender sig til hjemmet. En væsentlig hindring for
forældreengagement kan blandt andet formodes at være kulturelle og sproglige barrierer.
Skolefravær
En indikator på mistrivsel og manglende forældreengagement er skolefravær. Et højt ulovligt
skolefravær kan have store konsekvenser for det enkelte barn i forhold til barnets videre
uddannelse. Når man ser på statistikken for fravær for eleverne på 9. klassetrin på Ullerup
Bæk Skolen viser der sig at der er et højt ulovligt fravær.
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Tallene for ulovligt fravær på 9. klassetrin for hele Fredericia søges indhentet og indsat inden
projektstart. Tallene for fravær samlet for Ullerup Bæk Skolens 9. klassetrin ser således ud:

Tallene for fravær på Høgevej skole afsøges nærmere inden projektstart og tilføjes, hvis der
viser sig et behov.

Formål og mål
Formål
Indsatsområdet har fokus på og sigter mod at forebygge og nedbryde en negativ social arv hos
børn og unge. Formålet er at styrke forældrekompetencer således at forældrene kan tage aktiv
del i børnenes liv, således at børnene ikke kommer ind på et skævt spor såvel
uddannelsesmæssigt som socialt. Ved at styrke forældrekompetencerne generelt vil dette have
afsmittende positiv effekt på børnenes skolegang, sprog samt fritidsliv.
De konkrete mål for indsatsområdet er således at arbejde hen imod at:
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-

Nedbringe antallet af aktive børnesager i områderne

-

Flere forældre er aktive og viser interesse i deres børns skolegang

-

Ulovligt fravær for 9. klasses elever nedbringes

-

De sproglige kompetencer for børnene i daginstitutionerne i områderne forbedres

Succeskriterier (lokalt opstillede målinger):

Datakilde:

Antal aktive børnesager er støt faldende frem mod 2022.

Tal indhentes fra
Familie- og
børnesundhedsområdet
i 2020 og igen i 2022.

Baseline:
Udgangspunktet er fra 2018 og er 800 sager i hele Fredericia
kommune og sammenlagt i områderne Korskærparken og
Sønderparken er 73 sager.
Det vil sige, at 7,4% af børn/unge (0-18-årige) i hele Fredericia og
8,2% af børn/unge (0-18-årige) i boligområdet har en aktiv
børnesag.
Andelen af forældre, der svarer på skolens henvendelser, stiger
således, at andelen kommer på niveau med andelen af besvarelser
fra eleverne.
Baseline (tal fra distrikt Ullerup Bæk, dato: 09.01.18):

Tal hentet fra program
for læringsledelse fra
distriktsleder, Ullerup
Bæk Skolen, Nørre Allé.
Denne statistik følges
årligt.

Svarprocent fra forældre er på 47%
Svarprocent fra elever er på 94,7%
(Svarprocenten er antal registrerede svar på henvendelser til
forældrene via skole-intra, hvor antal inviterede står angivet og
antal svar står angivet).

Det ulovlige skolefravær på 9. klassetrin på Ullerup Bæk Skolen
mindskes og nærmer sig Fredericia som helhed. (her indhentes tal
for hele Fredericia efter helhedsplansperiodens opstart).

Årlige tal fra Ullerup
Bæk Skolen leveres
direkte fra skolen.

Baseline:
Ullerup Bæk Skolen
Ulovligt fravær skoleåret 2015 - 2016:

3,48%
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Ulovligt fravær skoleåret 2016 – 2017:

3,66%

Ulovligt fravær 1. halvår 2017 – 2018:

3,59%

Fredericia Kommune
Ulovligt fravær skoleåret 2015 – 2016: (tallet føjes ind senere)%
Ulovligt fravær skoleåret 2016 – 2017: (tallet føjes ind senere)%
Ulovligt fravær skoleåret 2017 – 2018: (tallet føjes ind senere)%
Total fravær for 9. klasserne fordeler sig således:
Totalt fravær for skoleåret 2015 – 2016: 8,52%
Totalt fravær for skoleåret 2016 – 2017: 8,24%
Totalt fravær for 1. halvår 2017 – 2018: 9,81%
Tallene for hvor mange procent af børnene, der kræver en særlig
indsats på Høgevej og Skjoldborgsvej nærmer sig hele kommunen.

Tal indhentes fra Børnog Unge, Fredericia
Kommune.

Baseline:
Der følges op i 2020 og
endeligt i 2022.

Læseevaluering i 0. klasse i efterår 2016
Ordkendskab

Fonologisk
opmærksomhed

Bogstavkendskab

Høgevej

12%

24%

8%

Skjoldborgsvej

10%

23%

10%

Hele
kommunen

6%

15%

5%

6. Lokal evaluering og løbende opfølgning
Lokal evaluering og løbende opfølgning foregår ved kontinuerlige registreringer beskrevet
under succeskriterierne i hver delaftale. Der skal laves en afsluttende status på
helhedsplanens arbejde ultimo år 2022. Denne skal formidles til alle relevante parter,
herunder også til beboere og samarbejdspartnere.
Bestyrelse
På de to årlige bestyrelsesmøder gennemgås lokale evalueringer samt den generelle fremdrift
i forhold til succeskriterier og yderligere vil bestyrelsen blive orienteret i forhold til årlig
målopfyldelse i relation til de enkelte aktiviteter, og kan dermed også løbende følge
udviklingen lokalt. Bestyrelsen kan på bestyrelsesmøderne godkende eventuelle ændringer i
den boligsociale helhedsplan.
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På baggrund af bestyrelsens godkendelse af opnåede resultater afrapporteres årligt til
Landsbyggefonden.
Styregrupper
Styregrupperne følger løbende fremdriften for de enkelte indsatsområder. Styregrupperne
evaluerer aktiviteterne og kommer med forslag til eventuelle justeringer. Disse leveres ind til
godkendelse ved bestyrelsen.
Afdelingsbestyrelser
En gang årligt vil Områdesekretariatet orientere afdelingsbestyrelserne i boligorganisationerne
om status på det boligsociale arbejde. Afdelingsbestyrelserne har her mulighed for at komme
med input og afklare eventuelle spørgsmål i forhold til indsatserne.

7. Ressourcer i den boligsociale indsats
I skemaet nedenfor anføres hovedtallene fra finansieringsdelen af budgettet for den
boligsociale indsats.
Organisation

Finansiering

Landsbyggefonden

t.kr. 14.750

Lokal medfinansiering

t.kr.

Samlet budget for den boligsociale indsats

t.kr. 23.542

8.792

9. Underretning
Områdesekretariatet, Kommunen, boligselskaberne og styregrupperne er under alle forhold
ansvarlige for at bestyrelse og samarbejdende parter involveres og underrettes såfremt
orientering er nødvendig i en given situation under helhedsplanen.
Medlemmer af bestyrelsen i helhedsplanen forventes endvidere at bringe
informationer/viden/beslutninger ind i bestyrelsen således, at fundamentet for helhedsplanens
virke forbliver intakt igennem hele planens periode.
Det påhviler hver part at gøre opmærksom på ethvert forhold, som parten er bekendt med,
og som antages at være af betydning for samarbejdets fortsatte gennemførelse.
Bestyrelsens medlemmer er i dette tilfælde forpligtet til at indkalde hele bestyrelsen til
ekstraordinært møde, såfremt et eller flere af bestyrelsesmedlemmerne er bekendt med
forhold, der vil kunne få betydning for samarbejdet om Helhedsplanen 2019-2022 fortsatte
gennemførelse. Der indkaldes til møde gennem Områdesekretariatet.

10. Konflikthåndtering
Boligorganisationerne, Fredericia Kommune og Områdesekretariatet har gennem den sidste
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projektperiode opbygget en platform for håndtering af boligsocialt arbejde og de
problemkomplekser, som kan opstå i hverdagen, når mange parter skal arbejde sammen om
fælles fastsatte mål. Denne rutine påtænkes fastholdt i hverdagen i helhedsplanen 20192022.
Derudover drøfter afdelingsbestyrelserne en gang årligt det boligsociale arbejde i egen
afdeling, med henblik på opbygning af viden samt afklaring af eventuelle misforståelser. Disse
møder refereres ind i boligorganisationernes hovedbestyrelser i forbindelse med den samlede
årlige afrapportering.
Opstår der konflikter, der løfter sig udover hvad ovenstående procedure kan håndtere,
eksempelvis imellem indsatsområderne, bringes problemfeltet for de respektive styregrupper,
og i sidste ende bestyrelsen, som træffer de nødvendige beslutninger til fordel for den
samlede plan.
Samarbejdet omkring Helhedsplanen 2019-2022 bygger på, at der er konsensus mellem
parterne (bestyrelsen og styregrupperne under indsatsområderne), og at parterne leverer den
aftalte indsats, som er beskrevet i den strategiske aftale og delaftalerne for de fire
indsatsområder for Helhedsplanen 2019-2022. Kan en part ikke længere levere det aftalte,
eller opstår der uenighed om gennemførelsen af det planlagte, drøftes og afklares dette ved,
at parterne forpligter sig til at afholde et møde.
Opstår der forhold, der gør det umuligt at gennemføre den strategiske samarbejdsaftale for
Helhedsplanen 2019-2022, indberettes dette til Landsbyggefonden, som i samarbejde med
bestyrelsen træffer de heraf følgende nødvendige beslutninger og eventuelle justeringer af
indsatserne i Helhedsplanen 2019-2022.

11. Revision af samarbejdsaftalen
Revision af den strategiske samarbejdsaftale kræver godkendelse i Landsbyggefonden

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

Navn på den boligsociale indsats, som delaftalen vedrører:
Den boligsociale helhedsplan i Fredericia 2019-2022

Aftalens parter:
Kirsten Blæhr, chef for Familie og Børnesundhed, Fredericia Kommune
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Anders Axø, chef for Børn og Unge, Fredericia Kommune
Bodil Schelde-Jensen, chef for Kultur og Idræt, Fredericia Kommune
Ditte Cramon, leder af Voksen- og Sundhedssekretariatet, Fredericia Kommune
Joan Egemose, myndighedschef, Fredericia Kommune
Ellen E. Schultz Pedersen, leder af Genoptrænings Centret, Fredericia Kommune
Thorbjørn Bruun, politiassistent i Korskærparken.
Kjeld Hansen, formand for Foreningen Korskær
Leder af Helhedsplan Fredericia.
Afdelingsbestyrelsesformænd i boligorganisationerne fra områderne
Louis Lindholm, leder af Frivilligcenter i Fredericia

Problemkompleks for indsatsområdet:
Tryghed
Forskning viser, at der er en tæt sammenhæng imellem hvor godt man trives, kvaliteten af de
sociale netværk i boligområdet og i hvor høj grad man oplever utryghed. Hvis beboerne trives
dårligt deltager de typisk heller ikke i det sociale fællesskab og kender dermed ikke hinanden. Det
har indflydelse på tilliden til hinanden, og man kan føle sig utryg når man færdes i sit boligområde.
Tal fra Politiets Tryghedsindeks viser at andelen af trygge borgere i Korskærparken ligger under
landsgennemsnittet som er på 86%
I 2015 var der 77% af beboerne i Korskærparken der følte sig trygge og i 2017 var tallet faldet til
73 %. Der er således sket en stigning i antallet af beboere der føler sig utrygge.
Naboskab
Der er mange beboere i udsatte boligområder som har stort behov for støtte for at få hverdagen til
at fungere, det er derfor at naboskabet er vigtigt. Denne udfordring ses også i Korskærparken og
Sønderparken for samtidig med et fald i trygheden viser der sig også en stigning i antallet af
beboerklager i Korskærparken og Sønderparken:

År
Antal klager i alt

2014

2015

2016

2017

378

391

374

436

Deltagelse i aktiviteter det være sig sociale arrangementer, motionstilbud mv. er med til at styrke
naboskabet og dermed trygheden i området og tilliden til hinanden. Dette kræver et stærkt korps
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af frivillige.
Frivillige
Selvom der er mange aktive frivillige i boligområderne, viser der sig et stigende behov for
vedholdende og proaktivt at sætte ind i forhold til at fastholde nuværende frivillige kræfter og
løbende at få nye frivillige med. Således at de nuværende lokale foreninger og andre frivillige samt
aktiviteter herunder kan videreføres og forankres – også efter helhedsplanens udløb.
Deltagelse i aktiviteter
En beboerundersøgelse udført af Områdesekretariatet for den nuværende Helhedsplan fra 2018
med 175 respondenter viser også, at der er en stor andel af beboerne, der ikke deltager i
sportsaktiviteter og har et spinkelt netværk i området. Dette kan være med til at mindske
trygheden i området, da et svagt naboskab kan blive til en selvforstærkende negativ spiral i et
boligområde. Beboerundersøgelsens resultater er som følger:
•

25,8% af beboerne føler sig mindre raske.

•

42,3% giver udtryk for, at de gerne vil have større netværk.

•

62,3% deltager ikke i sportsaktiviteter.

•

30,3% har ingen venner i boligområdet.

•

11,4% kender ikke egne naboer.

•

14,9% savner aktiviteter for hele familien.

Formål, mål og succeskriterier for indsatsområdet:
Formål og mål:
Formål
Indsatsområdet skal skabe grundlag og rammer for at fremme trygheden og trivslen gennem
fællesskab og gode sociale relationer beboerne imellem. De konkrete aktiviteter vil sigte mod at
styrke naboskabet, trygheden og trivslen beboerne imellem.
Det vil være en central opgave at udvikle tillidsfulde relationer mellem beboerne samt sikre
vedvarende frivillige ressourcer til at videreføre de lokale initiativer. Et vigtigt element i denne
proces vil være videreudvikling og fortsat understøttelse af de lokale initiativer, herunder lokalt
forankrede foreninger og organisationer, hvor der også inddrages borgere fra det øvrige Fredericia.
Gennem forenings- og beboerdrevne aktiviteter og boligsociale tiltag skal der skabes ejerskab til
positiv udvikling, der kan give beboerne en robust og tryg base i form af et boligområde, hvor man
tager vare på dem der ikke kan klare sig selv.
De konkrete mål i indsatsområdet er at arbejde hen imod:
•

Forankring af beboeraktiviteter

•

Fald i beboerklager
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•

Større andel af trygge beboere i området

•

Stigning i tryghed og trivsel

Succeskriterier (lokalt opstillede målinger):

Datakilde:

Ved afslutningen af Helhedsplan Fredericia i
december 2022 er 75 % af beboeraktiviteterne
forankret i frivilligt regi.

Områdesekretariatet udarbejder årligt en
oversigt over aktiviteter, der er forankret i
frivilligt regi.

Baseline:
Lige nu er ca. 10% forankret i frivilligt regi.
Antal beboerklager er ved helhedsplanens
afslutning reduceret med 30%.

Nye tal hentes fra boligorganisationerne en
gang årligt.

Baseline:
Antal beboerklager i 2017 er 436.
Politiets tryghedsindeks viser, at trygheden i
området er stigende, således at andelen af trygge
borgere i Korskærparken er øget med 10%-point
ved helhedsplanens afslutning i december 2022.

Politiets årlige tryghedsindeks tjekkes hvert
år.
(Hentes på internettet)

Baseline:
Andel af trygge borgere i Korskærparken er:
73,8% i 2016
73,0% i 2017

En beboerundersøgelse fra 2018 viser udfordringer
i forhold til tryghed og trivsel blandt beboere i
områderne.

Følges op ved hjælp Landsbyggefondens
landsdækkende evaluering af tryghed og
trivsel.

Baseline:
Baseline udarbejdes så snart Landsbyggefondens
landsdækkende evaluering omkring tryghed og
trivsel er udarbejdet. Mål sættes op ud fra denne.

Aktiviteter, som skal bidrage til indfrielse af formål, mål og succeskriterier:
Aktiviteter under indsatsområdet tryghed og trivsel:
•

Frivillige i det boligsociale arbejde (CFBU: Aktiviteter til styrkelse af naboskab og social
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sammenhængskraft)
•

Informations- og vejledningstilbud (CFBU: Økonomisk rådgivning og forebyggelse af
udsættelser)

•

Børne- og ungeråd (CFBU: Børne- og ungeråd)

•

Fritidsaktiviteter i boligområdet (CFBU: Fritidsaktiviteter i boligområdet)

•

Aktiviteter til styrkelse af naboskab og social sammenhængskraft (CFBU: Aktiviteter til
styrkelse af naboskab og social sammenhængskraft)

Medarbejderressourcer for indsatsområdet:
Profiler for boligsociale medarbejdere:
-

Pædagogisk, antroprologisk og/eller socialfaglig baggrund

-

Erfaring med arbejdet med frivillige, beboere, familier, børn og unge

-

Erfaring med arbejde med kommunikation, facilitering og koordinering samt tværfaglige
netværk

-

Kommunikative færdigheder i forhold til koordinerende indsatser og information internt og
eksternt.

-

Erfaring fra det boligsociale felt.

-

Erfaring med arbejde med inddragelse og -involvering

-

Erfaring med processer, der skaber netværk blandt forskellige beboergrupper

Samlede ressourcer i indsatsområdet:
Profiler for boligsociale medarbejdere:
-

Medarbejder med erfaring og faglighed indenfor administration, kommunikation,
koordinering og projektstyring 24 timer om ugen.

-

Medarbejder med erfaring som beskæftigelses-/virksomhedskonsulent i 10 timer ugentligt.

-

Medarbejder med socialfaglig baggrund i 6 timer om ugen.

Det svarer til boligsociale medarbejderressourcer på 40 timer ugentligt plus ledelsestid på 9,25
timer.
Profiler for kommunale medarbejdere:

-

Kommunale medarbejderressourcer indenfor familie- og børnesundhedsområdet svarende
til 4,5 timer ugentligt.

-

Kommunale medarbejderressourcer indenfor kultur- og idrætsområdet svarende til 2 timer
ugentligt.

-

1 times kommunal ledelsestid pr. uge.

-

I alt bidrages med 7,5 kommunale timer pr. uge i indsatsområdet.
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Sammenhæng med den kommunale indsats i boligområdet:
Indsatsområdet skal skabe grundlag og rammer for at fremme trygheden og trivslen gennem
fællesskab og gode sociale relationer beboerne imellem. Det vil være en central opgave for
Helhedsplan Fredericia at udvikle tillidsfulde relationer mellem beboerne samt sikre vedvarende
frivillige ressourcer til at videreføre de lokale initiativer. Dette sker i en tæt sammenhæng med den
kommunale indsats i boligområderne herunder:
•

Forebyggende- /opsøgende medarbejdere

•

Lær’ at Tackle forløb

•

Gadeplansmedarbejdere i Ungekontakten

•

Socialpsykiatrien

•

Forebyggende medarbejdere på seniorområdet

•

Mini-bibliotek

•

Dit Akuttilbud

•

Sundhedshuset

•

Jobcentermedarbejdere

•

Klubpædagoger og SSP-medarbejdere

•

Skoler og daginstitutioner

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

Finansiering

Landsbyggefonden

3.031.000

Lokal medfinansiering fra Fredericia Kommune

425.000

Lokal medfinansiering fra boligorganisationerne

453.000

Samlet budget for indsatsområdet

3.909.000

Konflikthåndtering og underretning:
Boligorganisationerne og Fredericia Kommune indgår i et tæt samarbejde om at løfte og udvikle
boligområderne i samarbejde med de boligsociale medarbejdere i Områdesekretariatet. Det er et
fælles ansvar at sikre gode betingelser for et konstruktivt samarbejde om den boligsociale
helhedsplans fremdrift.
Helhedsplanens parter forpligter sig til at underrette hinanden om væsentlige organisatoriske og
strategiske ændringer og forhold, der kan få betydning for samarbejdet om og fremdriften af
helhedsplanen.
Konflikter forsøges løst i det daglige gennem en tæt løbende dialog mellem parterne. Konflikter,
der ikke kan løses af parterne bringes til bestyrelsen, der træffer en beslutning om, hvordan
konflikten håndteres.
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Revision af delaftalen (Eventuelle reviderede aftaler skal ikke fremsendes til
Landsbyggefonden, men fonden skal om nødvendigt til enhver tid kunne rekvirere
ajourførte delaftaler):
For de enkelte aktiviteter laves der i forbindelse med status løbende delmålinger i samarbejde med
de involverede aktører.
Sekretariatsledelsen gennemgår status og har dialog med de enkelte boligsociale medarbejdere i
forhold til udviklingen af indsatsen.
I forbindelse med den halvårlige status udarbejdes der et ”trafiklys” for de enkelte projekters
fremdrift i forhold til succeskriterierne.
De enkelte aktiviteter kan løbende tages op til revision, hvis en af aftalens parter påpeger et
behov.
Mindst en gang årligt evalueres aktiviteternes relevans i forhold til delaftalen.

Delaftalen gælder fra - til:
Fra 01.01.2019 til 31.12.2022

Aktiviteter, som skal bidrage til indfrielsen af mål for indsatsområdet:
Aktivitetsnavn:
Frivillige i det boligsociale arbejde
Indhold og praksis (aktivitetsbeskrivelse):
Frivillige er en ressource Korskærparken og Sønderparken. Events og arrangementer bliver til
på baggrund af frivillige kræfter. Evidens viser at syv ud af ti boligsociale aktiviteter i udsatte
boligområder ikke ville være blevet til noget, hvis ikke de frivillige lagde de nødvendige timer.
Indholdet er her todelt og udføres ved:
1) Rekruttering af flere frivillige fra boligområderne
2) Forankring af beboerdrevne aktiviteter i boligområderne
Helhedsplan Fredericia understøtter foreningerne i Korskærparken og Sønderparken i
rekrutteringen af flere frivillige. Herudover understøttes de frivillige i særlig grad i at forankre
beboerdrevne aktiviteterne i områderne.

Formål og mål:
Formål
I Korskærparken og Sønderparken skal der fokuseres på at de frivillige foreninger i områderne
inddrages i at understøtte aktiviteterne i Helhedsplan Fredericia. De frivillige inddrages således
til at hjælpe med aktiviteter på tværs af indsatsområderne med det formål:
•

At få flere beboere, i alle aldre, til at være aktive, både som frivillige og som beboere

•

At der kommer flere i beboerhusene i områderne
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•

At øge trygheden og trivslen i områderne

•

At forankre de beboerdrevne indsatser

Mål
Målet er at de frivillige ved Helhedsplan Fredericias udløb i 2022 har forankret 75% af de
beboerdrevne aktiviteter.
Denne aktivitet er derfor i høj grad med til at indfri indsatsområdets hovedformål om at få
beboerne til selv at tage ansvar for aktiviteter fremfor at gøre det sociale liv i Korskærparken
og Sønderparken afhængig af den boligsociale helhedsplan.

Målgruppe(r):
Alle beboere i områderne

Succeskriterier og datakilde for aktiviteten:
Succeskriterier:

Datakilde:

Antallet af frivillige stiger med 15 frivillige mere
i aktiviteterne hvert år, så der i december 2022
er 110 frivillige i aktiviteterne i områderne.

Egen leverance og målinger

Baseline:
50 frivillige i områderne i 2018.
Beboerne igangsætter 2 nye aktiviteter hvert
år, så der er 8 nye beboerdrevne aktiviteter i år
2022.

Egen leverance og målinger

Ansvars- og rollefordeling:
Ansvar
Leder af Helhedsplan Fredericia
Med støtte fra
Louis Lindholm, leder af Frivilligcenter Fredericia
Kjeld Hansen, formand for Foreningen Korskær
Ditte Cramon, leder af Voksen- og Sundhedssekretariatet, Fredericia Kommune

Rollefordeling
Husbestyrelserne, Foreningen Korskær, Motionsforeningen MSK7000 og
Sundhedsfremmegruppen
•

Arbejder på at få flere beboere, i alle aldre, til at være aktive, både som frivillige og
som beboere samt at der kommer flere i beboerhusene i områderne.

•

Foreningerne arbejder endvidere på at forankre de beboerdrevne indsatser.
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Områdesekretariatet
•

Understøtter arbejdet og koblingen mellem frivillige og de beboerdrevne aktiviteter i
Helhedsplan Fredericia.

•

Områdesekretariatet samarbejder med Fredericia Kommune i forhold til pressestrategi
og kommunikationsplan på frivilligområdet.

Fredericia Kommune
•

Samarbejder med Områdesekretariatet i forhold til pressestrategi og
kommunikationsplan på frivilligområdet.

•

Samarbejder med Områdesekretariatet i forhold til forbindelsen til det frivillige
foreningsliv i det øvrige Fredericia.

Aktivitetsnavn:
Informations- og vejledningstilbud
Indhold og praksis (aktivitetsbeskrivelse):
I Korskærparken og Sønderparken findes der en større andel af beboere der af fysiske,
psykiske eller kulturelle årsager er udfordrede i deres hverdag og dermed ikke har det store
overskud. De har ofte svært ved eksempelvis at læse og forstå breve fra kommunen, læger,
psykiatere, advokater, styrelser mv. Ligeledes er de udfordrede på brugen af IT, herunder
brugen af borger.dk, NemID, E-Boks, mv. Der brobygges til de rette kommunale instanser i
forhold til at hjælpe beboerne videre.
Beboerservice
Beboere kan en dag om ugen komme i Beboerservice og få information og vejledning. Dette
gennemføres som en særlig helhedsplansaktivitet i samarbejde med biblioteket, Frivilligcenter
Fredericia, Fredericia Kommune og de øvrige frivillige foreninger i områderne. Beboerservice
faciliteret af boligsocialemedarbejdere og er som udgangspunkt bemandet af særligt
fremskudte medarbejdere fra biblioteket. Beboerservice var en del af den tidligere boligsociale
helhedsplan. I år 2018 kom der over 200 beboere i Beboerservice for at få hjælp. Også her er
brobygningen videre til rette kommunale instanser en vigtig del.

Formål og mål:
Formål
Formålet er:
•

At tilbyde et bredt åbent informations- og vejledningstilbud til alle beboere

•

At skabe tryghed, trivsel, godt naboskab og sammenhængskraft i boligområdet ved at

•

At hjælpe beboere til bedre at kunne håndtere hele deres livssituation på bedre og
mere konstruktive måder
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•

At skaffe den nødvendige vejledning, der over tid kan være med til, at beboerne selv
opnår de fornødne færdigheder.

•

At forebygge og forhindre at beboere oplever fogedudsættelser, øget økonomisk gæld,
sanktioner mv.

Mål
Informations- og vejledningstilbuddet i Korskærparken og Sønderparken er med til at indfri
målet om at få beboerne til selv at tage ansvar for aktiviteter fremfor at gøre det sociale liv i
Korskærparken og Sønderparken afhængig af den boligsociale helhedsplan, ved at beboerne
får råd og vejledning til selv at håndtere dagligdagens praktiske udfordringer fremadrettet, til
fordel for både tryghed og trivsel.

Målgruppe(r):
Alle voksne beboere i områderne

Succeskriterier og datakilde for aktiviteten:
Succeskriterier:

Datakilde:

At 100 beboere hvert år benytter Beboerservice

Egen leverance og målinger

Der er skabt brobygning videre til kommunal
instans for 30% af beboerne, der har benyttet
Beboerservice.

Egen leverance og målinger

At Beboerservice endeligt forankres i frivilligt
regi ved henholdvis Fredericia Bibliotek,
Fredericia Frivilligcenter og/eller Foreningen
Korskær i løbet af år 2022.

Egne Leverancer og målinger

Ansvars- og rollefordeling:
Ansvar
Leder af Helhedsplan Fredericia
Med støtte fra
Ellen E. Schultz Pedersen, leder af Genoptrænings Centret, Fredericia Kommune
Louis Lindholm, leder af Frivilligcenter Fredericia
Bodil Schelde-Jensen, chef for Kultur og Idræt, Fredericia Kommune
Joan Egemose, myndighedschef, Fredericia Kommune
Rollefordeling
Områdesekretariatet
•

Sørger for lokaler til Beboerservice og er støttende og faciliterende for udførelsen.
Områdesekretariatet faciliterer at Beboerservice gennemføres i tæt samarbejde med
biblioteket, frivilligcenteret, frivillige beboernetværk, -foreninger og -grupper.
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Fredericia kommune
•

Understøtter aktiviteten ved at have fremskudte medarbejdere fra biblioteket i
Beboerservice.

•

Der kan fra Beboerservice med særlig prioritet henvises til Fredericia Kommunes
gældsrådgiver.

Aktivitetsnavn:
Børne- og ungeråd
Indhold og praksis (aktivitetsbeskrivelse):
Børne- og ungeråd udvikler unges demokratiske kompetencer og skaber rammer for
konstruktive, sunde børne- og ungefællesskaber i Korskærparken og Sønderparken.
Aktiviteten skal igangsættes for at skabe mulighed for, at børn og unge kan være medskabere
af en demokratisk kultur i boligområderne samt lære om beboerdemokrati.
Der skal etableres to børne- og ungeråd, et i hvert boligområde. Rådene arbejder med
dagligdagsproblemstillinger i områderne, såsom affald der flyder, cykler der roder mv.
Herudover arbejder rådene også med at arrangere events, legepladser mv. Børne- og
ungerådene kan ligeledes sende forespørgsler til hus- og afdelingsbestyrelser.
Børne- og ungerådene mødes 1 gang om måneden hvor en boligsocialmedarbejder og en
klubpædagog understøtter rådets arbejde. Herudover deltager en sekretær.
Aktiviteten er åben for alle børn, der kan have lyst til at deltage, dog har medarbejderne blik
for at motivere børn, som vurderes kan bidrage særligt positivt til aktiviteten, eller som kan
have særligt udbytte af at være med – også med henblik på at opnå relation til forældrene/de
voksne i områderne. Mindre ressourcestærke børn opfordres til at deltage, og det er en del af
metoden at blande børn med mange ressourcer med børn med færre.
Aktiviteten etableres hvor hus- og afdelingsbestyrelsen holder til, idet det skaber bedst
mulighed for reel indflydelse for børne- og ungerådet.

Formål og mål:
Formål
Formålet er:
•

At stimulere børn og unge i områdernes lys til at deltage aktivt i den demokratiske
kultur.

•

At skabe rammer for gode fællesskaber i boligområderne

•

At hjælpe med at skabe nye aktiviteter for børn og unge i Korskærparken og
Sønderparken.
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•

At skabe liv og inspirere andre børn og unge til at engagere sig i boligområdet

•

At børnene og de unge skal være medskaber af tryghed og trivsel i områderne

•

At de deltagende børn og unge ser sig selv som en del af et fællesskab med indflydelse
og rettigheder, og på den måde opnår (beboer)demokratisk dannelse og lyst til at tage
aktivt del i en lokal demokratisk kultur.

•

At børne- og ungdomsrådene har en indirekte effekt på ungdomskriminaliteten

•

At børnenes forældre får et større kendskab til området og lyst til selv at blive aktive i
beboerdemokratiet.

Mål
At understøtte den fællesskabet, den personlige udvikling, trygheden og trivslen blandt de
unge og medvirke til at skabe forandring i boligområderne.

Målgruppe(r):
Børn og unge i alderen 13 – 20 år

Succeskriterier og datakilde for aktiviteten:
Succeskriterier:

Datakilde:

Der er nedsat et børn og ungeråd i hvert af de
to boligområder i år 2020.

Egne leverancer og målinger

Der rekrutteres ml. 5 og 8 unge i hvert område
til børne- og ungerådene inden udgangen af
2019.

Egne leverancer og målinger

Der er hvert år fra år 2020 minimum 5 børn og
unge i hvert børne- og ungeråd.

Egne leverancer og målinger

Medlemmerne i børne- og ungerådet deltager i
2 møder årligt. Et med husbestyrelsen og ved
generalforsamling i Foreningen Korskær.

Egne leverancer og målinger

Ansvars- og rollefordeling:
Ansvar
Leder af Helhedsplan Fredericia
Med støtte fra
Afdelingsbestyrelsesformænd i boligorganisationerne fra områderne
Kirsten Blæhr, chef for Familie og Børnesundhed, Fredericia Kommune
Anders Axø, chef for Børn og Unge, Fredericia Kommune
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Rollefordeling
Områdesekretariatet
•

Rollen er primært at være støttende og faciliterende. Områdesekretariatet er ansvarlig
for samarbejdet med klubberne, lærings- og lektiecaféen og skolerne i forhold til at få
dannet børne- og ungeråd i begge områder.

•

Erfaringerne fra andre helhedsplaner viser at fastholdelse og langtidssikring af rådene
er en stor udfordring. Udfordringen er at fastholde motivationen og momentum blandt
rådets medlemmer. Områdesekretariatets arbejde med rådene er derfor forholdsvis
skrøbelig og kræver en særlig opmærksomhed.

•

Områdesekretariatet har derfor et særligt ansvar for, at aktiviteterne forankres via
holdbare frivillige indsatser.

Husbestyrelserne og afdelingsbestyrelserne
•

Tager et særligt ansvar for at inkludere børne- og ungerådene i deres arbejde og give
plads til at der lyttes til rådene.

Fredericia kommune
•

Understøtter arbejdet med børn- og ungebestyrelser ved at afsætte en
klubmedarbejder.

Aktivitetsnavn:
Fritidsaktiviteter i boligområdet, herunder ”Fit for Kids”
Indhold og praksis (aktivitetsbeskrivelse):
Børn og unge i Korskærparken og Sønderparken deltager mindre i organiserede
fritidsaktiviteter end børn i det øvrige Fredericia. Dette kan skyldes at de børn og unge som
bor i områderne ikke ønsker at benytte eller ikke kan rummes i de eksisterende tilbud.
Sport og idræts aktiviteter for børn og unge vil også kunne fremme deres evne til at
konfliktløse og problemløse, fremme deres sociale kompetencer, selvværd samt integration i
Fredericia og i det lokale fællesskab. Fritidsaktiviteter kan dermed i sig selv være med til at
mindske de unges (formålsløse)ophold i områderne og dermed også den kriminalitetsrisiko der
er forbundet hermed. Sport og fritidsaktiviteter kan altså mindske kriminaliteten ved at tilbyde
de unge en god (frivillig)voksenkontakt, et positivt normfællesskab og et positivt indhold i
fritiden. At de unge deltager i fritidsaktiviteter er altså medskaber til og grundlag for, at
fremme trygheden og trivslen gennem fællesskab og gode sociale relationer de unge imellem.
Dette har en afsmittende effekt på trygheden og trivslen for de øvrige beboere i området, da
de unge vil deltage i fritidsaktiviteter fremfor at ’hænge ud’ i områderne.
Der etableres samarbejde med de lokale idrætsforeninger og fritidstilbud om at arrangere
aktiviteter i boligområdet – i samarbejde med børne- og ungerådet. Skabes en god kontakt til
de unge via samarbejde med de kommunale opsøgende gadeplansmedarbejdere. Forældrene
inddrages målrettet i aktiviteterne – et eksempel herpå er FitforKids.
FitforKids startes op som den første nye sport- og idrætsaktivitet i Korskærparken og
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Sønderparken primo 2019.
FitforKids er en frivillig forening, der tilbyder et gratis, forskningsbaseret, videnskabeligt testet
børnevægttabsprogram til børn mellem 7-15 år og deres familier med træning for både børn
og forældre, kostvejledning, coaching, motivationsprogram og sociale events. Hele
programmet leveres af frivillige, hvilket taler sammen med aktiviteten ’Frivillige i det
boligsociale arbejde’ under indsatsområdet tryghed og trivsel.
Baggrunden for at starte med et vægttabsprogram er at der er sundheds- og
trivselsudfordringer i områderne. Herunder kan det nævnes, at der er 11,6% ekstremt
overvægtige børn i Korskærparken og Sønderparken mod 6,8% i Fredericia Kommune som
helhed. Der arbejdes gennem aktiviteten med tryghed og trivsel for både børnene og deres
familier og aktiviteten anses som værende kriminalpræventiv.

Formål og mål:
Formål
Formålet er:
•

At arbejde bredt og forebyggende med sport- og fritidsaktiviteter og at sports og
fritidsaktiviteter i områderne

•

At sikrer at børn og unge i Korskærparken og Sønderparken føler sig trygge og er i
trivsel

•

At fritidsaktiviteterne har en indirekte effekt på ungdomskriminaliteten, ved at børn og
unge i områderne får en mere meningsfuld fritid, styrket selvværd, styrkede sociale
kompetencer og en fritid med voksensupervision.

•

At børn, der starter til idræt under Fritidspasordningen også fortsætter i foreningen
som medlem under almindelige vilkår efterfølgende.

Mål
At fritidsaktiviteter i boligområderne styrker den samlede tryghed og trivsel i Korskærparken
og Sønderparken i kraft af at de tilfører boligområderne liv og energi og i kraft af at de styrker
trivslen for boligområdernes børn og unge.

Målgruppe(r):
Generelt: Alle børn og unge i områderne

Succeskriterier og datakilde for aktiviteten:
Succeskriterier:

Datakilde:

25 børn og unge fra områderne melder sig
årligt til sport- og fritidsaktiviteter gennem
tilbud i områderne og/eller gennem FitforKids.

Egne leverancer og målinger

Der gennemføres et hold FitforKids samt
uddannes en FitforKids instruktør blandt
beboerne hvert år.

Egne leverancer og målinger

FitforKids forankres i områderne fra år 2020.

Egne leverancer og målinger

Strategisk samarbejdsaftale om boligsocial indsats

45

Ansvars- og rollefordeling:
Ansvar
Leder af Helhedsplan Fredericia.
Med støtte fra
Afdelingsbestyrelsesformænd i boligorganisationerne fra områderne
Kjeld Hansen, formand for Foreningen Korskær
Kirsten Blæhr, chef for Familie og Børnesundhed, Fredericia Kommune
Anders Axø, chef for Børn og Unge, Fredericia Kommune
Bodil Schelde-Jensen, chef for Kultur og Idræt, Fredericia Kommune
Thorbjørn Bruun, politiassistent i Korskærparken.

Rollefordeling
Områdesekretariatet
•

Er ansvarlige for at der etableres samarbejde med de lokale idrætsforeninger og
fritidstilbud.

•

At videreføre konceptet FitforKids, og efterfølgende få forløbet forankret under enten
Motionsforeningen SønderKorskær eller i kommunalt regi på anden vis.

Foreningen Korskær
•

Bidrager i samarbejde med Motionsforeningen SønderKorskær og
afdelingsbestyrelserne med at skabe PR omkring aktiviteter, initiativer og resultater.

Fredericia kommune
•

Er sammen med de boligsocialemedarbejdere ansvarlig for at opsøge og skabe en god
kontakt til børn og unge i områderne med henblik på at sluse dem ind i
fritidsaktiviteter.

•

At understøtte arbejdet med lokaliteter.

Aktivitetsnavn:
Aktiviteter til styrkelse af naboskab og social sammenhængskraft
Indhold og praksis (aktivitetsbeskrivelse):
Et fald i trygheden og en stigning i beboerklagerne i Korskærparken og Sønderparken gør, at
der skal sættes fokus på aktiviteter der styrker naboskabet og den sociale sammenhængskraft
i områderne.
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Denne aktivitet understøtter beboernes sociale interaktioner og bidrager til at øge den sociale
sammenhængskraft i områderne. Dette ved beboernes inddragelse og deltagelse i sociale
aktiviteter som således er en forudsætning for et bedre naboskab i områderne.
Der skal skabes aktiviteter, der skaber møder imellem forskellige beboergrupper, det være sig
arrangementer i boligområdet som for eksempel festivaler, kunstneriske aktiviteter, parkfester
eller fællesspisning. I den tidligere helhedsplan har der været særlig stor succes med
fællesspisninger under temaet: ’mad fra mange lande’.
Gennem arrangementerne kan mange forskellige beboergrupper møde hinanden og lære
hinanden at kende. Derigennem styrkes naboskabet på tværs af generationer, kulturer og køn.
Og et fald i beboerklager kan formodes at dale.
Aktiviteter i områderne vil endvidere også være et sted hvor beboerne fra begge områder kan
finde motivation til selv at tage ansvar og lave frivilligt arbejde. De sociale arrangementer har
således også det formål, at de skaber nogle gode rammer for, at beboerne kan tage ansvar for
sig selv, naboen og boligområdet som helhed.
Aktiviteterne er således også en platform for de boligsocialemedarbejdere kan rekruttere
frivillige til de boligsociale aktiviteter i Helhedsplan Fredericia.
Der vil primært være tale om udvikling og understøttelse af beboerdrevne aktiviteter. De
beboerdrevne aktiviteter skal være bæredygtige ved frivilligt arbejde og primært være
eksternt finansierede.

Formål og mål:
Formål
Formålet er:
•

At skabe aktiviteter der skaber møder mellem forskellige beboergrupper

•

At skabe arrangementer der rammer bredt ift. køn, alder, kultur, social gruppe, mv.

•

At der kan rekrutteres flere frivillige blandt beboerne til de øvrige boligsociale
aktiviteter

•

At sætte tryghed på dagsorden i boligområderne, styrke naboskabet og den sociale
sammenhængskraft i boligområderne.

Mål
Målet er at øge trygheden og nedbringe antallet af beboerklager i områderne.

Målgruppe(r):
Alle beboere i områderne

Succeskriterier og datakilde for aktiviteten:
Succeskriterier:

Datakilde:

Rekruttering af 10 nye frivillige blandt beboerne
i områderne årligt.

Egne leverancer og målinger
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At der årligt arrangeres 4 fællesspisninger i
hvert af områderne

Egne leverancer og målinger

At der årligt arrangeres 2 kunstneriske
aktiviteter

Egne leverancer og målinger

At der årligt arrangeres 4 udendørs events

Egne leverancer og målinger

At der årligt arrangeres 4 café-events i hver af
områderne

Egne leverancer og målinger

Ansvars- og rollefordeling:
Ansvar
Leder af Helhedsplan Fredericia.
Med støtte fra
Kjeld Hansen, formand for Foreningen Korskær
Afdelingsbestyrelsesformænd i boligorganisationerne fra områderne

Rollefordeling
Områdesekretariatet
•

Er primært støttende og faciliterende og ikke eneansvarlig for udførelsen, da hensigten
er, at aktiviteterne gennemføres i tæt samarbejde med frivillige beboernetværk, foreninger og -grupper. Der er en fast boligsocialmedarbejder der er tovholder og
ansvarlig for at aktiviteterne bliver afholdt som de skal, og som motiverer og
understøtter de frivillige kræfter.

•

Områdesekretariatet sørger for de fysiske rammer, hvor de sociale arrangementer kan
finde sted.

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

Navn på den boligsociale indsats, som delaftalen vedrører:
Den boligsociale helhedsplan i Fredericia 2019-2022
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Aftalens parter:
Kirsten Blæhr, chef for Familie og Børnesundhed, Fredericia Kommune
Hrolf Langgård Petersen, pædagogisk leder, DMK - Den Matrikelløse Klub
Anders Axø, chef for Børn og Unge, Fredericia Kommune
Thorbjørn Bruun, politiassistent i Korskærparken.
Leder af Helhedsplan Fredericia.
Leder af Ungdomsskolen.
Husbestyrelser og afdelingsbestyrelsesformænd i henholdsvis Aktivitetshuset, Sønderparken og
Medborgerhuset, Korskærparken
Foreningen Korskær og frivillige foreninger herunder.

Problemkompleks for indsatsområdet:
Befolkningssammensætning og risikofaktorer i områderne
Befolkningssammensætningen i Korskærparken og Sønderparken gør i sig selv, at børnenes
levevilkår er meget sårbare. Børnene i boligområderne er endvidere udsat for markant flere
risikofaktorer end børn og unge i Fredericia som helhed.
Sammenlignet med resten af Fredericia Kommune er der en overvægt af børn under 18 år, en
overandel af indvandrere og efterkommere fra ikke vestlige lande samt flere børn der vokser op med
kun en forsørger hvilket kan ses af nedenstående tabel.

Dette understøtter at børn og unge i Korskærparken og Sønderparken har flere risikofaktorer end
det øvrige Fredericia. Faktisk viser en dansk undersøgelse at det at opvokse i et belastet
boligområde i sig selv er en risikofaktor for ungdomskriminalitet. Derudover er der en række andre
risikofaktorer for ungdomskriminalitet som også gør sig gældende for Korskærparken og
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Sønderparken. Det gælder blandt andet hvis barnet eller den unge har en børnesag.
I boligområderne er der 8,2 % af børnene der har en børnesag, mod 7,4 % i hele Fredericia – se i
øvrigt problemkomplekset under indsatsområdet Forebyggelse og Forældreansvar. Herudover er der
i områderne i perioden 2014 – 2017 i alt 33 unge under 18 år, som der er decideret SSP bekymring i
forhold til. For hele Fredericia gælder det, at der på SSP-bruttolisten er 159 unge, der er SSP
bekymring i forhold til. Dvs., at der er SSP-bekymring på 6,4 % af de unge i områderne mod 2,3 %
af unge fra hele Fredericia. De unge, der er på SSP-bruttolisten i områderne, er unge, som har
figureret på politiets afdækningsliste siden 2014.
Kriminalitet i områderne
Siden 2015 har der været en stigning i antallet af anmeldelser i Korskærparken og Sønderparken.
Hvoraf en stor andel har været anmeldelser vedrørende utryghedsskabende situationer, hvilket
fremgår af nedenstående tabeller over antal anmeldelser for områderne leveret fra Politiet den
30.01.2018:
Sønderparken

2015

2016

2017

Antal anmeldelser i alt

269

239

426

Heraf alm. anmeldelser

145

88

258

Heraf utryghedsskabende

124

161

168

Korskærparken

2015

2016

2017

Antal anmeldelser i alt

439

302

378

Heraf alm. anmeldelser

195

129

148

Heraf utryghedsskabende

244

173

230

Antallet af anmeldelser viser at der blandt beboerne opleves at være en stigende utryghed i de to
boligområder særligt fra 2016 – 2017. Udviklingen fra 2016 – 2017 gør sig også gældende, når man
ser på antal sigtelser.
Nedenstående to grafer og en tabel viser at der fra 2013 – 2016 skete et stort fald i antal sigtelser
for personer over 15 år, men der ses en stigning i antal sigtelser fra 2016 - 2017 i områderne. Der
kan altså henover perioden 2013 – 2016 konstateres en begyndende positiv udvikling i forhold til
kriminaliteten i Korskørparken og Sønderparken. Det er dog en trussel for trygheden, at der
stadigvæk kan konstateres over dobbelt så højt antal sigtede pr. 1000 indbyggere end i resten af
Fredericia. (BL tabeller, 2017)
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Tillid til politiet i områderne
Politiets tryghedsindeks viser desuden, at der er en signifikant faldende tillid til politiet i
Korskærparken. I 2016 havde 83 % tillid til politiet og i 2017 er det 78 % der har tillid til politiet.
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Der er således skat et fald i antallet af beboere der har tillid til politiet. Blandt beboere og
medarbejdere i boligområderne, opleves der desuden en øget tendens til, at unge samles i
misbrugsmiljøer i områderne.
Børn og unge i områderne
Områdesekretariatet oplever at der er en gruppe af børn og unge der ikke passer ind i de ordinære
tilbud såsom klubber og foreninger. Disse børn og unge er i risiko for at være overladt til sig selv i
deres fritid, hvis der ikke tages hånd om dem og de udfordringer de bærer med sig. En fare herved
er at nogle børn og unge isolerer sig hjemme efter skole eller hænger ud på fællesarealerne i
områderne og skaber problemer for dem selv og andre beboere. Dette medfører også yderligere
utryghed i områderne. Der har blandt andet i 2018 været konflikter mellem nogle af de unge og
beboergrupper i områderne. Der er tilmed konstateret misbrug af gas-ampuller i områderne,
banderelationer og hash-misbrug i nærheden af klubberne. Derfor er det vigtigt, at der sættes ind
med forebyggende indsatser, så disse børn og unge ikke ender i kriminalitet. Følgende tabel
understøtter, at der er behov for ekstra forebyggende indsats i områderne:

Korskærparken og Sønderparken
Fredericia Kommune

2013
2014
2015
2016
2017
Gns.
2,4%
2,9%
2,6%
2,2%
2,1%
2,5%
1,2%
1,3%
1,0%
1,0%
0,5%
1,1%

Tabellen (LBF’s Boligsociale Data) viser at der er markant flere 10- 17 årige i Korskærparken og
Sønderparken som er blevet sigtet mindst en gang for overtrædelser af Straffeloven,
Våbenloven eller Lov om Euforiserende stoffer.
Formål, mål og succeskriterier for indsatsområdet:
Formål og mål:
Formål
Formålet er at skabe en stabiliserende og forebyggende indsats på det kriminalpræventive område
med særligt fokus på børn og unge gennem en opsøgende, forebyggende og tryghedsskabende
indsats i boligområderne.
Indsatsen på det kriminalpræventive område skal ses i sammenhæng med de øvrige
indsatsområder og styrke udviklingen i positiv retning.
Der er udarbejdet en beredskabsplan, i tæt samarbejde med Politi, SSP og de øvrige kommunale
myndigheder, som er et redskab, der fungerer som akutplan ved krisesituationer. De ansvarlige,
som står nævnt i. Beredskabsplanen er understøttende for hele indsatsområdet. Derudover er der
kommunalt nedsat et tværfagligt opmærksomheds team (T.O.T), som er samarbejdspartnere
indenfor indsatsområdet i forhold til forebyggelse af radikalisering og eksremisme. Herunder
arbejdet med æresrelaterede konflikter, negativ social kontrol, banderelateret kriminalitet og
misbrug..
Målene for dette indsatsområde er, at der ses:
-

Fald i antal anmeldelser
Stigning i tillid til politiet i boligområdet
Fald i andel af børn/unge med sigtelser
Fald i andel af unge med SSP-bekymring
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Succeskriterier (lokalt opstillede målinger):

Datakilde:

Antal anmeldelser er faldet med 100 i alt i hver af
områderne i år 2022:

Tal indhentet fra politiet v/Thorbjørn Bruun.
Måles en gang årligt.

Baseline:
Antal anmeldelser i 2017 var 426 i Sønderparken
Antal anmeldelser i 2017 var 378 i
Korskærparken

Udviklingen i kriminaliteten for de 10-17 årige
kommer mere og mere på niveau med niveauet
for resten af Fredericia.

LBF-tal for

Nedenstående tal angiver de 10-17 årige, som er
blevet sigtet mindst en gang for overtrædelse af
straffeloven, våbenloven og lov om euforiserende
stoffer. Pr. 100 beboere i aldersklassen

Link: Boligsocialdata.lbf.dk

Nye tal indhentes en gang årligt.

Baseline LBF-tal fra 2017:

Tal for
2017

Områderne

Fredericia

2,1%

0,5%

Tilliden til politiet er stigende, således at det i
2022 som minimum er over 2016-niveauet.

Tilliden til politiet følges via Politiets
Tryghedsindeks i 2020 og 2022

Baseline:
Politiets tryghedsindeks viser, at tilliden til politiet
blev målt til 83% i 2016, men tilliden var dalet til
78% i 2017.
I 2022 ses et fald i antallet unge, hvor der er en
decideret SSP-bekymring i forhold til, således at
andelen nærmer sig tallene for Fredericia som
helhed.
Baseline:
Der er i distriktet i perioden 2014 – 2017 en SSPbekymring på 6,35 % af de unge i områderne
mod 2,33 % af unge i Fredericia som helhed.

Udviklingen følges ved kontakt til nedennævnte
i 2020 og igen i år 2022.
Kontaktoplysninger:
Hrolf Langgård Petersen, DMK
Mail: hrolf.petersen@fredericia.dk
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Aktiviteter, som skal bidrage til indfrielse af formål, mål og succeskriterier:

•

Bemandede klubber og væresteder, herunder pigeklub, Klub Korskær og Klub Sønderkær og
værested for unge (CFBU: Bemandede klubber og væresteder)

•

Brobygning til foreningsliv (CFBU: Brobygning til foreningsliv)

•

Gadeplansarbejde/opsøgende relationsarbejde blandt unge (CFBU:
Gadeplansarbejde/opsøgende relationsarbejde blandt unge)

Medarbejderressourcer for indsatsområdet:
Beskrivelse af medarbejderprofiler, der indgår under dette indsatsområde, herunder hvor stor en
andel af medarbejdernes ressourcer, der anvendes i indsatsområdet.
Overordnet skal medarbejderne have faglighed indenfor området samt erfaring og indsigt i arbejdet
med børn, unge og familier. Derudover er det vigtigt, at medarbejderne har:
•

Erfaring med tværfagligt samarbejde, netværksdannelse samt vidensdeling.

•

Gode kommunikative og sociale færdigheder

•

Det er en fordel at medarbejderne også har kendskab og erfaring indenfor det idrætsfaglige
område.

Profiler for boligsociale medarbejdere:
•

Pædagogisk, beskæftigelses- og socialfaglig medarbejder 14 timer om ugen

•

Faglighed indenfor familie-, børn og ungeområdet 13 timer om ugen.

•

Ledelsestid på 9,25 timer ugentligt

•

Administrative medarbejdertimer 3 timer ugentligt

I alt afsættes til boligsociale medarbejdere tid svarende til 39,25 timer ugentligt
Profiler for kommunale medarbejdere:
Ledelsestid 1 time ugentligt.
•

Klubpædagog (inkl. 1 times fritidspas-konsulent) i alt 6 timer ugentligt.

•

Opsøgende SSP-/KKP- og pædagog- og familiefaglige medarbejdere svarende til 10 timer pr.
uge.

•

Ledelsestid 1 time ugentligt

I alt bidrages med kommunale medarbejderressourcer svarende i budgettet til i alt 17 timer
ugentligt selvom der måtte indgå yderligere i den daglige praksis.
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Sammenhæng med den kommunale indsats i boligområdet:
Aktiviteterne under dette indsatsområde supplerer og støtter op om de tiltag, som Fredericia
Kommune allerede gennemfører eller planlægger at gennemføre for at forebygge kriminalitet i
boligområderne. Igennem aktiviteterne søges samarbejde med og brobygning i forhold til de
indsatser, som er nævn nedenfor:
Gennem arbejde med de unge i deres nærmiljø, er målet at opbygge relationer og gensidig tillid, så
det bliver muligt at understøtte de unge og motivere dem i positiv retning. Nogle gange startes op
med at motivere til at dyrke sport/fritidsaktiviteter som led i at give de unge oplevelserne med at
være en del af sunde fællesskaber. De unges forældre vil også søges inddraget, ligesom brobygning
og samarbejde med de kommunale aktører i områderne er et vigtigt led i indsatsen overfor særligt
udsatte unge. Blandt de kommunale samarbejdspartnere er: skolen, SSP, KKP og AKT,
familiekonsulenter, fritidspas-medarbejdere, klubpædagogerne, de kommunale tilbud og det
tværfaglige opmærksomheds team (TOT) i forhold til æresrelaterede sager og radikalisering.

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

Finansiering

Landsbyggefonden

2.536.000

Lokal medfinansiering fra Fredericia Kommune

934.000

Lokal medfinansiering fra boligorganisationerne

454.000

Samlet budget for indsatsområdet

3.924.000

Konflikthåndtering og underretning:
Boligorganisationerne og Fredericia Kommune indgår i et tæt samarbejde om at løfte og udvikle
boligområderne Sønderparken og Korskærparken ud af ghettolisten. Det er et fælles ansvar at sikre
gode betingelser for et konstruktivt samarbejde om den boligsociale helhedsplans fremdrift sammen
med det boligsociale sekretariats medarbejdere.
Helhedsplanens parter forpligter sig til at underrette hinanden om væsentlige organisatoriske og
strategiske ændringer og forhold, der kan få betydning for samarbejdet om og fremdriften af
helhedsplanen.
Konflikter forsøges løst i det daglige gennem en tæt løbende dialog mellem parterne. Konflikter, der
ikke kan løses af parterne bringes til bestyrelsen, der træffer en beslutning om, hvordan konflikten
håndteres.

Revision af delaftalen (Eventuelle reviderede aftaler skal ikke fremsendes til
Landsbyggefonden, men fonden skal om nødvendigt til enhver tid kunne rekvirere
ajourførte delaftaler):
For de enkelte aktiviteter laves der i forbindelse med status løbende delmålinger i samarbejde med
de involverede aktører.
Sekretariatsledelsen gennemgår status og har dialog med de enkelte boligsociale medarbejdere i
forhold til udviklingen af indsatsen.
I forbindelse med den halvårlige status udarbejdes der et ”trafiklys” for de enkelte projekters
fremdrift i forhold til succeskriterierne.
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De enkelte aktiviteter kan løbende tages op til revision, hvis en af aftalens parter påpeger et behov.
Mindst en gang årligt evalueres aktiviteternes relevans i forhold til delaftalen.

Delaftalen gælder fra - til:
Fra 01.01.2019 til 31.12.2022

Aktiviteter, som skal bidrage til indfrielsen af mål for indsatsområdet (tilføj
skemaer - ét skema pr. aktivitet):
Aktivitetsnavn:
Bemandede klubber og væresteder, herunder pigeklub, Klub Korskær og Klub Sønderkær,
lektie- og lærings-café og værested for unge.
Indhold og praksis (aktivitetsbeskrivelse):
Der er en gruppe af børn og unge i Korskærparken og Sønderparken, der ikke passer ind i de
ordinære tilbud såsom klubber og foreninger, der tilbydes af kommunen og øvrige foreninger.
Disse børn og unge er i risiko for at være overladt til sig selv i deres fritid, hvis der ikke tages
hånd om dem og de udfordringer de bærer med sig.
Med de lokale klubber og væresteder og Fredericia Kommune fokuseres på at opbygge et
børne- og ungemiljø, hvor der arbejdes med at gøre børn og unge til aktive medborgere via
dels udvikling af de unges kompetencer i forhold til sociale færdigheder, kulturforståelse,
idræt, demokrati (med kobling til aktiviteten børne- og ungebestyrelsen under tryghed og
trivsel) og foreningsdannelse, IT, iværksætteri, og almen dannelse.
Samtidig arbejdes der med børn og unges selvorganiseringsevner, dels ift. aktiviteter og
klub/foreningstiltag i områderne, dels i forhold til samarbejde med idrætsklubber nær de
udsatte områder.
Og endelig arbejdes der med mobiliteten blandt de unge, således at de opnår et tilhørsforhold
til områder, steder og mennesker, der ligger uden for deres helt nære sfære. Dette med
henblik på at styrke venskaber, oplevelser og netværk og udfoldelsesmuligheder samt
mindske konflikter og begrænsede identiteter.
Klubberne skal ses som et supplement til de kommunale klubber og fritidstilbud, og der vil
løbende være tæt dialog og samarbejde med de eksisterende tilbud i forhold til at supplere
hinanden bedst muligt. Et væsentlig sigte med denne aktivitet er, at der bygges bro til de
eksisterende tilbud – både med henblik på, at de unge motiveres til at bruge de kommunale
tilbud, og at de kommunale tilbud klædes på til at rumme de børn og unge, der ikke
nødvendigvis rummes i dag.
I forbindelse med aktiviteten er følgende forslag til, at der kan arbejdes med minimum 3 af
nedenstående forslag til delaktiviteter gennem den 4-årige periode:
1. Forløb i samarbejde med den kreative skole (endnu ikke beskrevet/fastlagt – foreligger
kun som en mulighed pt).
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2. Besøg hos forskellige idrætsforeninger.
3. Biblioteket arrangerer læse-konkurrence, hvor man kan vinde en tur i biografen for to.
4. Event i samarbejde med Ungdomsskolen, hvor de unge skal lære at rappe.
5. Deltage i en form for kreativ læring som medskaber af koncept/ide-udvikling og evt.
produkt.
6. Udvikling af mikrovirksomhed, med hjælp fra Business Fredericia og en gruppe frivillige
og en frivillig mentorvirksomhed.
7. iLab lærings- og lektiecafé.
8. Samarbejde mellem skolens Innovations-Linje og Ungdomsskolen omkring
byrumsudsmykning.

Formål og mål:
Formål
Formålet er:
•

At give børn og unge et alternativ til en gadeorienteret livsstil

•

At skabe positive fællesskaber og tryghed i boligområdet.

•

At motivere de unge til at bruge eksisterende tilbud

•

At de kommunale klubber og fritidstilbud klædes på til at kunne rumme disse børn og
unge.

Mål
At reducere og forebygge ungdomskriminalitet og øge trygheden i Korskærparken og
Sønderparken

Målgruppe(r):
Målgruppen er børn og unge i alderen fra 8 år og op, som ikke umiddelbart rummes i de
eksisterende kommunale klubber og fritidstilbud.

Succeskriterier og datakilde for aktiviteten:
Succeskriterier:

Datakilde:

Der er klub for de 8-12 årige i begge områder
fra mandag til torsdag fra kl. 17-20

Egne målinger og leverancer

Der er pigeklub i Korskærparken.
Der er lærings-café to gange om ugen.

Leverancer fra Fredericia Kommune,
Fritidspas (pigeklub) og Den Matrikelløse
Klub

Der er værested for unge.
Alt er bemandet
Dagligt frekventerer ca. 40 børn og unge de

Egne målinger og leverancer
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forskellige tilbud.

Leverancer fra kommunens
klubmedarbejdere

Der gennemføres minimum 3 del-aktiviteter
hvert år jf. eks. i aktivitetsbeskrivelsen for at
brobygge til andre aktiviteter ude i byen.

Egne målinger og leverancer

Når Helhedsplan Fredericia afsluttes er
indsatsen forankret i de eksisterende
kommunale klubber og fritidstilbud

Egne målinger og leverancer

Leverancer fra kommunens
klubmedarbejdere

Leverancer fra kommunens
klubmedarbejdere

Ansvars- og rollefordeling:
Ansvar
Leder af Helhedsplan Fredericia
Kirsten Blæhr, chef for Familie og Børnesundhed, Fredericia Kommune
I samarbejde med
Anders Axø, chef for Børn og Unge, Fredericia Kommune
Foreningen Korskær og frivillige foreninger herunder.

Rollefordeling
Områdesekretariatet, kommunen og frivillige
•

At planlægge aktiviteten i samarbejde med kommunens aktører og frivillige. Her
samarbejdes med børn- og ungeområdet – herunder skole- og fritidsområdet, familieog børnesundhedsområdet, Ungdomsskolen, husbestyrelsen og de frivillige samt
politiet.

•

At sikre tæt samarbejde og brobygning med skole- og fritidsområdet, som har løfter
opgaven og har det overordnede ansvar i forhold til at holde åbent i Klub Korskær og
Klub Sønderkær mandag til torsdag fra kl. 17.00-20.00 for de 8-12 årige.

•

At samarbejde med klubberne, fritidspas-medarbejderne og frivillige i forhold til at der
oprettes pigeklub i Korskærparken.

•

At sikre, at lærings-café er åben to gange om ugen i samarbejde med frivillige.

•

I samarbejde med skole- og ungdomsskoleleder fra UngFredericia i kommunen, at
sikre, at der er ungeværested i Korskærparken. Kommunen er ansvarlig for, at dette er
bemandet.

•

At facilitere og medvirke til den praktiske gennemførelse af de 3 del-aktiviteter i
samarbejde med klubpædagogerne, Ungdomsskolen, idrætsforeningerne, skolen m.fl.

•

I samarbejde med kommunens PR-afdeling at sørge for Pr omkring aktivitetens
initiativer og resultater, hvor de unge står frem og fortæller om egne oplevelser og
erfaringer fra aktiviteten, så de bliver rollemodeller. Der laves små video-klip som
lægges ud via By-højskolens Facebookside (også for at åbne op for byen). Denne
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opgave løses også i tæt samarbejde med kommunen og aktørerne, der er med.
•

At sikre, at den unge og den unges forældre har givet samtykke til evt. at bruge
videoklip, såfremt det ikke er åbne arrangementer, hvor der gerne må videofilmes og
gengives idet, det er offentligt.

•

At sikre koordinering med andre aktiviteter for unge Helhedsplan Fredericia. Og at der
kobles fra andre aktiviteter og ind i denne aktivitet, så flere får tilbud om at være med.

•

At sikre opfølgning og evaluering af aktiviteten i form af casestudier og opfølgning i
forhold til succeskriterier.

•

Sikre videndeling og at bidrage ind i aktiviteterne og udvikling, hvor det er relevant og
efterspørges.

Fredericia Kommune

•

At sørge for bemanding af Klub Korskær, Klub Sønderkær og Unge-værestedet.

•

At understøtte del-aktiviteterne og bidrage med ressourcer hertil i de eksempler, hvor
kommunens egne aktører helt naturligt er en del af aktiviteten.

•

At understøtte med hjælp til at skabe positiv medieomtale, når der er skabt særligt
positive resultater.

Aktivitetsnavn:
Brobygning til foreningsliv
Indhold og praksis (aktivitetsbeskrivelse):
Indsatsen handler om at bygge bro mellem foreningslivet og kommunale fritidstilbud for at
føre områdets børn og unge i retning af et mere aktivt fritidsliv, væk fra en gadeorienteret
livsstil.
Indsatsen er målrettet især kriminalitetstruede børn/ unge i området, men også andre børn og
unge i området for derved at skabe muligheder for etablering af nye venskaber og
fællesskaber med gode rollemodeller.
Aktiviteten vil være to-delt:
Der vil være en opsøgende indsats blandt de børn og unge, der ikke er aktive i foreningslivet.
Der vil blive arbejdet med at give kendskab til mulighederne og motivere børnene og de unge
til at tage del i foreningslivet. En væsentlig del af aktiviteten er at bygge bro til foreningslivet –
dels for at få børnene til at melde sig til aktiviteterne i foreningerne og dels for at få
foreningerne til at tage imod de børn og unge, der kommer fra områderne.
Derudover arrangeres et årligt event i FIC eller udendørs i områderne, hvor bevægelse og
idræt er omdrejningspunktet i tæt samarbejde med Fritidspas i kommunen, Motionsforeningen
SønderKorskær, idrætsforeningerne i FIC, FIC og skolen på afdeling Nørre Allé, klubberne m.fl.
Idrætsforeningerne inviteres til at være med, hvor børnene og de unge kan få lov at prøve at
være med i nogle af idrætsgrenene. De unge, der ikke går til noget i fritiden, men blot slentrer
rundt i området, søges inddraget og inviteres med til at planlægge og deltage ved at blive
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tildelt et ansvarsområde som f.eks. at dømme en kamp eller tælle sekunder el. lign.
Fritidspas er med på dagen, som forhåbentlig udvikler sig til at kunne videreføres som
”Fredericia Legene” og kan forankres under aktiviteten By-højskole. Der knyttes også
koblinger til fritidsaktiviteter, herunder Fit for Kids.
Forældre søges inddraget via netværk i Bydelsmødre og fædre-netværk til at understøtte, at
børnene kommer ind og bliver en del af det organiserede idræts- og foreningsliv.

Formål og mål:
Formål
Formålet er:
•

At give børn og unge et alternativ til en gadeorienteret livsstil

•

At skabe positive fællesskaber og tryghed i boligområdet.

•

At de unge motiveres til at benytte sig af de mange foreningstilbud, der er i området

•

At foreningerne skal klædes på til at kunne rumme disse børn og unge.

Mål
At reducere og forebygge ungdomskriminalitet og øge trygheden i Korskærparken og
Sønderparken

Målgruppe(r):
Målgruppen er unge i alderen fra 12 år og op, som ikke benytter eller har kendskab til de
mange foreningstilbud, der findes og som har brug for støtte til at begynde i et
foreningstilbud.

Succeskriterier og datakilde for aktiviteten:
Succeskriterier:

Datakilde:

40 nye børn og unge får adgang til at gå til en
fritidsinteresse via Fritidspas, Sponsorpas
eller/og støtte fra Fritidspuljen hvert år.

Tal fra Fritidspas, Fredericia Kommune

Der arrangeres et åbent event for børn og unge
i FIC hvert år.

Egne målinger og leverancer

Foreningerne laver 8 særlige tilbud herude i
områderne, eller tilbud, der gennemføres ved
det årlige event i FIC eller på udearealerne.

Egne målinger og leverancer

Halvdelen af de unge, der får hjælp til at starte
op i en forening, er fortsat aktive i foreningen 1
år senere

Egne målinger og leverancer
Leverancer fra Fritidspas

Ansvars- og rollefordeling:
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Ansvar
Leder af Helhedsplan Fredericia
I samarbejde med
Kirsten Blæhr, chef for Familie og børnesundhed, Fredericia Kommune
Leder af Ungdomsskolen.
Husbestyrelser og afdelingsbestyrelsesformænd i henholdsvis Aktivitetshuset, Sønderparken
og Medborgerhuset, Korskærparken
Foreningen Korskær og frivillige foreninger herunder.

Rollefordeling
Områdesekretariatet
•

Har ansvaret for at facilitere brobygningen til foreninger, fritidspas og FIC i forbindelse
med at planlægge og gennemføre aktiviteterne, herunder er ansvars- og rollerne
fordelt således:

•

Helhedsplanen sørger for at facilitere planlægningen i samarbejde med ovennævnte og
klubpædagogerne og skolerne. Dernæst at udarbejde en drejebog for gennemførelsen
af event/event-rækken. Forinden har der været afholdt workshop med børn og unge,
klubmedarbejderne og idrætsforeninger og de frivillige foreninger i områderne samt
skolen og ikke mindst Fritidspas m.fl., så der sikres involvering. Skolen er behjælpelig
med at orientere forældrene om aktiviteterne.

•

Helhedsplanen sikrer, at den unge og den unges forældre har givet samtykke til evt. at
bruge videoklip, såfremt det ikke er åbne arrangementer, hvor der gerne må
videofilmes og gengives idet, det er offentligt.

•

Helhedsplanens medarbejdere sørger for at sikre koordinering med andre aktiviteter for
unge. Og at der kobles fra andre aktiviteter og ind i denne aktivitet, så flere får tilbud
om at være med.

•

Det er helhedsplanens opgave at evaluere og lave opfølgning i forhold til
succeskriterierne i samarbejde med Fritidspas og foreningerne.

Fredericia Kommune
•

Fritidspas-medarbejderne deltager i aktiviteterne.

•

Kommunens Kommunikationsafdeling hjælper med PR omkring aktivitetens initiativer
og resultater, hvor de unge står frem og fortæller om egne oplevelser og erfaringer fra
aktiviteten, så de bliver rollemodeller. Der laves små videoklip som lægges ud via Byhøjskolens Facebookside (også for at åbne op for byen).

•

At understøtte gennemførelsen af aktiviteten i tæt samarbejde Helhedsplan Fredericia

•

At sikre, at nye børn og unge får adgang til at gå til en fritidsinteresse via fritidspas
hvert år.
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•

Ungdomsskolen bidrager til og samarbejder om årligt event.

Aktivitetsnavn:
Gadeplansarbejde/opsøgende relations-arbejde blandt unge.
Indhold og praksis (aktivitetsbeskrivelse):
Opsøgende børne- og ungearbejde består i en indsats på gadeplan, hvor aktiviteten
indebærer, at medarbejderne er opsøgende i forhold til områdets børn og unge, der har en
gadeorienteret livsstil og er kriminalitetstruede.
I denne aktivitet arbejdes der med at skabe dialog og opnå en tillidsbaseret relation til den
enkelte unge for dermed at kunne snakke med de unge om deres problematiske adfærd i
boligområdet og/ eller private problemer hjemme eller i skolen. På den baggrund bliver det
muligt at målrette brobygningen til relevante aktører og i det hele taget arbejde målrettet med
at bane vejen i retning af mere uddannelse for den enkelte unge.
Metoden til arbejdet med den opsøgende børne- og ungeindsats inkluderer:
•

Tillidsskabende og opsøgende relations-arbejde på gadeplan

•

Inddragende netværksmøder (møder mellem udsatte familier og deres børn samt
professionelle faggrupper), hvor målet er fælles koordinering, fælles aftaler og et
konstruktivt samarbejde. I denne sammenhæng skal den boligsociale medarbejder
sikre, at er er den rette faglighed repræsenteret, som kan støtte den unge og familien i
at aftale nogle planer for forbedringer for alle fremad.

•

Brobygning til foreningslivet og andre fritidstilbud

Den boligsociale opsøgende indsats foregår via/gennem et tæt samarbejde med Fredericia
Kommunes opsøgende medarbejdere, klubmedarbejdere, frivillige netværk og beboerne i
boligområdet; så der videndeles om evt. grupperinger i bygninger, parkeringskældre, opgange
mv. Det betyder, at de opsøgende i/via indsatsen har indgående kendskab til grupperinger,
der evt. hænger ud i området.
Den viden, som de opsøgende medarbejder har og får om området og dets unge grupperinger
videreformidles via møder i fællessekretariatet, så videndeling sikres til gavn for alle – både
medarbejdere, frivillige og især børn, unge og familier i områderne. Denne videndeling foregår
naturligvis indenfor overholdelse af gældende regler/lovgivning vedr. deling af
personoplysninger.
Der oparbejdes et nuanceret kendskab til de unge i området, således at der kan arbejdes med
deres ressourcer og ikke blot have fokus rettet mod at begrænse eventuelle problematikker.
Ligeledes giver kendskabet mulighed for at hjælpe de unge til selv at etablere aktiviteter i
boligområdet og dets bygninger, som ikke allerede eksisterer. I indsatsen kan der både
arbejdes med grupper samt individorienteret.
Den mest fremtrædende part i denne aktivitet er SSP-medarbejderne i Fredericia Kommune. I
den forbindelse koordineres indsatsen i forhold til både uhensigtsmæssig gadeorienteret livsstil
og kriminalitetsforebyggelse, ligesom eventuelle problematikker vedrørende radikalisering
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drøftes.
Der er en bred kreds af samarbejdspartnere, der deltager på fællessekretariatets møder, hvor
fælles problemstillinger drøftes og vidensdeling foregår. Her deltager også politiet, skolen,
klubmedarbejderne, medarbejdere fra de forskellige afdelinger i kommunen.

Formål og mål:
Formål
Formålet er:
•

At forebygge kriminalitet og utryghedsskabende adfærd gennem opsøgende og
tillidsskabende relations-arbejde

•

At motivere til at begynde på eller fastholde kriminalitetstruede unge i uddannelse

Mål
At reducere og forebygge ungdomskriminalitet og øge trygheden i Korskærparken og
Sønderparken.

Målgruppe(r):
Unge i alderen 13-25 år med en gadeorienteret livsstil.

Succeskriterier og datakilde for aktiviteten:
Succeskriterier:

Datakilde:

Der laves årligt et særligt tilpasset forløb for 8
unge, der har en gadeorienteret livsstil i
områderne.

Egne leverancer og målinger

20 unge tilbydes hvert år hjælp til
lommepenge- og fritidsjob og heraf tilbydes 6
at være med i projekter under kreativ læring
beskrevet under uddannelse og
beskæftigelsesindsatsområdet, hvis det er
relevant og meningsgivende for dem.

Egne leverancer og målinger

Leverancer fra klubmedarbejdere og Den
Matrikelløse Klub

Leverancer fra klubmedarbejdere og Den
Matrikelløse Klub

Ansvars- og rollefordeling:
Ansvar
Leder af Helhedsplan Fredericia
I samarbejde med
Kirsten Blæhr, chef for Familie og Børnesundhed, Fredericia Kommune
Anders Axø, chef for Børn og Unge, Fredericia Kommune
Thorbjørn Bruun, politiassistent i Korskærparken
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Rollefordeling
Områdesekretariatet
•

Det er områdesekretariatet ansvar at facilitere og skabe brobygning mellem aktører i
forbindelse med at gennemføre denne aktivitet

•

At sikre planlægningen af aktiviteten i samarbejde med de kommunale aktører,
herunder SSP og skolen.

•

At sikre, at de unge involveres og inddrages.

•

At understøtte de unge, så de unge ledes hen til præcist de kommunale aktører/tilbud,
hvor de kan opnå at få den bedste støtte, vejledning og oplevelse af tilhørsforhold og
fællesskab.

•

At evaluere og opfølge i forhold til succeskriterierne. At sørge for videndeling og
samtykkeerklæringer, hvor dette er påkrævet.

•

At sikre tæt samarbejde med politiet og skolerne omkring den unge.

•

At have opmærksomhed på, hvorvidt der er brug for ekstra støtte i form af f.eks.
mentor eller andre tilbud i forhold til den unge.

Fredericia Kommune

•

At sørge for, at SSP-medarbejdere og de opsøgende medarbejdere i den matrikelløse
klub bidrager aktivt og i tæt samarbejde med helhedsplanen i forhold til det opsøgende
arbejde, samtykkeerklæringer og vidensdeling.

•

At understøtte med hjælp til at skabe positiv medieomtale, når der er skabt særligt
positive resultater.

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

Navn på den boligsociale indsats, som delaftalen vedrører:
Den boligsociale helhedsplan i Fredericia 2019-2023

Aftalens parter:
Dennis Mølgaard Hansen, chef for Arbejdsmarkeds- og Borgerservice, Fredericia kommune
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Anders Ladegaard, centerleder, UU Lillebælt
Jan Thorkild Voss, distriktsskoleleder, Ullerup Bæk Skolen, Fredericia kommune
Hrolf Langgaard Petersen, pædagogisk leder, DMK – Den Matrikelløse Klub
Mona Nederby Larsen, chef for Pleje- og Omsorg, Fredericia kommune
Beskæftigelseskoordinator, Helhedsplan Fredericia
Leder af Helhedsplan Fredericia
Frivilligcenter Fredericia
Business Fredericia

Problemkompleks for indsatsområdet:
Lavt uddannelsesniveau og langtidsledighed
Et lavt uddannelsesniveau og langtidsledighed blandt beboerne er nogle af de mest
grundlæggende problematikker blandt beboerne i Korskærparken og Sønderparken. Social
baggrund har stor betydning for hvorvidt unge mennesker får en uddannelse og tilknytning til
arbejdsmarkedet i deres voksenliv.
Det er vigtigt at børn og unge har en dagligdag hvor det er normalt, at voksne går på arbejde,
for at tjene penge til hverdagens opretholdelse. Der er en stor andel af børn og unge i
Sønderparken og Korskærparken, som ikke oplever dette, da beskæftigelses- og
uddannelsesgraden her er lavere end i Fredericia Kommune som helhed. Derfor kan det være
svært for de unge at få en grundlæggende forståelse for, hvad der skal til for at få en
uddannelse eller et job.
Mange beboere i Korskærparken og Sønderparken slås ofte med andre problematikker end
arbejdsløshed eller manglende uddannelse. De har udfordringer med manglende
sprogkundskaber, ringe kendskab til det danske samfund samt familiekonflikter, disse
udfordringer er alle sammen barrierer, der kan besværliggøre vejen til arbejdsmarkedet for
beboerne.
Uddannelsesniveau
Der er næsten dobbelt så stor en andel af unge i områderne med grundskolen som højeste
uddannelsesniveau (39,9%), end det ses for unge i resten af Fredericia (22,7%), hvilket
fremgår af nedenstående tabeller.
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Ovenstående tabeller viser endvidere, at der har været et fald fra 2012 til 2015 i andelen af
unge 20 – 24 årige, der kun har grundskole som højeste fuldførte uddannelse, men der ses en
stigning fra 2015 til 2016, som indikerer, at der er behov for vedholdende indsatser for at øge
andelen af unge, der får en uddannelse.
Når man kigger på de 30 – 34 årige der har grundskole som højeste fuldførte uddannelse har
der været et fald fra 48,3% i 2012 til 32,2% i 2016, hvorfor der også her er behov for
vedholdende indsatser for at understøtte den positive udvikling
Når man kigger på de 18-29-årige samlet som gruppe, der har grundskole, som højest fuldførte
uddannelse, og som ikke er i gang med en uddannelse viser der sig de samme tendenser – i
Korkærparken er det 32,9 % og i Sønderparken er det på 34,2 % og for Fredericia som helhed
er andelen på 18,6 % (BL-tal 2017, Oversigt 7).
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Der er dermed en væsentlig andel unge uden uddannelse i områderne, som dog kan være
tilknyttet arbejdsmarkedet. Det er væsentligt at hæve uddannelsesniveauet, således at det
bliver muligt for de unge også i fremtiden at komme i beskæftigelse og fastholde en tilknytning
til arbejdsmarkedet i voksenlivet.
Karaktergennemsnit og uddannelsesparathed
En væsentlig faktor for at kunne komme ind på og gennemføre en ungdomsuddannelse er en
gennemført 9. klasses afgangseksamen og at blive erklæret uddannelsesparat.
Når man ser på uddannelsesparathed for 9. klasse afgangselever fra 2018, så var der flere fra
Korskærparken og Sønderparken, der ikke var uddannelsesparate i 8. kl. sammenlignet med
hele Fredericia jævnfør nedenstående tal fra Ungdommens Uddannelsesvejledning:
Korskær-/Sønderparken:
-

Ud af i alt 51 afgangselever fra 9. kl. fra 2018 var 24 ikke parate i 8. kl. (47,1 %)

-

Ud af disse er 8 blevet parate pr. august 2018 (33,3 %)

Hele Fredericia:
-

Ud af i alt 581 afgangselever fra 9. kl. fra 2018 var 219 ikke parate i 8. kl. (37,7 %)

-

Ud af disse er 55 blevet parate pr. august 2018 (25,1 %)

En anden væsentlig faktor for at komme videre i uddannelsessystemet er
karaktergennemsnittet. Karaktergennemsnittet i dansk og matematik for 9. klasse i de to
boligområder ligger under niveauet for Fredericia Kommune som helhed.
Karaktergennemsnittet var i 2017 på 5,4 i boligområderne, mens det tilsvarende tal for
Fredericia Kommune som helhed var 6,5 jævnfør nedenstående indikator fra
Landsbyggefonden:
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De unges frafald på ungdomsuddannelserne
Ungdommens Uddannelsesvejledning beretter om unge, der har afbrudt deres uddannelse eller
er placeret i forberedende eller midlertidig aktivitet for områderne i forhold til hele Fredericia.
Nedenstående viser hvor mange procent, der har afbrudt uddannelse eller er placeret i
forberedende eller midlertidig aktivitet samt, hvor mange procent af de aktuelle 18-24 årige,
som er henholdsvis i gang med eller har afsluttet en ungdomsuddannelse samt hvilken
ungdomsuddannelse, det drejer sig om:
Korskær-/Sønderparken:
18-24 årige:
27 % er i gang med en ungdomsuddannelse
42 % har afsluttet en ungdomsuddannelse
De resterende 31 % står enten som afbrudt uddannelse eller som placeret i forberedende eller
midlertidig aktivitet.
Aktuel hovedplacering på de unge i gang/afsluttet uddannelse:

Rækkenavne

Afsluttet

I gang Tilmeldt Hovedtotal

Andre ungdomsuddannelser
Erhvervsuddannelser
Gymnasiale uddannelser
Videregående uddannelser

8
29
101
1

9
50
27
5

5
1

17
84
129
6

Hovedtotal

139

91

6

236

Hele Fredericia:
18-24 årige:
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30 % er i gang med en ungdomsuddannelse
51 % har afsluttet en ungdomsuddannelse
De resterende 19 % står enten som afbrudt uddannelse eller som placeret i forberedende eller
midlertidig aktivitet.
Aktuel hovedplacering på de unge i gang/afsluttet uddannelse:

Rækkenavne

Afsluttet

Aftalt I gang Tilmeldt Hovedtotal

Andre ungdomsuddannelser
Erhvervsuddannelser
Gymnasiale uddannelser
Videregående uddannelser

73
415
1527
18

1
1

72
489
586
42

49
11

146
954
2124
60

Hovedtotal

2033

2

1189

60

3284

Unge udenfor arbejdsmarkedet
Når man ser på unge i alderen 18 – 29 år der er i kontakt med Jobcenteret i Fredericia
Kommune (som har ansøgt om uddannelseshjælp og har registreret sig som ledige) så er
andelen højere end for Fredericia Kommune som helhed. I nedenstående tabel kan man se
andelen af ledige henholdsvis uddannelsesparate og aktivitetsparate 18-29 årige unge i forhold
til andelen for hele Fredericia Kommune.

Sønderparken og
Korskærparken

Fredericia Kommune

Uddannelsesparate
18-29 år
(LAB 2.12)

Andel i %: 2,3

Andel i %: 0,9

Aktivitetsparate
18-29 år
(LAB 2.13)

Andel i %: 1,1

Andel i %: 0,5

(Kilde: Fredericia Kommune 2018)
På baggrund af de samlede udfordringer, som mange unge mennesker har i boligområderne,
har disse unge behov for en særlig tilrettelagt indsats for at bevæge sig hen imod det at få en
uddannelse.
Borgere i områderne uden tilknytning til arbejdsmarkedet
I boligområderne er der en markant større andel af beboere uden for arbejdsmarkedet, end det
tilsvarende gør sig gældende for Fredericia Kommune. For aldersgruppen 18-64 årige har
Korskærparken den laveste tilknytning til arbejdsmarkedet i 2016 hvor 55,6% er udenfor
arbejdsmarkedet. I Sønderparken er andelen af 18-64 årige udenfor arbejdsmarkedet på
49,9%. Den tilsvarende andel for Fredericia Kommune er på 25,7%, der er udenfor
arbejdsmarkedet. Nedenstående oversigt viser andelen af beboere på offentlig forsørgelse
fordelt på aldersklasser.
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(Kilde: BL-tal 2016)
Med så stor en andel voksne udenfor arbejdsmarkedet knytter uddannelsesudfordringen sig
også til, at der i områderne, som nævnt, er en overrepræsentation af børn og unge, der vokser
op i familier, hvor der er ingen eller ringe tilknytning til arbejdsmarkedet. Det opleves, at
forældrene dermed ikke har viden og erfaring i forhold til såvel uddannelse som job, som de
kan videregive til deres børn. De unge har derfor svært ved at navigere i forhold til uddannelse
og job.
Derudover er andelen af indvandrere/efterkommere fra ikke-vestlige lande på 52,2% i
Korskærparken og på 26,8% i Sønderparken (BL-tal 2017). Dette er i sig selv ikke et problem,
men medfører af og til vanskeligheder i forhold til uddannelses- og beskæftigelsesmulighederne
på baggrund af sprogvanskeligheder og manglende kendskab til og forståelse for
sammenhænge i samfundet.

Formål, mål og succeskriterier for indsatsområdet:
Formål og mål:
Formål
Formålet er at forbedre uddannelsesniveauet og arbejdsmarkedstilknytningen særligt for de
unge, men også for forældrene i boligområderne.
Det handler om at give de unge et godt fundament for en videregående uddannelse, her er der
et særligt behov. Behovet ligger både i at blive uddannelsesparate med indsatser indenfor
lektiehjælp og uddannelsesvejledning, men der er også et behov for at give dem en
arbejdsidentitet. Dette dels via lommepenge og fritidsjobprojekter og dels via
beskæftigelsesrettede indsatser for forældrene. Dette så de unge har nogle sunde
rollemodeller at spejle sig i. Den boligsociale helhedsplan kan understøtte dette arbejde.
De konkrete mål for indsatsområdet er således at arbejde hen imod at:
-

forbedre karaktergennemsnittet for områdets 9. klasses elever

-

nedbringe andelen af unge ledige uddannelsesparate
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-

nedbringe antallet af unge, der frafalder uddannelse eller er i midlertidig aktivitet

-

øge beskæftigelse for de 18-64 årige i boligområderne

Succeskriterier (lokalt opstillede målinger):

Datakilde:

At karaktergennemsnittet i dansk og matematik
øges for 9. klasses-eleverne i boligområderne, så
det kommer på niveau med karaktersnittet i
resten af Fredericia.

Landsbyggefondens tal følges en gang
årligt.

Baseline:
2017 ligger gennemsnitskarakteren på 5,4 mod
6,5 for hele Fredericia.
Andelen af ledige uddannelsesparate 18-29 årige
nedbringes og kommer på niveau med resten af
Fredericia kommune.

Tal fra Fredericia Jobcenter i juni 2018.

Baseline:
2,3 for områderne mod 0,9 for Fredericia
kommune.
Andelen af unge, der frafalder en uddannelse eller
er i gang med forberedende eller midlertidig
aktivitet kommer mere og mere på niveau med
niveauet for hele Fredericia

Tal leveret fra UU Lillebælt i 2018.
Nye tal indhentes årligt.

Baseline:
I 2018 står 31 % af de 18-24 årige enten som
havende afbrudt uddannelse eller som placeret i
forberedende eller midlertidig aktivitet.
Andelen for hele Fredericia er på 19%.

Andelen af unge 18-29 årige med grundskole som
højest gennemførte uddannelse er faldende og
nærmer sig andelen for hele Fredericia
Baseline-tal fra 2017:
I Korskærparken er andelen på 32,9 % og i
Sønderparken er den på 34,2 % og for Fredericia
som helhed er andelen 18,6 %
At bringe de 18-64 årige beboere tættere på

(BL-tal 2017, Oversigt 7).: Andel med
grundskole som højest fuldførte
uddannelse, som ikke er i gang med
uddannelse, 18-29 år. Nye tal indhentes i
år 2020 og igen i år 2022 for at følge
udviklingen.

BL-tal oversigt 5.
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arbejdsmarkedet, så andelen af beskæftigede
nærmer sig andelen af beskæftigede i Fredericia
for begge boligområder.

Arbejdsmarkedstilknytning (18-64 år)
Nye tal indhentes i år 2020 og igen i
2022.

Baseline:
39,5% af 18-64 årige i Korskærparken er i
beskæftigelse
43,1% af 18-64 årige i Sønderparken er i
beskæftigelse
71,2% af 18-64 årige er i beskæftigelse i
Fredericia kommunen
(Tal fra 2016)

Aktiviteter, som skal bidrage til indfrielse af formål, mål og succeskriterier:
Her oplistes de aktiviteter, som delaftalen omfatter:
•

Lektiehjælp og lærings-café (CFBU: Lektiecaféer)

•

Uddannelsesvejledning. (CFBU: Uddannelsesvejledning for unge)

•

Lommepenge- og fritidsjobprojekt (CFBU: Lommepengeprojekter)

•

Beskæftigelsesmentor, herunder mentorstøtte og efterværn (CFBU: Mentorindsats med
frivillige mentorer)

•

Kreativ læring (CFBU: Kreativ læring)

•

Fremskudt kommunal beskæftigelsesindsats (CVBU: Fremskudt kommunal
beskæftigelsesindsats)

Medarbejderressourcer for indsatsområdet:
Kort beskrivelse af medarbejderprofiler, der indgår under dette indsatsområde, herunder hvor
stor en andel medarbejdernes samlede ressourcer der anvendes i indsatsområdet.
Eksempler på profiler for boligsociale og kommunale medarbejdere:
•

pædagogisk og/eller socialfagligt uddannede

•

uddannelses- og/eller beskæftigelseskonsulenter

•

En fordel med erfaring med mentorfunktion, motivations- og coachingteknikker

•

Medarbejderen skal have pædagogiske og kommunikative færdigheder samt indsigt i
uddannelses- og beskæftigelsesområdet.

•

Skal kunne samarbejde og brobygge med henblik på at finde lærepladser og
uddannelsesveje for de unge.
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•

Skal kunne samarbejde tværfagligt og også med frivillige i forhold til mentorkorps.

Personaleressourcer i indsatsområdet:
Sekretariatsleder: 9,25 timer ugentligt.
Der afsættes 20 timers boligsociale timer til arbejdet med uddannelsesvejledning for unge.
Der er budgetteret med 12 timers forbrug i forhold til samarbejde med jobcenteret i forhold til
arbejdet med fremskudt beskæftigelsesindsats og 10 timer i forbindelse med mentoropgaver
og brobygning til frivillige.
Til lektiecaféer, lommepenge- og fritidsjobs samt kreativ læring og administration er der afsat
sammenlagt 18 timer ugentligt.
Boligsociale medarbejderressourcer ialt: 69,25 timer ugenligt.
Kommunale medarbejderressourcer svarende til i alt 60 timer ugentligt ifølge budget, selvom
der givetvis indgår en del flere kommunale ressourcer i den daglige praksis.

Sammenhæng med den kommunale indsats i boligområdet:
Formålet med indsatsen er at forbedre uddannelsesniveauet og arbejdsmarkedstilknytningen
særligt for de unge, men også for forældrene i boligområderne. Det handler om at give de
unge et godt fundament for en videregående uddannelse, her er der et særligt behov.
Det vil være en central opgave for Helhedsplan Fredericia at få skabt kontakten og skabe
tillidsfulde relationer til de borgere, der har behov for en ekstra indsats i forhold til uddannelse
og beskæftigelse og at bygge bro til og koordinere med de kommunale indsatser. Dette sker i
en tæt sammenhæng med den kommunale indsats i boligområderne herunder:
•

Flere skal med – en indsats i jobcentret

•

Uddannelsesvejledning – UU

•

Lær’ at Tackle forløb

•

Gadeplansmedarbejdere i Ungekontakten

•

Mini-bibliotek

•

Jobcentermedarbejdere

•

Ullerup Bæk Skolen

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

Finansiering

Landsbyggefonden

t.kr.

4.255

Lokal medfinansiering fra Fredericia Kommune

t.kr.

3.238
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Lokal medfinansiering fra boligorganisationerne

t.kr.

508

Samlet budget for indsatsområdet

t.kr. 8.001

Konflikthåndtering og underretning:
Alle aktivitetsansvarlige/tovholdere har pligt til løbende at afrapportere om fremdriften i
projekterne, blandt andet i form af statusnotater til helhedsplanens bestyrelse og styregruppe.
Af disse notater skal det tydeligt fremgå, om der er forhold, der kan komme til at udgøre
barrierer i forhold til målopfyldelsen.
Såfremt der opstår uenighed/konflikt i mellem de samarbejdspartnere, der står for
gennemførelsen af indsatsområdets aktiviteter, søges disse først løst af de involverede parter.
Lykkes dette ikke, involveres parternes nærmeste ledelsesniveau.
Er der tale om en uenighed/konflikt, der har karakter af mere principiel eller politisk karakter,
kan sagen forelægges for helhedsplanens bestyrelse.

Revision af delaftalen (Eventuelle reviderede aftaler skal ikke fremsendes til
Landsbyggefonden, men fonden skal om nødvendigt til enhver tid kunne
rekvirere ajourførte delaftaler):
Eventuelle ændringer i delaftalen godkendes af helhedsplanens bestyrelse og det er herefter
boligorganisationens ansvar at tilse, at den reviderede aftale altid fremstår opdateret, da den
til hver en tid skal kunne rekvireres af LBF i senest reviderede udgave.
Såfremt der er tale om ændringer i forhold til strategiske mål, retning og målgrupper, skal
Landsbyggefonden orienteres herom forinden.

Delaftalen gælder fra - til:
Fra 01.01.2019 til 31.12.2022

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

Aktivitetsnavn:
Lektiehjælp og læringscafé (CFBU Lektiecaféer)

Indhold og praksis (aktivitetsbeskrivelse):
Mange børn og unge fra områderne har brug for ekstra støtte gennem deres skoletid.
Aktiviteten handler om, at skabe et trygt, hyggeligt og uformelt miljø for børn og unge, så de
bliver bedre stillet i forhold til læring og til at få lavet deres lektier.
I lektie- og læringscaféen kan børn og unge komme og få faglig støtte, og være en del af et
hyggeligt læringsmiljø. Her kan de få hjælp til lektierne, og der suppleres med sociale
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aktiviteter og mere praktiske læringsaktiviteter. Alt dette skal understøtte og motivere
børnenes og de unges lyst til at lære.
Tilrettelæggelse og udførelse:
Kerneindsatsen i lektiehjælpen består i at yde faglig støtte til børn og unge, men for mange
elever er hjælpen i lige så høj grad rettet mod at støtte dem i at arbejde med, at de udvikler
eget selvværd og oplever positiv og anerkendende voksenkontakt. Denne del af indsatsen er
medvirkende til, at eleverne klarer sig bedre i skolen og på ungdomsuddannelserne, da faglig
udvikling og tiltro til egne evner hænger tæt sammen med motivation og lyst til læring.
Lektie- og læringscaféen skal stå som et supplement til folkeskolens lektiecafé. Her vil være
fokus på at anvende den læring, man har opnået fra skoletimerne. Dette kan f.eks. være ved
at lave ordbingo eller lave geografiquizzer etc., hvor læringsstile og leg indgår som
motivationsfaktor i forbindelse med læring med begejstring.
Der er behov for at støtte de unge i at få afleveret deres opgaver til tiden. Lektiecaféen skal
være med til at understøtte, at de unge får eller opretholder lysten til at lære og bliver
motiverede til at gennemføre en ungdomsuddannelse.
Hos unge på ungdomsuddannelserne opstår behovet for lektiehjælp ofte i forbindelse med
større opgaver og afleveringer.
Der vil oprettes et lille hold af frivillige lektiehjælpere fra ungdomsuddannelserne, som tilbyder
lektiehjælp til børnene i lektiecaféernes åbningstider. Derudover kan oprettes et hold
lektiehjælpere, som tilbyder personlig lektiehjælp til unge udenfor læringscaféens
åbningstider. Der arbejdes på at få lektiehjælpere fra seminariet til at forestå lektiehjælp for
unge på ungdomsuddannelserne.
Lektie- og læringscafé vil være åbne tirsdage og torsdage i områderne.
Samarbejde:
Der samarbejdes med skolen, ungdomsuddannelserne, Frivilligcenter Fredericia, Dansk
Flygtningehjælp, frivillige lektiehjælpere og den boligsociale indsats samt klubberne i
områderne.

Formål og mål:
Formål
Formålet er:
•

At styrke børnenes og de unges muligheder for at komme i gang med og gennemføre
en ungdomsuddannelse

•

At give faglig støtte til børn og unge, så de klarer sig bedre i skolen og på
ungdomsuddannelser.

Mål
At flere unge fra Korskærparken og Sønderparken får en ungdomsuddannelse

Målgruppe(r):
Målgruppen for aktiviteten er børn i folkeskolen og unge på ungdomsuddannelser.
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Succeskriterier og datakilde for aktiviteten:
Succeskriterier:

Datakilde:

Der er i gennemsnit løbende i alt 7 frivillige
lektiehjælpere tilknyttet de to lektiecaféer i
områderne.

Egne leverancer og målinger

Der er hver uge gennemsnitligt 20 børn i
lektiecaféen.

Egne leverancer og målinger

Ullerup Bæk Skolen oplever, at eleverne, der
kommer i lektie- og læringscaféen klarer sig
bedre i skolen.

Egne leverancer og målinger
Leverancer fra skolen

Ansvars- og rollefordeling:
Ansvar
Leder af Helhedsplan Fredericia
I samarbejde med
Jan Thorkild Voss, distriktsskoleleder, Ullerup Bæk Skolen, Fredericia kommune
Frivilligcenter Fredericia

Rollefordeling
Områdesekretariatet
•

Områdesekretariatet medarbejdere faciliterer lærings- og lektiecafé i områderne samt
brobygningen til skolen, ungdomsuddannelserne, de frivillige og klubberne, herunder
rekrutteringen af frivillige lektiehjælpere.

•

Områdesekretariatet koordinerer indsatsen og samarbejdet med samarbejdspartnerne,
og deltager også aktivt med medarbejderressourcer svarende til 2-4 timer ugentligt ind
i aktiviteten som led i det forebyggende arbejde med opsporingen af børn og unge, der
har brug for ekstra støtte og opmærksomhed.

•

Områdesekretariatet sørger for at forventningsafstemme med de frivillige og indhente
straffe- og børneattester fra alle frivillige.

Fredericia Kommune
•

Skolen har ansvar for løbende at holde forældrene, børnene og de unge orienteret om
lærings- og lektiecafé i områderne (minimum 2 gange årligt via forældre-, lærer- og
elev-intra), og stiller gerne en gang årligt et par timers lærerkræfter til rådighed for at
undervise de frivillige i arbejdet med læringsstile i praksis.

Ungdomsuddannelserne, Frivilligcenter Fredericia og Dansk Flygtningehjælp
•

Er behjælpelige med rekruttering af frivillige lektiehjælpere, som har faglige og
personlige kvalifikationer
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Aktivitetsnavn:
Uddannelsesvejledning

Indhold og praksis (aktivitetsbeskrivelse):
Færre unge fra de udsatte boligområder i Sønderparken og Korskærparken gennemfører en
uddannelse og opnår i lavere grad beskæftigelse på arbejdsmarkedet, set i forhold til unge i
resten af Fredericia Kommune. Mange af de unge har svært ved at finde deres vej i
uddannelsessystemet efter endt grundskole. De mangler viden om mulighederne for og
kravene til en uddannelse, og mange af forældrene har heller ikke denne viden og kan ikke
hjælpe dem i valget af uddannelse.
Samarbejdet med UU Lillebælt, skolerne, ungdomsuddannelserne, jobcenteret og
erhvervsskoler skal styrkes, så de unge og deres forældre oplever en samlet, koordineret og
helhedsorienteret indsats, som understøtter de unges uddannelsesønsker, behov og
muligheder samt understøtter det generelle løft af uddannelsesmulighederne i boligområderne.
Konkret vil dette ske på flere måder i Korskærparken og Sønderparken og der vil være både
individuel uddannelsesvejledning, gruppebaserede forløb og bredere informationstiltag for alle
interesserede unge i området.
En fremskudt indsats:
Der etableres lokale vejledningsinitiativer i boligområderne, ift. en styrket faglig og relationel
uddannelsesvejledning målrettet de unge. Der vil her primært være fokus på individuel
uddannelsesvejledning for den unge i forhold til at få tilrettelagt den helt rigtige
uddannelsesplan.
Alle unge op til og med 25 år skal have udarbejdet en personlig uddannelsesplan, som
udarbejdes i tæt samarbejde med den unge selv, UU og evt. andre relevante.
Uddannelsesplanen tilrettelægges i samarbejde med den unge og den enkelte unge får en
kontaktperson, der skal støtte under uddannelsen. Denne del kombineres med aktiviteten
Beskæftigelsesmentorer, mentorstøtte og efterværn.
Det er hensigten i første omgang at etablere et vejledningstilbud i lokalområdet en gang i
ugen, hvor en vejleder fra Ungdommens Uddannelsesvejledning er til rådighed for de unge såvel for deres forældre. Dette tilbud kan f.eks. afvikles i sammenhæng med beboerservice.

Din Uddannelsesvej
Din Uddannelsesvej er en aktivitet med fokus på unge 18-29 årige arbejdsledige uden
uddannelse, som er bosiddende i Korskærparken og Sønderparken. Aktiviteten bygger videre
på et toårigt projekt under Puljen til en helhedsorienteret boligsocial indsats, som har givet
rigtig gode resultater.
I Din Uddannelsesvej arbejdes der både med uddannelsesparate og med aktivitetsparate unge.
Der lægges vægt på både uddannelsesvejledning og læring i praksisfællesskaber igennem
forløbet. Målet er, at aktiviteterne gennemføres gennem løbende vejledning og aktiv, produktog idé-skabende udvikling. Herunder bl.a.: uddannelsesvejledning i al almindelighed,
sundhedstjek, gåture, identitetsdannelse, selvværd/selvtillid, økonomi, netværk og
netværksdannelse, socialt samvær og roller i forskellige arenaer. Derudover vil der hvert år
arrangeres en håndværkercamp, hvor de unge kommer ud på f.eks. EUC Lillebælt eller
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produktionsskolen og medvirker i et eller to forskellige praktiske/håndværksmæssige fag.
Aktiviteten foregår i Korskærparken. Den sker i et samarbejde mellem Ungdommens
Uddannelsesvejledning, der står for uddannelsesvejledningen, jobcentret, der foretager
undervisning, genoptræningscentret, der vejleder og står for fysisk træning og øvelser samt
Boligsociale medarbejdere, som skaber sammenhænge mellem forløbet og andre aktiviteter og
bidrager ind i forløbet i forhold til koordinering, planlægning og undervisning.
Informationstiltag
Der vil i tæt samarbejde mellem skolen, Ungdommens Uddannelsesvejledning, Uddannelser og
Helhedsplan Fredericia afholdes et årligt informationsarrangement i områderne målrettet såvel
forældrene og unge. Emnerne kan være en kombination af følgende:
•

Alternative uddannelsesmuligheder

•

Råd og vejledning om uddannelser samt generel viden om uddannelsessystemet

•

Lokale uddannelser og tilbud

•

Uddannelsesmesse og/eller besøg på uddannelsesinstitutioner

•

Initiativer hvor forældre/frivillige – som gode rollemodeller fortæller om deres
karrierevej og joberfaring og stiller sin virksomhed til rådighed ift. besøg eller
jobmuligheder i deres branche

I forbindelse med arbejdet med at gøre de unge opmærksomme på erhvervsuddannelserne og
øge deres kendskab hertil, arrangeres årligt en håndværker-camp for udvalgte elever fra 7./8.
klassetrin, hvor de kommer ud på erhvervsuddannelserne og arbejder med at producere et
specifikt produkt fra mandag til torsdag.

Formål og mål:
Formål
Formålet er:
•

At styrke de unges muligheder for at få en realistisk uddannelsesplan

•

At få flere unge til at påbegynde en ungdomsuddannelse

•

At klæde de unge på til at kunne navigere i uddannelsessystemet gennem vejledning,
undervisning, og faglig og personlig udvikling.

Mål
Flere unge gennemfører en ungdomsuddannelse.

Målgruppe(r):
Målgruppen for fremskudt indsats og informationsarrangementer er primært de unge i
Korskærparken og Sønderparken, der er i risiko for ikke at gennemføre en
ungdomsuddannelse. Det kan både være unge med faglige og sociale udfordringer, som har
brug for en særlig håndholdt indsats. Men det kan også være unge, som ikke har store
udfordringer, men som mangler viden om uddannelsessystemets mange muligheder.
Målgruppen for Din Uddannelsesvej er særligt udsatte/ledige unge beboere mellem 18 og 29
år, som er på offentlig forsørgelse, herunder:
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•

Åbenlyst uddannelsesparate uddannelseshjælpsmodtagere

•

Uddannelsesparate uddannelseshjælpsmodtagere

•

Aktivitetsparate uddannelseshjælpsmodtagere

•

Der vil kunne arbejdes med beboere over 29, såfremt der er uddannelsesperspektiv.

Målgruppen er karakteriseret ved at være særligt udsatte i forhold til f.eks. ledighed,
manglende netværk, selvværd, økonomisk indsigt og begrænsede erfaringer med
uddannelsesinstitutioner og arbejdsmarkedet samt betydningen af job og uddannelse.
Derudover er manglende hverdagsparathed såsom ringe døgnrytme og kostvaner, lavt
aktivitetsniveau, generel struktur i hverdagen, manglende ansvarsforståelse i eget liv nogle af
de udfordringer, de unge har.
Målgruppen i forhold til håndværker-camp er udvalgte elever fra områderne, som går i 7./8.
klasse.

Succeskriterier og datakilde for aktiviteten:
Succeskriterier:

Datakilde:

Hvert år er det målet at igangsætte 22
individuelt tilpassede uddannelses- og
beskæftigelsesrettede forløb til unge 18-30
årige fra områderne, som ikke er i gang med
uddannelse eller beskæftigelse hvoraf 6 forløb
årligt henvender sig særligt til unge, som ikke
har taget nogen form for uddannelse.

Leverancer og måling fra Fredericia
jobcenter

Der afholdes ”Håndværker Camp” hvert år i de
næste fire år helhedsplanen kører for minimum
16-20 udvalgte 7./8. klasses elever fra
områderne.

Egne leverancer og målinger

At 60% af de unge, der er arbejdet med i Din
Uddannelsesvej, fastholdes i deres
uddannelse/beskæftigelse/plan.

Leverancer og måling fra Fredericia
jobcenter

Der afholdes et/en lokalt
uddannelsesarrangement/initiativ/vejledningscamp årligt.

Egne leverancer og målinger

40 forældre deltager årligt til arrangement.

Egne leverancer og målinger

Alle unge under 25 år har egen
uddannelsesplan ved udgangen af hvert år i
helhedsplansperioden.

Leverancer og målinger fra UU

Leverancer fra skolen

Leverancer fra UU, skolen og Jobcenteret

Ansvars- og rollefordeling:
Ansvar
Leder af Helhedsplan Fredericia
I samarbejde med
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Dennis Mølgaard Hansen, chef for Arbejdsmarkeds- og Borgerservice, Fredericia kommune
Anders Ladegaard, centerleder, UU Lillebælt
Jan Thorkild Voss, distriktsskoleleder, Ullerup Bæk Skolen, Fredericia kommune
Mona Nederby Larsen, chef for Pleje- og Omsorg, Fredericia kommune
Beskæftigelseskoordinator, Helhedsplan Fredericia

Rollefordeling
Områdesekretariatet
•

Det er helhedsplanens ansvar at facilitere ovenstående aktiviteter, og løbende evaluere
disse i forhold til succeskriterierne.

•

Være tovholder på initiativer, der ligger udover den lovpligtige uddannelsesvejledning
samt planlægge og gennemføre disse med fokus på det praktiske og rammerne i
samarbejde med UU

•

Facilitere, koordinere, skabe rammerne omkring, bygge bro, bidrage til og støtte op om
samarbejdet med jobcentret i forhold til din Uddannelsesvej.

•

Planlægge og gennemføre håndværker-camps i samarbejde med skolen.

•

Støtte op om personaleledelse for de fremskudte medarbejdere, forventningsafstemme,
koordinere og planlægge i forhold til medarbejderressourcer, vilkår, evalueringer etc. i
tæt samarbejde med ledelsen for jobcentret

•

Rekruttere deltagere og forældre fra boligområderne i samarbejde med Jobcenteret.

•

Rekruttere frivillige og rollemodeller til lokalt arrangement.

•

Sikre adgang til lokale faciliteter/lokaler for at gennemføre initiativerne.

•

Sikre formidling af initiativerne til relevante aktører.

•

Følge op på succeskriterierne.

UU Lillebælt
•

Være tovholder på opgaven med at lave uddannelsesplaner for alle unge op til 25 år.

•

Markedsføre initiativerne og rekruttere de unge i samarbejde med skolerne.

•

Arrangere og gennemføre initiativerne med fokus på det faglige indhold. Herunder lokal
fremskudt uddannelsesvejledning/temainitiativer (3 timer ugentligt) samt
forældrearrangement (1 x 3 timer)

•

Sikre kontakten til og bidrag fra erhvervsskolerne, ungdomsuddannelserne

•

Arrangere uddannelsesbesøg i samarbejde med helhedsplanen.

•

Følge op på succeskriterier.
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•

Levere (uddannelses)statistik og dokumentation en gang årligt ift. succeskriterier

Fredericia Kommune
Det er Jobcentrets opgave at:
•

Styrke samarbejdet gennem koordinering og vidensdeling mellem helhedsplanen og
forløb samt andre relevante kommunale tilbud.

•

Sikre tolkebistand til relevante lokale initiativer.

•

Stå for koordineringen, planlægningen og rekrutteringen af unge til forløbet Din
Uddannelsesvej.

•

Koordinere i forhold til øvrige aktiviteter i den boligsociale helhedsplan, herunder
primært aktiviteten beskrevet under ”Fremskudt kommunal beskæftigelsesindsats”
samt hovedindsatsområdet ”Forebyggelse og forældreansvar” i tæt samarbejde med de
Helhedsplan Fredericia.

•

Bidrage ind i forløbet med bl.a. planlægning, rammesætning og undervisning, kontakt
til lokale uddannelsessteder og virksomheder med jobåbninger, særligt med fokus på
lærepladser eller evt. ufaglærte stillinger i tæt samarbejde med en medarbejder og
projektleder fra den boligsociale helhedsplan

Det er GenoptræningsCentrets opgave at:
•

Levere en fysioterapeut til undervisningen i Din Uddannelsesvej

•

Styrke samarbejdet gennem koordinering og vidensdeling mellem helhedsplanen og
forløb samt andre relevante kommunale tilbud.

Det er Ullerup Bæk Skolens opgave at:
•

Udvælge de elever, der skal deltage i den årlige håndværker-camp og sammen med
helhedsplanen evaluere og følge op herpå.

Aktivitetsnavn:
Lommepenge- og fritidsjobprojekter
Indhold og praksis (aktivitetsbeskrivelse):
Lommepenge- og fritidsjobprojekterne er for unge i Korskærparken og Sønderparken mellem
13 og 17 år.
Der arbejdes to-delt med denne aktivitet:
Lommepengeprojekt:
I lommepengeprojektet vil Helhedsplan Fredericia ”ansætte” nogle af de unge til at udføre
mindre opgaver i området – det kan være at dele informationsfoldere rundt, når der er
arrangementer og andre småopgaver i forbindelse med Helhedsplan Fredericias aktiviteter.
Den unge aflønnes enten via aftalt timebetaling eller via betaling til Klubberne, som så kan
bruge pengene på aktiviteter for børnene efter aftale med dem.
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I de tilfælde, hvor der er tale om timebetaling direkte til en ung, laves små jobopslag, når
Helhedsplan Fredericia har nogle opgaver i Lommepengeprojektet, som den unge skal skrive
en ansøgning til, og der afholdes samtaler med den unge, inden vedkommende får opgaven.
Dette er med til at hjælpe den unge til at få noget erfaring, der kan bruges i forhold til at søge
et reelt fritidsjob. Lommepengeprojektet er således tæt koblet til fritidsjobprojektet.
Fritidsjob:
I tæt samarbejde med skolen på afdeling Nørre Allé og klubberne arrangeres nogle et-timers
oplæg for unge mellem 13 og 17 år. Her undervises de i, hvordan de søger fritidsjobs. De kan
også komme forbi i job- og/læringscafé, som er en del af den fremskudte uddannelses- og
beskæftigelsesindsats og få hjælp til at skrive CV og ansøgning.
Der arbejdes desuden med kulturen blandt de unge, sådan at de hører og lærer om positive
normer og det at være en positiv rollemodel for andre. Der arbejdes en del med, at de unge
også lærer at begå sig på en arbejdsplads, mødetider, opførsel, påklædning, sprog mv.
Helhedsplan Fredericia vil løbende søge at finde frem til virksomheder, der har brug for unge
til at løse opgaver, som kan håndteres at unge mellem 13-17 år. Gennem disse mindre
opgaver får de unge en mulighed for at få erfaringer med arbejdsmarkedet i en lokal
virksomhed og få noget på deres cv. For nogle vil det resultere i mere fast fritidsjobs.

Formål og mål:
Formål
Formålet er:
•

At øge de unges selvværd

•

At styrke de unges arbejdsmarkedskompetencer

•

At fastholde de unge i uddannelse

•

At give de unge praksiserfaring

•

At de unge oplever at se meningen med egen skolegang

Mål
At fastholde unge i uddannelse.

Målgruppe(r):
Målgruppen er unge mellem 13 og 17 år fra Korskærparken og Sønderparken, som primært
har brug for støtte til at søge lommepengejobs i områderne og efterfølgende fritidsjobs i lokale
virksomheder.

Succeskriterier og datakilde for aktiviteten:
Succeskriterier:

Datakilde:

Hvert år hjælpes 10 unge fra områderne i
fritidsjob og 10 unge hjælpes med at få et
lommepenge-job

Egne leverancer og målinger
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To skoleklasser får hver år undervisning i at
skrive ansøgninger til fritidsjob.

Egne leverancer og målinger

Ansvars- og rollefordeling:
Ansvar
Leder af Helhedsplan Fredericia
I samarbejde med
Dennis Mølgaard Hansen, chef for Arbejdsmarkeds- og Borgerservice, Fredericia kommune
Anders Ladegaard, centerleder, UU Lillebælt
Jan Thorkild Voss, distriktsskoleleder, Ullerup Bæk Skolen, Fredericia kommune
Business Fredericia

Rollefordeling
Områdesekretariatet
•

Områdesekretariatet varetager ansvaret med at facilitere, planlægge og igangsætte
initiativerne i denne aktivitet i tæt samarbejde med skolen, DMK Den Matrikelløse Klub
og forældrene i områderne.

•

Forestå planlægningen, gennemførelsen og evalueringen af aktiviteten, herunder at
forestå undervisningen af eleverne i at skrive CV og ansøgninger i samarbejde med
skolen, de lokale virksomheder, lærings- og lektie-caféen samt SSP-medarbejderne
m.fl.

•

Stå for ansættelsen/betalingen af unge i lommepengeprojekter i forbindelse med
Helhedsplanens aktiviteter – herunder: stillingsopslag, samtaler, praktiske og juridiske
forhold omkring ansættelse.

•

Skabe PR omkring aktivitetens initiativer og resultater, hvor de unge står frem og
fortæller om egne erfaringer, så de bliver kendt som rollemodeller. Der laves små
videoklip som lægges ud via By-højskolens Facebookside, såfremt den unge og den
unges forældre har givet samtykke hertil.

•

Koordinere med andre aktiviteter i Helhedsplan Fredericia og/eller andre tilbud i
Fredericia kommune.

•

Skabe kontakten til og være brobyggere til virksomheder, der har fritidsjob til de unge.

Fredericia Kommune
•

Understøtter med hjælp til at skabe positiv medieomtale, når der er skabt særligt
positive resultater.

Det er Den Matrikelløse Klubs opgave:
•

At understøtte de unge i forhold til, at en udsat ung starter i fritidsjob, så der kan
arrangeres mentor-støtte eller andre støttende foranstaltninger for den unge under
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ansættelsen.
Det er skolens opgave:
•

At finde frem til de klasser, som tilbydes undervisning i at søge fritidsjob og det at
være på en arbejdsplads.

Business Fredericia
•

At skabe kontakt til virksomheder i området, der har fritidsjobs til de unge

Aktivitetsnavn:
Beskæftigelsesmentorer, mentorstøtte og efterværn

Indhold og praksis (aktivitetsbeskrivelse):
Mange af de unge i Korskærparken og Sønderparken, der har svært ved at gennemføre en
ungdomsuddannelse, har ikke en forælder eller andre voksne, der kan råde og vejlede i
forhold til uddannelse og arbejdsmarked, da de ikke selv har en uddannelse eller er i job.
Samtidig har mange af de ledige voksne (forældre) i Korskærparken og Sønderparken andre
udfordringer udover ledighed og er langt fra at kunne varetage et job eller de er udfordrede af
manglende sprogkundskaber og kendskab til arbejdsmarkedet. Aktiviteten
beskæftigelsesmentorer, mentorstøtte og efterværn er derfor delt op i flere dele.
Mentorindsats:
For unge som har brug for støtte til at klare sig gennem uddannelsessystemet vil Helhedsplan
Fredericia i samarbejde med Frivilligcenteret arbejde med frivillige mentorer, der kan varetage
denne støtte. Helhedsplanen Fredericia vil gennem sit kendskab til de unge i områderne, finde
de unge, der kunne have brug for mentorstøtten og Frivilligcentret vil stå for at rekruttere de
frivillige mentorer. Indsatsen har stort fokus på at finde det rette match mellem mentor og
den unge.
I forbindelse med opstarten af et mentorforløb arbejdes der med den unge i forhold til at
afklare situationen i forhold til uddannelse, fritidsliv og fremtidsdrømme samt eventuelle
problemer og udfordringer, som den unge står med.
Forløbet tilrettelægges således, at mentor og den unge mødes ugentligt henover et halvt til et
helt år.
Beskæftigelsesmentorer
I henhold til lov om aktiv beskæftigelsesindsats, så er Jobcentret forpligtede til at tilbyde
aktivitetsparate borgere at blive matchet med en mentor. Helhedsplan Fredericia arbejder tæt
sammen med Jobcentret i forhold til at støtte de udsatte ledige forældre i Korskærparken og
Sønderparken til at indgå i et mentorforløb i Jobcenter regi. De boligsociale medarbejdere i
Helhedsplan Fredericia skaber en relation og dialog med den enkelte udsatte ledige i forhold til
at afklare behovet for mentorstøtte og er med til at bygge bro til Jobcentrets eksisterende
mentorindsats.
I nogle særlige tilfælde kan de boligsociale medarbejdere selv varetage mindre mentorstøttefunktioner ud fra den enkeltes situation og behov. Det kan være en beboer, der møder op i
Beboerservice med en problemstilling, som vedkommende har behov for ekstra støtte til at
håndtere/klare, hvor nogle enkelte timers efterfølgende støtte kan bane vejen videre for
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beboeren. Eller det kan være en beboer, som har lidt større udfordringer/barrierer i forhold til
at komme videre i livet, hvor der allerede er opbygget en tæt relation med den boligsociale
medarbejder gennem en af aktiviteterne i Helhedsplan Fredericia. Her kan det være en lidt
længerevarende mentorindsats, der er behov for. Endelig kan det også være en forælder, der
får mentorstøtte med det formål at understøtte børnenes eller den/de unges vej i uddannelse
og beskæftigelse.
De boligsociale medarbejderes mentorstøttefunktioner vil ofte være koblet med de andre
aktiviteter under indsatsområdet, hvor den allerede skabte relation gør det aktuelt, at en
boligsocial medarbejder arbejder videre med en mentorstøttefunktion. Mentorstøtten i det
boligsociale arbejde vil overordnet have et beskæftigelses- og uddannelsesrettet sigte og
fungere som en brobygning til eksisterende mentorindsatser eller til andre uddannelses- eller
beskæftigelsesrettede forløb i jobcenter regi.
Efterværn
I forhold til uddannelses- og beskæftigelsesforløb kan der vise sig nogle særskilte behov for
efterværn for beboere, der er startet op på en uddannelse, i job eller personligt forløb, hvor
den enkelte skal arbejde med at møde op, komme til tiden, udvise engagement, lære at give
sig til kende, være præsentabel, søge ny viden, håndtere eget temperament, se fordele,
arbejde med vedholdenhed osv.
I den forbindelse kan vi i samarbejde med den enkelte tilbyde, at vi følger op ved at tage
kontakt enten via SMS, telefonisk eller aftalte møder. Herunder aftales hvor ofte, hvordan og
over hvilken periode, der ønskes efterværn. Der udformes en skriftlig aftale om indholdet og
omfanget, som underskrives af begge parter. Efterværn er mere en form for afstemt og aftalt
opfølgning, hvor mentorforløb er tættere og hvor kommunikationen foregår begge veje og
mere ad hoc og efter behov.

Formål og mål:
Formål
Formålet med aktiviteten er todelt:
•

For de unge, der er i risiko for ikke at gennemføre en ungdomsuddannelse er formålet
med aktiviteten at råde, vejlede og støtte den unge i enten at komme i gang med en
ungdomsuddannelse og eller at fastholde dem i allerede påbegyndt uddannelse.

•

For de ledige voksne (forældre) er formålet at understøtte dem i at bryde mønstre, øge
deres motivation og tro på egne evner og hjælp til specifikke problemstillinger i forhold
til at komme i uddannelse, få en læreplads eller komme i beskæftigelse eller blive
fastholdt i beskæftigelse.

Mål
At flere unge gennemfører en ungdomsuddannelse. At flere ledige voksne (forældre) kommer i
job eller starter på uddannelse.

Målgruppe(r):
Målgruppe 1:
Unge mellem 13 og 25 år der er i risiko for ikke at komme i gang med eller gennemføre en
ungdomsuddannelse.
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Målgruppe 2:
Ledige voksne (forældre) der har problemer udover ledighed – enten i form af sociale
udfordringer, manglende uddannelse eller i form af manglende sprogkundskaber og kendskab
til arbejdsmarkedet.

Succeskriterier og datakilde for aktiviteten:
Succeskriterier:

Datakilde:

Der aftales/gennemføres 20 mentorstøtteforløb eller efterværn (evt. gengangere tælles
ikke med) hvert år over en fireårig periode.

Egne målinger og leverancer

Der skabes progression i forhold til
målsætningen hos 75% af dem, der har
modtaget mentorstøtte eller efterværn

Egne målinger og leverancer

Ud af de 20 eller flere, der modtager
mentorstøtte/efterværn årligt, gennemfører
65% det endelige mål i forhold til, hvad deres
endemål har været.

Egne målinger og leverancer

Leverancer fra jobcenteret

Leverancer fra jobcenteret

Leverancer fra jobcenteret

Ansvars- og rollefordeling:
Ansvar
Leder af Helhedsplan Fredericia
I samarbejde med
Dennis Mølgaard Hansen, chef for Arbejdsmarkeds- og Borgerservice, Fredericia kommune
Frivilligcenter Fredericia
Beskæftigelseskoordinator fra Helhedsplan Fredericia
Rollefordeling
Områdesekretariatet
•

Spotte de unge og de voksne ledige forældre, der har behov for ekstra støtte i form af
mentorstøtte og/eller efterværn og iværksætte støttefunktion. Herunder opbygge
tillidsfulde relationer, afklare behov, tage de indledende snakke med de unge og de
voksne ledige, der har behov for mentorstøtte og bygge bro til de eksisterende
mentortilbud og frivillige mentorer

•

Henvise til eksisterende mentorkorps og mentorer og sikre det rette match mellem
mentor og mentee

•

Agere mentor i de særlige tilfælde, hvor der er opbygget en relation med den enkelte
beboer og hvor det giver mening, at det er den boligsociale medarbejder, der har
mentorfunktionen i en periode

•

Områdesekretariatet er ansvarlig i forhold til at facilitere oprettelsen af eller udviklingen
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af et frivilligt mentorkorps i samarbejde med virksomheder og Frivilligcenteret.
•

De, af Områdesekretariatets medarbejdere, der kommer til at varetage
mentorstøttefunktion inddrages i en forudgående trepartssamtale med den unge eller
ledige voksne og dennes sagsbehandler, således at der laves samtykke-erklæring og
forventningsafstemmes parterne imellem

•

At indsamle viden og data i forhold til opfølgning på aktiviteten i forhold til
succeskriterier.

Fredericia Kommune (Jobcenter)
•

At tilbyde mentorstøtte til de aktivitetsparate beboere, der er i målgruppen for denne
støtte

•

At koordinere med Områdesekretariatet i forbindelse med mentorstøtte og sikre et tæt
samarbejde i forbindelse med den enkelte lediges job- og afklaringsforløb

•

At sikre viden og data er tilgængelig for Områdesekretariatet

Frivilligcenter Fredericia
•

At hjælpe med at rekruttere frivillige mentorer

•

At koordinere og samarbejde med Områdesekretariatet i forhold til at matche mentor
og mentee

•

At klæde den frivillige mentor på i forhold til opgaven i tæt samspil med
Områdesekretariatet

Aktivitetsnavn:
Kreativ læring

Indhold og praksis (aktivitetsbeskrivelse):
Denne aktivitet er udviklet med inspiration i aktiviteten Kreativ Læring i CFBU
Inspirationskataloget, der er målrettet unge samt erfaringer fra et beskæftigelsesprojekt
omkring iværksætteri, som blev gennemført fra anden halvdel af 2017 og fortsatte i 2018. I
Helhedsplan Fredericia vil målgruppen være ledige unge og voksne (primært forældre), der
har udfordringer udover ledighed og som har brug for at blive positivt udfordret.
Deltagerne rekrutteres målrettet blandt beboerne i Korskærparken og Sønderparken, der er i
målgruppen. Aktiviteten kræver, at deltagerne udviser engagement og forpligter sig til at
medvirke, og der laves dermed en særlig aftale med de enkelte deltagere.
Ligesom i Kreativ Læring tages udgangspunkt i et projekt, et produkt eller en ydelse, som
deltagerne er med til at formulere og beskrive, så der skabes ejerskabsfølelse for det valgte.
Deltagerne kommer til at opleve alle trin i forbindelse med opstart/drift af koncept/virksomhed
fra ide-udvikling til produktion, til salg, til markedsføring, til evt. opbevaring og levering til
regnskab og løn. Der søges kobling til allerede eksisterende virksomheder.
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Dermed oparbejder deltagerne en forståelse for sammenhænge på arbejdsmarkedet, og vil
bedre forstå, hvorfor det er afgørende med uddannelse, at alle bidrager og tager ansvar og
overholder aftaler, når de kommer ud på arbejdsmarkedet.
Forløb er inspireret fra metoderne i MYOB og deltagerne er unge og forældre uden
uddannelse/beskæftigelse, som har udvist handlingsmønstre, der ikke tidligere har båret dem
videre i uddannelse/beskæftigelse.Her tænkes 10 deltagere pr. forløb, som kører over 1 x 13
uger. Det vil kun være muligt at køre et forløb ad gangen.
Elementer, der vil indgå i forløbet er, at deltagerne vil opleve at få bedre:
•

Forståelse for og oplevelse af at være selvforsøgende

•

Forståelse af transportmuligheder og det offentlige transportsystem

•

Sygdomsforståelse og -håndering i en dansk kontekst

•

Danskkundskaber og formuleringskundskaber

•

Samfundsforståelse (strukturering af sammenhæng mellem arbejdsliv og privat liv)

•

Stabilitet og vedholdenhed (mødestabilitet og tidsperspektivet)

•

Forståelse for, og kendskab til brug af digitalisering (NemID, beskeder gennem
digitaliseringen, jobansøgning osv.)

•

Økonomi og økonomisk perspektiv

•

Viden om iværksætteri og det at bidrage i virksomhed som arbejdskraft og en del af
fællesskabet

•

Sundhed, motion og ernæring

•

Ansvarsfølelse i forhold til kolleger og deadlines, når et produkt/ydelse skal leveres
m.m. samt engagement

Der vil også være kobling til aktiviteten ”beskæftigelsesmentorer, mentorstøtte og efterværn”.
Det kan være i form af SMS/et telefonisk opkald en gang om ugen i en periode, for bl.a. at
understøtte fokus på, at vedholdende indsats og evt. vikararbejde på sigt fører til ordinær
beskæftigelse. Det kan også være i forhold til træning af vedholdenhed og refleksion, hvis en
deltager ender op med at få varig beskæftigelse på baggrund af projektet.
Som tidligere nævnt, vil der søges skabt kobling til virksomhed/virksomheder i byen. Der kan
skabes forbindelse til deltagere ind i denne aktivitet fra andre aktiviteter og omvendt.

Formål og mål:
Formål:
Formålet er:
•

At ”vække” deltagernes lyst, energi og tro på egen kunnen

•

At deltagerne selv skal være med til at definere, udvikle og producere selve konceptet,
produktet eller ydelsen og tænke økonomi med indover
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•

At deltagerne får en øget interesse for at få et arbejde og tjene deres egne penge

Mål
At flere unge og ledige voksne forældre i Korskærparken og Sønderparken motiveres til at
tage en uddannelse eller kommer i beskæftigelse

Målgruppe(r):
Målgruppen er primært ledige unge eller voksne op til 30 år. Såfremt der kommer voksne over
30 år med, så skal de allerhelst være forældre, som er bosiddende enten i Korskærparken eller
Sønderparken, og som har særlige udfordringer i forhold til at komme i beskæftigelse og
vedligeholde beskæftigelse over længere perioder. I første omgang er målgruppen primært
unge uden uddannelse, og/eller ledige som tilsyneladende virker til at have gode kompetencer,
men hvor tidligere handlingsmønstre har forhindret, at de er kommet i
uddannelse/beskæftigelse.

Succeskriterier og datakilde for aktiviteten:
Succeskriterier:

Datakilde:

Målsætningen er, at 50% af deltagerne starter
på en uddannelse eller kommer i hel eller delvis
beskæftigelse.

Egne leverancer og målinger

Der deltager hvert år 10 unge i forløbet.

Egne leverancer og målinger.

Der gennemføres et forløb hvert år.

Egne leverancer og målinger

Efter fire år er et enkelt koncept/en enkelt
ide/et enkelt projekt forankret i form af en del i
eksisterende virksomhed.

Egne leverancer og målinger

Leverancer fra Jobcenteret

Ansvars- og rollefordeling:
Ansvar
Leder af Helhedsplan Fredericia
I samarbejde med
Dennis Mølgaard Hansen, chef for Arbejdsmarkeds- og Borgerservice, Fredericia kommune
Business Fredericia
Rollefordeling
Områdesekretariatet
•

At lede, facilitere og koordinere aktiviteten

•

At stå for gennemførelsen af aktiviteten i tæt samarbejde med jobcentret,
virksomheder og andre relevante samarbejdspartnere
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•

At være med til at rekruttere og forestå udvælgelsen af deltagerne i tæt samarbejde
med jobcentret og DMK (Den Matrikelløse Klub)

•

At følge op på aktiviteten i forhold til opstillede succeskriterier

•

At etablere samarbejde med relevante virksomheder, foreninger og organisationer

•

At samarbejde med deltagerne i forhold til at få hjulpet dem videre i uddannelse eller
ud i vikarjobs eller ordinære jobs.

Fredericia Kommune (Jobcenteret)
•

At udvælge mulige deltagere til aktiviteten, som så efterfølgende visiteres af
helhedsplanen ind i forløbet.

•

At oprette forløbet i deres system og give de ledige mulighed for at følge dette i 13
uger og evt. flere uger, da forandringsprocessen skal have tid for at forankres i
forbindelse med deres ledighedsforløb.

Business Fredericia
•

At fungere som sparringspartner og bidrage ad hoc med uddannelse i iværksætteri og
med at pege på virksomheder, vi kan prøve at tage kontakt til i forhold at høre, om de
kunne være interesserede i at indlemme/overtage et koncept og en medarbejder eller
flere.

Aktivitetsnavn:
Fremskudt kommunal beskæftigelsesindsats

Indhold og praksis (aktivitetsbeskrivelse):
I boligområderne i Sønderparken og Korskærparken er andelen af beboere udenfor
arbejdsmarkedet over 50%. (BL-tal 2016).
Aktiviteten bygger videre på det samarbejde, der er etableret i de forgange fire år mellem
Fredericia Jobcenter og de boligsociale medarbejdere, hvor der gennem forskellige forløb og
individuelle helhedsorienterede indsatser overfor ledige beboere, er arbejdet med at få de
ledige i ordinær beskæftigelse. Det primære fokus vil være på forældre til børn og unge i
områderne. Herunder vil der fortsat blive arbejdet specifikt med de ledige med anden etnisk
baggrund, hvor arbejdet med sprogkundskaber har særlig opmærksomhed.
I den fremskudte kommunale beskæftigelsesindsats er nogle af jobcentrets medarbejdere
placeret i Korskærparken og Sønderparken, hvor de arbejder tæt sammen med Helhedsplan
Fredericia. Ved at være i områderne er jobcentrets tilbud lettere tilgængeligt for målgruppen
og der kan opnås en mere direkte og tættere kontakt til den enkelte.
I de indledende, afklarende og opfølgende individuelle samtaler, medvirker der ofte både en
sagsbehandler fra Fredericia Kommune og projektmedarbejder fra den boligsociale
helhedsplan. Her drages nytte af det store kendskab og relationer, som de boligsociale
medarbejdere har til beboerne.
Der arbejdes under denne aktivitet med:
•

Obligatoriske jobsamtaler
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•

Vejledning i jobsøgning og uddannelse

•

Motion og sundhed - igangsætning af sundhedsforløb, herunder bl.a. plan for motion og
kost

•

Personlige planer og udvikling - intensive konkrete aktiviteter og vejledning i forhold til
at skærpe den enkeltes fokus på uddannelses- og beskæftigelsesrettede muligheder og
tilgange.

•

Netværk og meningsgivende aktiviteter i praksis – hvordan man søger, opretter og
deltager i netværk, herunder både socialt og fagligt.

•

Tæt samarbejde mellem jobcenteret, boligorganisationerne, den boligsociale indsats og
virksomhederne i forhold til at finde små-jobs og voksenlærepladser

Formål og mål:
Formål
Formålet er:
•

At få en mere direkte kontakt til de ledige borgere (primært forældre) i Korskærparken
og Sønderparken

•

At få bedre mulighed for at følge den enkelte borger tættere

•

At lave mere individuelt tilpassede forløb

•

At få mere viden om den enkelte borgers ressourcer

Mål
At flere voksne ledige forældre får tilknytning til arbejdsmarkedet eller får sig en
kompetencegivende uddannelse, som bringer dem tættere på varig selvforsørgelse.

Målgruppe(r):
Indsatsen er målrettet ledige aktivitets- og jobparate kontanthjælpsmodtagere samt
aktivitetsparate integrationsydelsesmodtagere, der ikke er omfattet af Fredericia Kommunes
integrationsprogram, og som er bosat i områderne. Denne målgruppe er fordelt på 20
nationaliteter med en klar overvægt af aldersgruppen 30 til 59 år. Herunder er målgruppen
borgere med anden etnisk baggrund end dansk og med dansksproglige barrierer.
Målgruppen har ofte problemer ud over ledighed, herunder kan nævnes:
Helbredsmæssige problemer, som omfatter alt fra alvorlige helbredsproblemer af både fysisk
og psykisk karakter til borgere med mere diffuse lidelser.
Manglende integration og forståelse af, hvordan det danske samfund fungerer, ofte
kombineret med dårlige danskkundskaber og manglende grundskolekompetencer.
Misbrug og hjemløshed, som ofte er knyttet sammen med tunge personlige problemstillinger.
Dertil kommer, at mange har udviklet handlingsmønstre, der fører til ressourcesvaghed og
mangler redskaber til at kunne bringe sig selv i balance og få løst de problemer, de står over
for.
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Succeskriterier og datakilde for aktiviteten:
Succeskriterier:

Datakilde:

At alle beboere i forløbet får et brugbart CV og
herigennem opnår bedre kendskab til deres
eksisterende kompetencer og værdier.

Egne leverancer og målinger

Hvert år får 50 beboere gennem denne aktivitet
udarbejdet en plan, et CV og/eller et ordinært
job.

Egne leverancer og målinger

At alle beboere i forløbet får lagt en plan
sammen med personlig jobkonsulent omkring
konkrete jobmål med udgangspunkt i
beboerens egne ønsker – kombineret med
reelle jobtilbud/jobmuligheder.

Egne leverancer og målinger

Alle de deltagende beboere får beskæftigelse i
form af ordinære timer (det kan blot være 2
timer eller det kan være 37 timer)

Egne leverancer og målinger

At 25% af beboerne i forløbet vil kunne opnå
min. 30 timer pr. måned med ordinære timer i
beskæftigelse, i virksomhedspraktik, løntilskud
eller med timer i uddannelse.

Egne leverancer og målinger

Leverancer fra Jobcenteret

Leverancer fra Jobcenteret

Leverancer fra Jobcenteret

Leverancer fra Jobcenteret

Leverancer fra Jobcenteret

Ansvars- og rollefordeling:
Ansvar
Leder af Helhedsplan Fredericia
I samarbejde med
Dennis Mølgaard Hansen, chef for Arbejdsmarkeds- og Borgerservice, Fredericia kommune
Mona Nederby Larsen, chef for Pleje- og Omsorg, Fredericia kommune
Beskæftigelseskoordinator, Helhedsplan Fredericia

Rollefordeling
Områdesekretariatet
•

At facilitere rammerne for de jobcentermedarbejdere, der arbejder som fremskudte ude
i områderne.

•

Områdesekretariatets ledelse og jobcenterets ledelse er i tæt samarbejde ansvarlige i
forhold til personaleledelse, forventningsafstemning, koordinering, planlægning,
medarbejderressourcer, vilkår, evalueringer etc.

•

Områdesekretariatet og Jobcenteret deltager på chefniveau i den arbejdsgruppe, der
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nedsættes under indsatsområdet, og er ansvarlige i forhold til at opsamle og evaluere
på forløbet, og resultatmåle i forhold til succeskriterier for aktiviteten og hele
indsatsområdet. At arbejde tæt sammen med Jobcenterets medarbejdere i forbindelse
med arbejdet med og for de ledige i forbindelse med aktiviteten.
•

At koordinere i forhold til øvrige aktiviteter i Helhedsplan Fredericia, herunder primært
aktiviteter under dette indsatsområde og indsatsområdet forebyggelse og
forældreansvar

•

At støtte op om og samarbejde i forhold til den enkelte ledige generelt.

•

At støtte op om og bidrage med medarbejderressourcer i forhold til metodeudvikling,
koordinering, facilitering, undervisning indenfor egne relevante fagområder og
kontakten til lokale uddannelsessteder og virksomheder med jobåbninger, særligt med
fokus på regulære jobs og/eller lærepladser.

•

At opsamle viden og data omkring aktiviteten.

Fredericia Kommune
Det er jobcenterets opgave at:
•

Stå for planlægning og gennemførelsen af samtalerne og sagsbehandlingen i forhold til
de ledige beboere ude i områderne.

•

Understøtte samarbejdet med helhedsplanen og sikre de lediges adgang til de tilbud,
der er i områderne samt andre relevante tilbud i kommunen og i helhedsplanen.

•

Sikre medarbejderressourcer til den fremskudte indsats.

•

Sikre viden og data om aktiviteten til Helhedsplan Fredericia i forhold til
succeskriterierne.

Det er Genoptræningscenterets opgave at:
•

Have fagpersoner i form af fysioterapeuter/ergoterapeuter, som kan bidrage med
sundhedstjek og tilbyde træning og træningsprogrammer, hvor omfang og evt. køb af
faste timer fra Genoptræningscenteret aftales med Helhedsplanen.

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

Navn på den boligsociale indsats, som delaftalen vedrører:
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Den boligsociale helhedsplan i Fredericia 2019-2022

Aftalens parter:
Kirsten Blæhr, chef, Familie og Børnesundhed, Fredericia kommune
Anders Axø, chef, Børn- og Unge, Fredericia kommune
Bodil Schelde-Jensen, chef, Kultur- og Fritid, Fredericia Kommune
Anders Ladegaard, Centerleder, UU Lillebælt
Louis Lindholm, leder, Frivilligcenter Fredericia
Ditte Cramon, leder, Voksen- og Sundhedssekretariatet, Fredericia Kommune

Til inspiration og sparring:
Landsorganisationen af Kvindekrisecentre
Dansk Flygtningehjælps frivilliggruppe
Bydelsmødrenes Landsorganisation
Landsorganisationen Baba

Problemkompleks for indsatsområdet:
I Korskærparken og Sønderparken bor der mange familier, som er udfordrede både økonomisk
og socialt. Derudover er en markant andel af familierne i Korskærparken indvandrere og
efterkommere fra ikke vestlige lande, hvilket udfordrer mange familier i forhold til det danske
sprog, kendskab til samfundets normer, kultur og regler. Mange forældre er udfordret i forhold
til viden og indsigt i forhold til at understøtte sig selv og egne børn i at bygge bro mellem egen
kultur og dansk kultur.
Et andet opmærksomhedspunkt er at mange af forældrene i boligområderne er enlige
forsørgere. Dette er ikke et problem i sig selv, men behovet for, at de har gode netværk, hvor
de kan understøtte hinanden, børnene og de unge er afgørende.
Nedenfor er angivet i procent, hvor mange familier, der er indvandrere og efterkommere fra
ikke vestlige lande, andelen af børn og unge under 18 år, andel heraf med anden etnisk
baggrund end dansk og andel af børn der vokser op med kun en forsørger – alt sammen
sammenligneligt i forhold til tallene for hele kommunen. (Kilde: BL-tal for 2017).
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Sprogudvikling
Mange børn i områderne har sproglige udfordringer i forhold til børnene i resten af Fredericia
Kommune. Her ses tydeligt, at der skal gøres en ekstra indsats i forhold til børnene på de to
skoler der er knyttet til områderne, indenfor alle tre sproglige udviklingsområder, hvor
procenttallet viser, at en langt større procentdel af børnene kræver særlig indsats på skolerne i
områderne.
Resultatet af læsevejledning i 0. klasse – Efterår 2016 for Høgevej og Skjoldborgsvej og samlet
for hele kommunen. Tallene viser hvor mange procent af børnene, der kræver en særlig
indsats:
Ordkendskab

Fonologisk
opmærksomhed

Bogstavkendskab

Høgevej

12%

24%

8%

Skjoldborgsvej

10%

23%

10%

6%

15%

5%

Hele kommunen

Aktive børnesager
Der er en række både udsatte og sårbare familier i Korskærparken og Sønderparken. Når man
kigger på de udsatte familier der har aktive børnesager (§ 50 undersøgelser) så ses det, at
antallet ligger lidt over gennemsnittet for Fredericia Kommune. Der er sammenlagt 800 aktive
sager i hele Fredericia Kommune og i områderne er der 73 sager. Det vil sige, at der er 7,4% af
børn/unge (0-18-årige) i hele Fredericia og 8,2% af børn/unge (0-18-årige) i boligområdet,
som har en aktiv børnesag. (Kilde: Fredericia Kommune, juni 2018). Med de udfordringer der i
øvrigt viser sig i områderne, er der mange sårbare familier, som endnu ikke har en børnesag,
men for disse familier kan den boligsociale indsats have en forebyggende betydning og dermed
hindre, at familierne får alvorligere problemer, herunder et behov for at få oprettet en
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børnesag.
Forældreengagement
Blandt sårbare familier og særligt blandt familier med anden etnisk baggrund oplever man ofte
manglende engagement og deltagelse fra forældre i børnenes fritids- og skoleliv. Forskning
peger på, at forældrenes engagement i børnenes skoleliv har stor betydning for børnenes
faglige, sociale og personlige udvikling.
På Ullerup Bæk Skolen, som er den skole der aftager flest elever fra områderne, oplever man
en udfordring i forhold til forældrenes engagement i deres børns skolegang. Det ses helt
konkret når man kigger på den generelle svarprocent fra forældre når der sendes beskeder mv.
til hjemmet. Her ligger svarprocenten på blot 47% for 2017. Over halvdelen af forældrene
vender således aldrig tilbage, når skolen henvender sig til hjemmet. En væsentlig hindring for
forældreengagement kan blandt andet formodes at være kulturelle og sproglige barrierer.
Skolefravær
En indikator på mistrivsel og manglende forældreengagement er skolefravær. Et højt ulovligt
skolefravær kan have store konsekvenser for det enkelte barn i forhold til barnets videre
uddannelse. Når man ser på statistikken for fravær for eleverne på 9. klassetrin på Ullerup Bæk
Skolen viser der sig, at der er et højt ulovligt fravær.

Tallene for ulovligt fravær på 9. klassetrin for hele Fredericia søges indhentet og indsat inden
projektstart. Tallene for fravær samlet for Ullerup Bæk Skolens 9. klassetrin ser således ud:
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Tallene for fravær på Høgevej skole afsøges nærmere inden projektstart og tilføjes, hvis der
viser sig et behov.

Formål, mål og succeskriterier for indsatsområdet:
Formål og mål:
Formål
Indsatsområdet har fokus på og sigter mod at forebygge og nedbryde en negativ social arv hos
børn og unge. Formålet er at styrke forældrekompetencer, så forældrene kan tage aktiv del i
børnenes liv og medvirke til, at børnene ikke kommer ind på et skævt spor såvel
uddannelsesmæssigt som socialt. Ved at styrke forældrekompetencerne generelt vil dette have
afsmittende positiv effekt på børnenes skolegang, sprog samt fritidsliv.
De konkrete mål for indsatsområdet er således at arbejde hen imod at:
-

Nedbringe antallet af aktive børnesager i områderne

-

Flere forældre er aktive og viser interesse i deres børns skolegang

-

Ulovligt fravær for 9. klasses elever nedbringes

-

De sproglige kompetencer for børnene i daginstitutionerne i områderne forbedres

Succeskriterier (lokalt opstillede målinger):

Datakilde:

Antal aktive børnesager er støt faldende frem mod 2022.

Tal indhentes fra Familieog
børnesundhedsområdet i
2020 og igen i 2022.

Baseline:
Udgangspunktet er fra 2018 og er 800 sager i hele Fredericia
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kommune og sammenlagt i områderne Korskærparken og
Sønderparken er 73 sager.
Det vil sige, at 7,4% af børn/unge (0-18-årige) i hele Fredericia og
8,2% af børn/unge (0-18-årige) i boligområdet har en aktiv
børnesag.
Andelen af forældre, der svarer på skolens henvendelser, stiger
således, at andelen kommer på niveau med andelen af besvarelser
fra eleverne.
Baseline (tal fra distrikt Ullerup Bæk, dato: 09.01.18):

Tal hentet fra program
for læringsledelse fra
distriktsleder, Ullerup
Bæk Skolen, Nørre Allé.
Denne statistik følges
årligt.

Svarprocent fra forældre er på 47%
Svarprocent fra elever er på 94,7%
(Svarprocenten er antal registrerede svar på henvendelser til
forældrene via skole-intra, hvor antal inviterede står angivet og
antal svar står angivet).

Det ulovlige skolefravær på 9. klassetrin på Ullerup Bæk Skolen
mindskes og nærmer sig Fredericia som helhed. (her indhentes tal
for hele Fredericia efter helhedsplansperiodens opstart).

Årlige tal fra Ullerup Bæk
Skolen leveres direkte fra
skolen.

Baseline:
Ullerup Bæk Skolen
Ulovligt fravær skoleåret 2015 - 2016:

3,48%

Ulovligt fravær skoleåret 2016 – 2017:

3,66%

Ulovligt fravær 1. halvår 2017 – 2018:

3,59%

Tallene for hele
Fredericia indhentes
senere.

Fredericia Kommune
Ulovligt fravær skoleåret 2015 – 2016: (tallet føjes ind senere)%
Ulovligt fravær skoleåret 2016 – 2017: (tallet føjes ind senere)%
Ulovligt fravær skoleåret 2017 – 2018: (tallet føjes ind senere)%
Tallene for hvor mange procent af børnene, der kræver en særlig
indsats på Høgevej og Skjoldborgsvej nærmer sig hele kommunen.

Tal indhentes fra Børnog Unge, Fredericia
Kommune.

Baseline:
Læseevaluering i 0. klasse i efterår 2016
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Ordkendskab

Fonologisk
opmærksomhed

Bogstavkendskab

Høgevej

12%

24%

8%

Skjoldborgsvej

10%

23%

10%

Hele
kommunen

6%

15%

5%

Aktiviteter, som skal bidrage til indfrielse af formål, mål og succeskriterier:
Aktiviteter under indsatsområdet er:
•

Bydelsmødre (CFBU: Bydelsmødre)

•

Fædreindsatser, herunder Baba-lignende indsats (CFBU: Fædreindsatser)

•

Boligsociale familiekurser, herunder By-højskole (CFBU: Boligsociale familiekurser)

•

Rådgivning og brobygning til kommunale aktører for sårbare forældre ”SønderKorskær
på forkant” (CFBU: Rådgivning og brobygning til kommunale aktører for sårbare
forældre)

Medarbejderressourcer for indsatsområdet:
Kort beskrivelse af medarbejderprofiler, der indgår under dette indsatsområde, herunder hvor
stor en andel medarbejdernes samlede ressourcer der anvendes i indsatsområdet.
I forhold til profiler for boligsociale og kommunale medarbejdere vil der være brug for, at
medarbejderne har:
•

Pædagogisk eller socialfaglig baggrund.

•

Erfaring med arbejde med forældre, børn, unge og gerne familieområdet.

•

Kendskab til beboerdemokrati og almene boligområder.

•

Erfaring med at arbejde i tværfaglige netværk.

•

Erfaring indenfor det idræts- og sundhedsfaglige område

•

Kommunikative færdigheder i forhold til dialog med samarbejdspartnere, børn, unge og
forældre, frivillige, vejledning og i forbindelse med udarbejdelse af nyhedsbreve og
vidensdeling generelt.

Samlede medarbejderressourcer i indsatsområdet:
•

Sekretariatsleder med 9,25 timer ugentligt.

•

Boligsociale medarbejderressourcer svarende til 55 timer ugentligt.

•

Af kommunale medarbejderressourcer indgår 36 pr. uge som egenfinansiering i
helhedsplanen. Her vil der være tale om medarbejdere fra børn- og ungeområdet,
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familie- og børnesundhedsområdet og kultur- og fritidsområdet.

Sammenhæng med den kommunale indsats i boligområdet:
Der er behov for at være ekstra opmærksom på familier i Korskærparken og Sønderparken,
der kunne have behov for hjælp. Der er imidlertid nogle grundforudsætninger der skal være til
stede, for at det kan lade sig gøre at arbejde effektivt med sårbare og udsatte familier i det
boligsociale arbejde. Der skal være et samarbejde og koordinering med andre relevante
aktører. Derfor har Helhedsplan Fredericia et godt samarbejde med Fredericia Kommunes
velfærdsområder, der allerede laver forebyggende arbejde i områderne:
•

Den Kreative Skole (musik og korsang)

•

Bogstart

•

Din Indgang

•

Læreplaner med Forældre

•

Småbørn

•

Fritidspas

•

Fritidsfamilie

•

Praktisk Pædagogisk Støtte

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

Finansiering

Landsbyggefonden

t.kr.

3.816

Lokal medfinansiering fra Fredericia Kommune

t.kr.

1.952

Lokal medfinansiering fra boligorganisationerne

t.kr.

508

Samlet budget for indsatsområdet

t.kr. 6.276

Konflikthåndtering og underretning:
Konflikter skal søges løst på det niveau, hvor den pågældende konflikt hører til. Konflikter med
beboere, frivillige og omkring den daglige opgaveløsning er projektledelsen og det boligsociale
sekretariat ansvarlig for at håndtere. Er dette ikke muligt søges sparring i styregruppen under
indsatsområdet og/eller den boligsociale bestyrelse.
Vedrører konflikten en aktivitet, hvor kommunen er ansvarlig, skal projektledelsen håndtere
denne med de kommunale repræsentanter først på chefniveau, og efterfølgende i den
boligsociale bestyrelse, såfremt konflikten stadig ikke er løst.
Vedrører konflikten de lokale afdelingsbestyrelser håndteres denne i samarbejde med
boligorganisationernes repræsentanter i bestyrelsen.
Konflikter der berører den strategiske samarbejdsaftale og dennes gennemførelse håndteres i
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den boligsociale bestyrelse.
Aftalens parter forpligter sig til at underrette hinanden om organisatoriske ændringer og
forhold, som kan have betydning for samarbejdet og for aktiviteternes fremdrift og
gennemførelse.

Revision af delaftalen (Eventuelle reviderede aftaler skal ikke fremsendes til
Landsbyggefonden, men fonden skal om nødvendigt til enhver tid kunne
rekvirere ajourførte delaftaler):
En revision af delaftalen kan laves på initiativ af de involverede parter. En eventuel revision
skal godkendes både i styregruppen under indsatsområdet og den boligsociale bestyrelse. De
involverede parter skal involveres i processen samt ligeledes godkende ændringer såfremt de
vedrører en aktivitet, de har en rolle i.
En tilrettet delaftale skal sendes ud til alle involverede parter hurtigst muligt efter godkendelse
og beslutning og så vidt muligt inden ændringer af aktiviteter eller praksis træder i kraft.

Delaftalen gælder fra - til:
Fra 01.01.2019 til 31.12.2022

Aktiviteter, som skal bidrage til indfrielsen af mål for indsatsområdet (tilføj
skemaer - ét skema pr. aktivitet):
Aktivitetsnavn:
Bydelsmødre

Indhold og praksis (aktivitetsbeskrivelse):
Bydelsmødre er primært kvinder med etnisk minoritetsbaggrund, som gør en frivillig indsats i
lokalområdet for at støtte kvinder, som ofte føler sig isolerede, og som det etablerede system
kan have vanskeligt ved at nå. Grundtanken i Bydelsmødrekonceptet er, at mødre på mange
måder er nøglen til hele familiens sociale og kulturelle integrationsproces.
Bydelsmødrene skal gennemgå en uddannelsesforløb, der strækker sig over 12 moduler –
hvert modul har 2,5 timers varighed. Indholdet i uddannelsesforløbet relaterer sig til 4
temaer: Familien, sundhed, samfund og kommune samt Bydelsmødrenes metoder
Via forløbet klædes bydelsmødrene på til at:
•

Lave opsøgende arbejde: At opsøge kvinder, der er isolerede og/eller som det offentlige
har svære ved at nå f.eks. selvforsørgere.

• Hjælp til selvhjælp: Bydelsmødrene løser ikke kvinders problemer for dem, men styrker
kvinder i selv at kunne løse deres problemer ved at give dem viden, øget selvtillid og
vise dem vejen
• Sprede viden gennem netværk: Bydelsmødrene gør det som mange kvinder allerede
gør, nemlig at dele den viden, de har. På den måde bliver erfaringer hurtigt spredt og
brugt af andre. Styrken ved Bydelsmødre er, at den viden, som spredes ikke kun
bygger på enkeltstående personlige erfaringer, men bygger på faktuel viden om
lokalsamfundet og faglige emner som de har tilegnet sig under Bydelsmødrenes
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uddannelse og efterfølgende oplæg i gruppen.
• Bydelsmødrene inddrages i andre relevante aktiviteter i helhedsplanen: I samarbejde
med daginstitutioner, skolen og andre samarbejdspartnere. Spisearrangementer og
familiekurser under By-højskole er også oplagte aktiviteter af koordinere i forhold til
Bydelsmødre.
Bydelsmødrenes netværk kan med fordel styrkes f.eks. i samarbejde med en frivillig
organisation. På landsplan er der allerede mange erfaringer at trække på fra lignende
projekter, hvilket tilpasses de lokale forhold i Helhedsplan Fredericia.

Formål og mål:
Formål
Formålet er:
•

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

•

At give sårbare og udsatte kvinder i Bydelsmødrenes netværk og boligområde bedre
muligheder for at fremme deres børns integration og udvikling.

•

At kvinder med etnisk minoritetsbaggrund i svære livssituationer får håb og handlekraft
til at skabe den tilværelse de ønsker for dem selv, deres familie og børn.

•

At bygge bro mellem kvinderne, kommunens- og lokalsamfundets tilbud, ved at skabe
lokale fællesskaber

•

At etablere netværk på tværs af civilsamfund, det offentlige og den private sektor.

•

At Bydelsmødrenes ressourcer og kompetencer bliver synliggjort gennem Bydelsmødreindsatsen og derved bliver forståelsen af kvinder med etnisk minoritetsbaggrund
nuanceret.

•

At styrke tillid til egne evner, ny viden om børns behov, mulighed for deltagelse i
børnenes liv på børnenes præmisser.

Mål
Målet er at bydelsmødrene forankres i frivilligt regi så familierne står stærkere, og at
aktiviteten bidrager til at indfri målet om, at familier og børn i Korskærparken og
Sønderparken trives.

Målgruppe(r):
Aktiviteten har to målgrupper:
Målgruppe 1 - Mødre, som deltager i forløbet, og som skal uddannes til at være bydelsmødre.
Målgruppe 2 - Mødre med personlige og sociale problemer, som bydelsmødrene skal opsøge,
videregive deres viden til og hjælpe med at etablere kontakt til de rette aktører.
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Succeskriterier og datakilde for aktiviteten:
Succeskriterier:

Datakilde:

Minimum 20 kvinder er uddannede
bydelsmødre i 2022, og er aktive i forhold til at
understøtte andre.

Egne leverancer og målinger

Efter hvert år har de uddannede bydelsmødre
hver især haft kontakt til og hjulpet 12 mødre.

Egne leverancer og målinger

Der rekrutteres første år 8-10 bydelsmødre,
som uddannes og de rekrutterer hver især 1 ny
bydelsmor til et nyt hold, der uddannes året
efter. Processen gentages hvert år.

Egne leverancer og målinger

Ansvars- og rollefordeling:
Ansvar
Leder af Helhedsplan Fredericia
Med støtte fra
Kirsten Blæhr, chef, Familie og Børnesundhed, Fredericia kommune
Anders Axø, chef, Børn- og Unge, Fredericia kommune
Bodil Schelde-Jensen, chef, Kultur- og Fritid, Fredericia Kommune
Ditte Cramon, leder, Voksen- og Sundhedssekretariatet, Fredericia Kommune
Rollefordeling
Områdesekretariatet
•

Den boligsociale helhedsplan er ansvarlig for facilitering, planlægning og opstart af
denne aktivitet samt løbende at understøtte og følge op.

•

Helhedsplanen vil sammen med samarbejdspartnerne lave en drejebog og et
undervisningsforløb for bydelsmødrene i Fredericia, som vil tilpasses og revideres
undervejs, så den passer til de behov, der erfares undervejs.

•

De boligsociale medarbejdere koordinerer indsatsen i opstartsfasen og gennem det
første forløb, og der etableres en ressourcegruppe af kommunale fagpersoner og evt.
frivillige, der kan understøtte projektet – denne ressourcegruppe koordineres med
styregruppen for gennemførelse af de andre aktiviteter under indsatsområdet. Der kan
evt. være tale om at tilkøbe timer fra ressourcestærke ambassadører fra nogle af de
eksisterende kulturforeninger, som kan assistere ved tilblivelsen af Bydelsmødregrupperne.

•

Ressourcegruppen bidrager til planlægning, udførelse og med den nødvendige
kompetenceudvikling. Ressourcegruppen ledes af projektlederen.

Fredericia Kommune
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•

Der samarbejdes med familie- og børnesundhedsområdet, som bidrager med
ressourcer ind i aktiviteten og der samarbejdes også med biblioteket (bogstart),
daginstitutionsområdet, skole- og fritidsområdet samt Voksenservice.

•

Kommunens rolle er som samarbejdspartner og hovedsageligt som deltagere i
ressourcegruppen samt at assistere ved overgang til videre forløb og med fagligt input i
undervisningsmodulerne, hvor Fredericia Kommune, efter nærmere aftale, stiller
relevant fagpersonale til rådighed som undervisere på forløbene.

Frivillige
•

Der samarbejdes med Frivilligcenteret, frivillige beboere og eksisterende foreninger og
netværk.

•

Indgår i ressourcegruppen

Aktivitetsnavn:
Fædreindsatser, herunder Baba

Indhold og praksis (aktivitetsbeskrivelse):
Fædrenes rolle i deres børns liv er vigtig. Det kan påvirke børnenes trivsel og udvikling i en
positiv retning, når fædrene deltager aktivt i opvæksten og børnenes udvikling, og kan fremstå
som gode rollemodeller. Erfaringer fra BABA-projektet, under Center For Socialt Ansvar, viser,
at det er en udfordring, at en mangfoldig bred og stor gruppe fædre, af forskellige årsager
ikke indtager den essentielle faderrolle.
Denne gruppe af fædre er ikke engageret og bliver derfor typisk hverken set som en ressource
eller betroet væsentlig tillid fra systemets side. Det medfører ofte at de tvivler på egne evner
og viden som fædre og føler sig derfor ikke trygge i faderrollen. Det forstærkes med en
gensidig mistillid til systemet, hvor fædrene enten selv har dårlige erfaringer eller fordomme
og historier, hvor de ikke er blevet taget alvorligt.
Det ønskes at mobilisere en fædre-gruppe, ruste dem til at engagere sig aktivt med tillid til
egne evner ved at skabe et ”fælles rum” hvor de kan udveksle erfaringer. På den måde får
fædrene en positiv rolle i stedet for at fungere som en negativ autoritet.
Aktiviteten bidrager til indsatsen ved at være et struktureret forløb for fædre, som giver dem
relevant indsigt i barnets udvikling fra fødsel til teenagealder, samtidig med at fædrene i
fællesskab udvikler et rum, hvor de deler erfaringer med henblik på at udbrede deres viden til
andre fædre i lokalområdet.
Forløbene skal tilrettelægges så deltagerne får viden, gensidig sparring og erfaringsudveksling
kombineret med sociale oplevelser, som gør dem i stand til at udfylde deres fædre-rolle i en
positiv retning og medfører, at de betragtes som en ressource. Undervejs og efterfølgende
skal fædre-gruppen udbrede deres viden til deres netværk og på den måde skabe forandringer
i deres lokalområder, så de på sigt får styrket deres selvtillid.
Center for socialt ansvar har udviklet et forløb, som benyttes som inspiration og
indgangsvinkel, som videreudvikles og tilpasses konteksten her i områderne. De relevante
institutioner og fagpersoner skal inddrages til at undervise i forskellige emner. Samtidig skal
kontakten til det lokale fagpersonel vedligeholdes, således at fædrene får en aktie og
efterfølgende bruges som adgang og til at komme i dialog med andre og nye fædre fra
målgruppen. Der arbejdes ud fra metoden peer to peer, hvor fædrene deler deres erfaringer,
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støttes i deres viden af fagpersoner og derigennem styrkes i faderrollen.
Der skal gøres et grundigt stykke arbejde for at rekruttere nøglepersoner i Korskærparken og
Sønderparken, som er ”synlige” fædre, enten i forhold til arbejde, sociale netværk eller
fritidsaktiviteter, men som ikke nødvendigvis har samme selvsikkerhed i hjemmet eller
omkring deres faderrolle.

Formål og mål:
Formål
Formålet er:
•

At styrke fædre-rollen og skabe et socialt fællesskab, hvor fædre får en positiv stemme

•

At fædre bliver i stand til at støtte familieudfordringerne

•

At fædrene fremstår som gode rollemodeller og ambassadører for boligområderne

•

At fædrene bliver gode rollemodeller for både børn og unge drenge i områderne

•

At fædrene aktivt engagerer sig i børnenes liv og tager ansvar, og dermed er synlige
positive ressourcer i børnenes liv og i boligområdernes sociale liv som helhed

Mål
Målet er, at der gennemføres to forløb i hele projektperioden, hvor hold to bliver forankret i
”Baba i Fredericia” og forankringsforløbet gennemføres i samarbejde med det først
gennemførte hold.

Målgruppe(r):
Fædre med børn i alle aldre i områderne

Succeskriterier og datakilde for aktiviteten:
Succeskriterier:

Datakilde:

I starten af 2020 er der gennemført et fædrenetværksforløb. I starten af 2022 er der
gennemført endnu et fædre-netværksforløb,
således at der inden udløb i 2022 har været
gennemført 2 fædre-netværksforløb.

Egne leverancer og målinger

Antal deltagere i fædre-netværk er ved udløb af
helhedsplansperioden på 16 fædre.

Egne leverancer og målinger

Antal fædre, der er rekrutteret til
netværksforløbet i slutningen af 2019 er 12
fædre.

Egne leverancer og målinger

70% af deltagerne i de enkelte forløb oplever at
de har fået øget viden og/eller et bredere
netværk ved udløb af helhedsplansperioden.

Egne leverancer og målinger (casestudie)
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Ansvars- og rollefordeling:
Ansvar
Leder af Helhedsplan Fredericia
Med støtte fra
Kirsten Blæhr, chef, Familie og Børnesundhed, Fredericia kommune
Anders Axø, chef, Børn- og Unge, Fredericia kommune
Bodil Schelde-Jensen, chef, Kultur- og Fritid, Fredericia Kommune
Ditte Cramon, leder, Voksen- og Sundhedssekretariatet, Fredericia Kommune

Rollefordeling
Områdesekretariatet
•

Områdesekretariatet har det overordnede ansvar i forhold til facilitering, planlægning,
opstart og gennemførelse af denne aktivitet.

•

De boligsociale medarbejdere i områdesekretariatet rekrutterer, i samarbejde med
samarbejdspartnerne i områderne, deltagere til projektet.

•

Områdesekretariatet faciliterer den praktiske gennemførelse i samarbejde med
daginstitutionsområdet. I forhold til undervisning og inspiration til fædrene, så
samarbejdes der i den forbindelse med sundhedsplejen, tandplejen, institutionerne,
skolerne, klubberne, foreninger, mv.

•

De boligsociale medarbejdere sikrer endvidere adgang til faciliteter/lokaler for at
gennemføre projektaktiviteterne.

•

Følge op på forløbet gennem evaluering, progressionsmålinger, casestudier og
opfølgning i forhold til succeskriterierne.

•

Bidrage til den praktiske gennemførelse og udvikling af forløbene, hvor det er relevant.

•

Sikre videndeling og koordinering mellem projektet/fædre-netværket og andre
aktiviteter i helhedsplanen samt relevante kommunale tilbud.

Fredericia Kommune
•

I fælles samarbejde med Fredericia Kommune formidles om projektet/fædre-netværket
til relevante medier og aktører.

Det er skolernes og daginstitutionernes opgave at:
•

Hjælpe med at identificere deltagerne og til at videreformidle til dem om projektet.

•

Bidrage til den praktiske gennemførelse ift. det faglige indhold.

•

Styrke samarbejdet mellem helhedsplanen, institution/den enkelte skole.

Det er sundhedsplejens og familiekonsulentens/KKP’ers opgave at:

Strategisk samarbejdsaftale om boligsocial indsats

106

•

Bidrage til den praktiske gennemførelse af aktiviteterne og udvikling af projektindholdet
i samarbejde med helhedsplanen.

•

Forestå undervisning, hvor det er relevant og giver mening for alle parter.

•

Sørge for at binde aktiviteten sammen med andre relevante tilbud, såfremt det giver
mening og er muligt.

Aktivitetsnavn:
Boligsociale familiekurser, herunder By-højskole

Indhold og praksis (aktivitetsbeskrivelse):
En andel af de børn og unge der bor i områderne har forældre med begrænsninger i ressourcer
og kompetencer, der påvirker forståelsen for og handlemuligheder i forhold til deres ansvar og
pligter. Flere fagpersoner peger derfor på, at forældrene med fordel kan opkvalificeres og
støttes med henblik på at blive en aktiv del af deres børns liv - for på den måde at medvirke til
større trivsel og forebygge en negativ udvikling.
Der har i den tidligere helhedsplan været gode erfaringer med afholdelse af familiekurser i
form af camps, som blev afholdt i samarbejde med Familieafdelingen i Fredericia Kommune.
Nogle af de erfaringer og metoder, der blev benyttet i denne sammenhæng, og som gav
resultater, vil blive videreført i denne aktivitet.
Aktiviteten består i at afvikle kurser for forældre og familier tilrettelagt efter de udfordringer
og behov, som familierne har. Kursernes indhold og form vil have fokus på at give forældre og
familier kompetencer og viden indenfor forskellige temaer i forhold til familiens trivsel, ligesom
kurserne vil lægge særlig vægt på at skabe netværk og sociale relationer blandt familierne,
men også bygge bro og skabe kendskab til lokale aktører, foreninger med videre, som kan
være til stor gavn for familierne efter afsluttet kursus.
Kurserne kan således have følgende temaer/indhold:
•

Opbakning til og samarbejde med institutioner og skoler

•

Undervisning i brugen af Skoleintra, NEM-ID mv.

•

Rettigheder og pligter som forældre – forældre på banen

•

Fritidstilbud til unge, herunder FitforKids

•

Børneopdragelse generelt og mellem to kulturer

•

Redskaber til sprogstimulering

•

Familie- og forebyggelsesarbejde med børn og familier

•

Sund ernæring for børn, herunder madpakker, fælles madlavning og
spisearrangementer

•

Økonomi

•

Anti-radikalisering

Strategisk samarbejdsaftale om boligsocial indsats

107

•

Fritidsvejledning med besøg hos lokale foreninger og klubber

•

Dialoglæsning og sprogstimulering

•

Kulturelle/integrationsrelaterede konflikter og udfordringer

•

Demokrati og medborgerskab

Kurserne vil kunne bestå af kortere forløb indenfor et konkret emne, men vil oftest være
længere forløb, hvor en fast gruppe af familier deltager og indgår i dialog og søger viden
omkring forskellige emner eller går i dybden med få emner.
Kurserne vil særligt lægge vægt på udvikling af forældrekompetencer og herudover
ogsånetværks-skabelse, dialog mellem familier og det sociale element på kurserne. Kurserne
vil således også rumme sociale aktiviteter, da netværket og det sociale fællesskab er
afgørende for at tiltrække de udsatte familier, som ofte ikke deltager i øvrige tilbud. Kurserne
vil ligeledes have fokus på at bygge bro til eksisterende kommunale kurser og vil samtidig
omhandle emner, som ikke dækkes af eksisterende tilbud.
Kurserne vil foregå i samarbejde med daginstitutioner og vil i starten oftest foregå i deres
lokaler, således at det er trygt og naturligt for familierne at deltage, og det herved fremmer
deltagelse blandt familier, som ellers kan være svære at få engageret.
Familiekurserne vil søge at inddrage grupper af forældre i planlægning og afvikling af kurser,
ligesom nogle kurser vil invitere forældre og børn til dialog omkring emner og aktiviteter, som
de må efterspørge eller have særlig interesse for. De forældre som bliver en del af
planlægning og afvikling opnår således erfaring hermed og tilegner sig kompetencer, som kan
være gavnlige i andre sammenhænge, ligesom disse forældre kommer til at spille en aktiv
rolle i lokalsamfundet og kan fungere som rollemodeller for andre forældre. Denne inddragelse
af forældrene skal samtidig være et led i aktivitetens forankring og drift og bygger bro til
andre aktiviteter indenfor indsatsområdet.
Familie-camps er forankrede i Familieafdelingen. Det kunne med tiden også tænkes, at
familiekurserne kunne forankres.

Formål og mål:
Formål
Formålet er:
•

At forældrene får relevant viden om samfundet

•

At forældrene får nye redskaber til børneopdragelse

•

At familier får et stærkere netværk

•

At forældre får en større tillid til systemet

•

At styrke forældrekompetencer således at forældrene bliver bedre rustet til at tage vare
på sig selv og deres børn

•

At fremme trivsel blandt udsatte familier, herunder fremme netværk og relationer
internt i familier, blandt familier og til lokale aktører og tilbud, som kan understøtte den
udvikling, som kurserne vil forsøge at igangsætte

Mål
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Målet er at styrke sårbare familier i Korskærparken og Sønderparken og er således med til at
indfri målet om at få familier og børn i områderne i trivsel og at den negative sociale arv
brydes.

Målgruppe(r):
Familier i boligområderne

Succeskriterier og datakilde for aktiviteten:
Succeskriterier:

Datakilde:

At der afholdes 6 kursusmoduler hvert år i Byhøjskole regi, som annonceres i lokalblade, og
der kommer deltagere ude fra byen også.

Egne leverancer og målinger

At der deltager 10 familier hvert år på
familiekurserne – og 1 deltager stiller sig hver
gang frivilligt til rådighed som medarrangør og
inspirator.

Egne leverancer og målinger

At der årligt modtages 2 henvendelser fra
familier, der alene henvender sig, fordi de har
hørt fra andre om kurserne.

Egne leverancer og målinger

Ansvars- og rollefordeling:
Ansvar
Leder af Helhedsplan Fredericia
Med støtte fra
Kirsten Blæhr, chef, Familie og Børnesundhed, Fredericia kommune
Anders Axø, chef, Børn- og Unge, Fredericia kommune
Bodil Schelde-Jensen, chef, Kultur- og Fritid, Fredericia Kommune
Ditte Cramon, leder, Voksen- og Sundhedssekretariatet, Fredericia Kommune
Louis Lindholm, leder, Frivilligcenter Fredericia

Rollefordeling
Områdesekretariatet:
•

Planlægger og gennemfører familiekurserne

•

Rekruttering af familier, som har behovet og ønsket om at deltage i familiekurser.

•

Faciliterer faglig sparring med Fredericia Kommune, frivillige og foreninger

•

Udarbejder evalueringer af kurserne
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Frivillige og foreninger
•

Rekruttering af familier, som har behovet og ønsket om at deltage i familiekurser

•

Faglig sparring med områdesekretariatet i forhold til at udarbejde og tilrettelægge
kurser

•

Medvirke til afvikling af dele af kurser/forløb, hvor det må være relevant

•

Videregiver relevant information og komme med input til emner og behov ift.
målgruppen

Fredericia Kommune
•

Rekruttering af familier, som har behovet og ønsket om at deltage i familiekurser

•

Faglig sparring med Områdesekretariatet i forhold til at udarbejde og tilrettelægge
kurser

•

Stå for at afvikle kurser/modul-opbyggede forløb i samarbejde med andre relevante
fagpersoner, herunder fagligt kvalificerede boligsociale medarbejdere.

•

Videregive relevant information og komme med input til emner og behov ift.
målgruppen

Aktivitetsnavn:
Rådgivning og brobygning til kommunale aktører for sårbare forældre: ”SønderKorskær på
forkant”

Indhold og praksis (aktivitetsbeskrivelse):

Med ”SønderKorskær på forkant” ønskes et styrket samarbejde omkring udsatte familier i
Korskærparken og sønderparken og samtidig, at der sikres en eksplicit koordinering og
systematik i arbejdet med familien.
I ”SønderKorskær på forkant” er målet at arbejde forebyggende, altså før myndighedsarbejdet
med udredninger igangsættes. Således at rådgivning og vejledning af familierne bliver centrale
elementer i at mobilisere familierne til selv at være værter i udarbejdelsen af en
sammenhængende familieplan. I den forbindelse indgår der en familiekonsulent, som er
gennemgående og agere sparring og støtte for familien.
Projektsamarbejdet videreføres som en tidlig indsats, hvor familiers egne ressourcer sættes i
spil og mobiliseres ved at støtte og udvikle dem og derfra udfærdige en samlet familieplan,
som bliver familiens egen.
Samarbejdet imellem de boligsociale medarbejdere og familiekonsulenter fra Familie- og
Børnesundhed tager afsæt i erfaringer fra et tidligere projektsamarbejde, hvor der blev skabt
gode resultater ved en forebyggende indsats, som tog udgangspunkt i helhedsorienterede og
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tværgående familieplaner.
Arbejdet sker i samspil med øvrige professionelle aktører, herunder fremskudte
sagsbehandlere fra Jobcenteret, klubmedarbejderne og de boligsociale medarbejdere, som
bygger bro mellem familiekonsulenten og evt. andre relevante fagpersoner - såfremt familien
selv ønsker, at indgå heri. Ambitionen er at udmønte familieplanen igennem det inddragende
netværk, som er kendt i det helhedsorienteret forebyggende arbejde i Fredericia Kommune.
Ambitionen er at arbejde helhedsorienteret, skabe det som en familieindsats, ved blandt andet
at mobilisere forældrene i retning mod job og uddannelse. Dette kan have en afsmittende
effekt på familiens fællesskab og børnenes skolegang/daginstitution samt muligheden for at
lykkedes – styrkes forældrene styrkes børnene.

Formål og mål:
Formål
Formålet er:
•

At møde familierne tidligt og komme fremtiden i møde

•

At give familien tilbud om rådgivning og vejledning på et tidligt tidspunkt

•

At arbejde med en helhedsorienteret familieplan, som sikrer en centralt koordineret
indsats og en indgang til familien, hvor familierne er aktive i etableringen heraf.

•

At familiens ressourcer danner afsæt for arbejdet og at mødet med familien sker på
familiens præmisser

Mål
Målet er en forebyggende indsats, der sikrer at familier og børn i Korskærparken og
Sønderparken trives fra familiens start, således at aktiviteten er med til at bryde den negative
sociale arv.

Målgruppe(r):
Udsatte børnefamilier i områderne, hvor børnene er begyndt at vise tegn på mistrivsel samt
bekymrende fravær i skole, dagtilbud med mere.
Målgruppen er karakteriseret ved at befinde sig i en udsat position, hvor forældrene ofte står
udenfor arbejdsmarkedet og uden uddannelse. Ydermere er der ikke nødvendigvis tradition og
økonomisk mulighed for at børnene profiterer af udviklende læringsmiljøer i fritiden.
Familierne er kendetegnene ved:
•

At en eller begge forældre ikke er i fast arbejde eller uddannelse.

•

Familier, hvor børnene udviser tegn på mistrivsel i skole og fritid

Succeskriterier og datakilde for aktiviteten:
Succeskriterier:

Datakilde:

At de fagprofessionelle
(familiekonsulenten/skolen m.m.)
oplever/vurderer en progression hos 60% af de

Egne leverancer og målinger via
progressionsmåling /
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deltagende forældre. Måles en gang årligt via
spørgeskema.

spørgeskemaundersøgelse en gang årligt

At der arbejdes med 10 familier årligt

Leverance og måling fra Familie og
Børnesundhed

At 50 % af de deltagende familier deltager i et
eller flere lærings- eller motionsforløb under
den Helhedsplan Fredericia.

Egne leverancer og målinger

Ansvars- og rollefordeling:
Ansvar
Lederen af Helhedsplan Fredericia
Kirsten Blæhr, chef, Familie og Børnesundhed, Fredericia kommune

Rollefordeling
Områdesekretariatet/Fredericia Kommune
•

Den boligsociale projektleder er ansvarlig for i samarbejde med familiekonsulenten at
sørge for, at der sker koordinering mellem denne aktivitet og andre relevante
aktiviteter, herunder mentorstøtteordninger, familiekurser (By-højskole), bydelsmødre
og fædre netværk.

•

Familiekonsulenten/KKP’eren har sammen med den boligsociale projektleder overordnet
til opgave at sikre det tværfaglige samarbejde omkring familien. Familiekonsulenten vil
være tæt koblet til familien samt indgå i tværfagligt fællesskab med projektleder og
øvrige socialfaglige medarbejdere samt medarbejderne i den boligsociale helhedsplan
og i Fredericia Kommune generelt.

Fredericia Kommune
•

I nogle situationer er der pædagogiske indsatser, som ligger forud for eksempelvis at
etablere samarbejde med daginstitution/skole, uddannelsesforløb/fastholdelse eller
ordinær ansættelse, hvilket den systematiske kortlægning af familiens ressourcer skal
medvirke til at sikre. Denne kortlægning udføres af faguddannet familiekonsulent.

•

Familiekonsulenten har en afgørende rolle i at sikre, at dette sker i samarbejde med
familien. Ydermere skal familien, som tidligere beskrevet, sættes i front som aktive i
mødeafholdelse og koordinering, således det er familien selv, som sætter dagsordenen
for fremtiden, hvor Familie og Børnesundhed faciliterer processen og møderne.

Familiekonsulentens opgaver:
•

Sammen med familien at skabe overblik over familiens samlede behov og de tilbud,
som familien kan profitere af.

•

Sammen med familien at udarbejde en samlet plan for, hvad der skal til for at løse
familiens problemer. Herunder at lægge en plan for, hvordan familiens ressourcer og
kompetencer iscenesættes således familien styrkes.

•

Løbende sikre, at den viden som opstår på møderne, og i processen, sættes i spil og
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justeres i den samlede familieplan i samarbejde med de boligsociale medarbejdere.
•

At indtage en klar koordinerende rolle i forhold til inddragende netværk, som er aktive i
forhold til familiens familieplan, såfremt familien vurdere det hensigtsmæssigt. Her
rettes opmærksomheden også på de andre indsatser og aktiviteter i Helhedsplan
Fredericia.

•

Give råd og vejledning igennem familiesamtaler.
Familiekonsulenten er i samarbejde med boligsociale medarbejdere og andre faglige
samarbejdspartnere ansvarlig for at opsamle erfaringer, som kan indgå i den samlede
evaluering i forhold til aktiviteten.
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Kommissorium for bestyrelsen for Helhedsplan Fredericia 2019 - 2022
1. Formål

Bestyrelsen skal sikre de overordnede rammer og retning og
sikre koordinering og effektiv styring af den lokale boligsociale
indsats og prioritere på tværs af alle niveauer og
organisationer, herunder boligorganisationer, boligafdelinger og
Fredericia Kommune samt kommunens bagland jf.
Landsbyggefondens regulativ om tilskud til boligsocial indsats i
udsatte almene boligafdelinger af 1. april 2015, § 6, stk. 6, nr.
2.

2. Nedsættelse og
sammensætning

Der nedsættes én bestyrelse for Helhedsplan Fredericia 2019 2022.
Bestyrelsen for Fredericias boligsociale helhedsplan består af:
Boligkontoret Fredericia
Direktør Finn Muus, Boligkontoret Fredericia
Sekretariatsleder, Områdesekretariatet (sekretær uden
stemmeberettigelse)
Boli.nu
Direktør Jens Christian Lybecker, boli.nu
Fredericia Kommune
Kommunaldirektør Annemarie Zacho-Broe
Direktør for vækst Mogens Bak Hansen
Arbejdsmarkeds- & borgerservicechef Dennis Mølgaard Hansen
I bestyrelsens møder deltager uden stemmeret
sekretariatslederen for Helhedsplanen i Fredericia, og
nøglemedarbejdere fra Fredericia Kommune og
boligorganisationerne kan deltage ad hoc.

3. Mødefrekvens

Bestyrelsen mødes ved to faste møder årligt.

4. Opgaver

Bestyrelsen sikrer, at den vedtagne helhedsplan gennemføres
som planlagt.
Bestyrelsen følger udviklingen i helhedsplanen og kan foretage
justeringer af indsatserne i takt med at de udvikles lokalt, så
længe at retningen og prioriteringen i den strategiske
samarbejdsaftale overholdes.
Bestyrelsen følger målopfyldelsen i forhold til økonomien og
indsatsområderne.
Bestyrelsen sikrer, at den konkrete boligsociale udvikling i
Fredericia og i helhedsplanen drøftes på baggrund af
boligorganisationernes og Fredericia Kommunes viden,
undersøgelser og evalueringer med relevans for den
boligsociale indsats samt de indsamlede nøgletal.
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Bestyrelsen sikrer, at den boligsociale indsats koordineres med
og understøtter Fredericia Kommunes initiativer for
boligområdet.
Bestyrelsen påser, at Fredericia Kommune og
Landsbyggefonden holdes orienteret om den boligsociale
helhedsplan, og at kommunen og LBF inddrages i nødvendigt
omfang.
5. Kompetence og
beføjelser

Bestyrelsen skal godkende eventuelle ændringer i delaftalerne.
Større ændringer, herunder ændringer i den strategiske
samarbejdsaftale skal godkendes af Landsbyggefonden.
Bestyrelsens kompetence omfatter den sociale helhedsplan i
Fredericia.
Bestyrelsen udarbejder og beslutter en forretningsorden, der
indeholder bestemmelser om, hvordan der træffes
beslutninger, hvor ofte bestyrelsen mødes ordinært, hvilke
deadlines der er for udsendelse af dagsorden mv.
Der tilstræbes konsensus i den boligsociale bestyrelse. Hver
boligorganisation og Fredericia Kommune har én samlet
stemme i den boligsociale bestyrelse, uafhængig af hvor
mange medlemmer de hver især er repræsenteret med i den
boligsociale bestyrelse. Eventuelle afstemninger afgøres ved
flertal.
Som udgangspunkt er det mødeleder, der under hvert punkt
konkluderer bestyrelsens beslutning på baggrund af
drøftelserne. Såfremt der ikke er indsigelser erklæres punktet
for afgjort. Ved særstandpunkter kan dette på anmodning
indgå i referatet.

6. Sekretariatsbetje
ning

Sekretariatsbetjeningen af bestyrelsen varetages af
projektchefen i helhedsplanen i Fredericia.
De primære opgaver er:

7. Formandskab for
bestyrelsen

-

Forberedelse, planlægning og efterbehandling af
bestyrelsesmøder

-

Præsentation af status og data fra boligsociale
helhedsplaner

-

Udarbejdelse af indstillinger og anbefalinger til
bestyrelserne

Formandskabet for bestyrelsen ligger hos direktøren i
Boligkontoret Fredericia.
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8. Ændringer/tilføj
elser

Ændringer eller tilføjelser til kommissoriet kan kun finde sted
ved konsensusbeslutning og efterfølgende godkendelse i
Landsbyggefonden.

Boligsocial beredskabsplan
Jf. regulativ om boligsocial indsats i udsatte almene boligafdelinger (2015 – 2018 midlerne), § 6,
stk. 6 nr. 5 skal alle godkendte boligsociale helhedsplaner have udarbejdet en beredskabsplan.
Planen skal være godkendt/underskrevet af de involverede parter og godkendt af
Landsbyggefonden.
Planen bringes i anvendelse ved opståede situationer i det berørte boligområde, som kræver, at der
handles og/eller orienteres.
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1

Formål

Det overordnede formål med områdets beredskabsplan er:
Til enhver tid at kunne effektuere en sammenhængende og koordineret indsats i lokale
krisesituationer.
En krisesituation defineres i denne forbindelse som en situation, hvor lokale beboere og/eller institutioner,
virksomheder samt foreninger påvirkes af uro såsom skyderi, ildspåsættelse, hærværk, overfald,
slåskampe og anden voldsom uro.
Det gælder også situationer, hvor der opstår uro omkring særlige begivenheder i bydelen, som vurderes kan
afføde uhensigtsmæssige adfærd fra udsatte grupper
Øvrige formål med beredskabsplanen:
•
At begrænse og afhjælpe eventuelle skader på personer, ejendom og miljø ved ulykker og katastrofer,
herunder akut opståede kriser i boligområdet.
•
At forebygge og begrænse skade på bydelens omdømme til gene for de mange beboere.
•
At formidle korrekt og rettidig information til bydelens borgere, institutioner, virksomheder,
foreninger og presse.
•
At aktivere civile, lokale netværk, således beboerne aktivt kan medvirke til at skabe ro og en
løsnings- og samarbejdsorienteret tilgang til problemet og dets eventuelle løsninger.
.

2

Deltagere i beredskabet

Beredskab som aktiveres på Politiets foranledning, når der er en politisag: Deltagerkreds
(nedenfor kaldet beredskabsgruppe 2):
•
Sydjyllands Politi, Fredericia v/Thorbjørn Bruun (i samarbejde med vagtcentral):
tbr006@politi.dk / 40 33 43 06
•
SSP, v/ Hrolf Langgård Petersen, leder: hrolf.petersen@fredericia.dk / 20 95 81 87
•
Distriktsfritidsleder, Fredericia Kommune: Henrik Huse Pedersen / 20 99 84 71 /
henrik.h.pedersen@fredericia.dk
•
•

Boligorganisationernes ledelse
Områdesekretariatet, sekretariatslederen

Beredskab som aktiveres af enten kommune, boligorganisationer eller Områdesekretariatet,
når der ikke er en politisag: Deltagerkreds
(nedenfor kaldet beredskabsgruppe 1):
•
SSP, v/ Hrolf Langgård Petersen, leder: hrolf.petersen@fredericia.dk / 20 95 81 87
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•
•

3

Distriktsfritidsleder, Fredericia Kommune
Områdesekretariatet, sekretariatslederen

Organisering

Beredskab som aktiveres på Politiets foranledning, når der er en politisag (beredskabs:
I beredskabssituationer følger parterne som udgangspunkt Politiets anvisninger og støtter op herom.
Områdesekretariatets andel i beredskabet er:
•
Evt. at informere og aktivere civile, lokale netværk samt afd. bestyrelser således beboerne
aktivt kan medvirke til at skabe ro og en løsnings- og samarbejdsorienteret tilgang til
problemet og dets eventuelle løsninger.
•
At informere den boligsociale bestyrelse korrekt og rettidigt om situationen, mulige
konsekvenser og mulige tiltag.
•
At formidle korrekt og rettidig information til driftsafdelingerne i boligområdet, beboerne,
institutioner, virksomheder, foreninger og presse.
Beredskab som aktiveres af enten kommune, boligorganisationer eller Områdesekretariatet,
når der ikke er en politisag:
I beredskabssituationer aftaler partner ad hoc via telefon og mail plan for videre handling og
kommunikation. Områdesekretariatets andel i beredskabet er:
•
At informere og aktivere civile, lokale netværk samt afd. bestyrelser således beboerne aktivt
kan medvirke til at skabe ro og en løsnings- og samarbejdsorienteret tilgang til problemet og
dets eventuelle løsninger.
•
At informere den boligsociale bestyrelse korrekt og rettidigt om situationen, mulige
konsekvenser og mulige tiltag.
•
At formidle korrekt og rettidig information til driftsafdelingerne i boligområdet, beboerne,
institutioner, virksomheder, foreninger og presse.

3.1

Kompetencer/handlemuligheder i beredskabssituationer

Områdesekretariatets kompetencer og handlinger i beredskabssituationer:
I tilfælde en beredskabssituation, aktiveres beredskabsplanen, der i udgangspunktet aktiverer
følgende handlinger:
1.
En akut krisesituation er opstået, og situationen er bekræftet og koordineret i en af eller begge
beredskabsgrupperne (læs ovenfor: beredskabsgruppe 1 og 2).
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2.
3.

4.

Sekretariatslederen orienterer bestyrelsen.
Sekretariatsleder og udvalgt medarbejder danner et situationsbillede, skaffer tilstrækkelige
informationer om krisen, herunder evt. mediers beskrivelse af forløbet og håndterer følsomme
oplysninger. Øvrige medarbejdere i sekretariatet inddrages i relevant omfang til at udføre beredskabets
handlinger (leder + medarbejdere = beredskabsstab).
Beredskabsstaben aktiverer de forskellige elementer i beredskabsplanen herunder information til
beboere, mobilisering af lokale ressourcepersoner, kontakten til myndigheder, kontakt til
boligorganisation og afdeling mv.

Sekretariatsleder har ansvaret for beredskabsstaben og stabens handlinger.
Krisekommunikation
Medier: Områdesekretariatet henviser til kommunikationsafdelinger i deltagende organisationer og udtaler
sig, hvis nødvendigt, kun nøgternt.
Beboere: Områdesekretariatet informerer nøgternt med det formål, at give beboere mulighed for at tage vare
på deres egen situation og medvirke til at skabe ro og en løsnings- og samarbejdsorienteret tilgang til
problemet og dets eventuelle løsninger.
Samarbejdsparter: Områdesekretariatet informerer rettidigt til relevante samarbejdspartnere.
Sekretariatslederen har ansvaret for at nøgtern, korrekt og rettidig kommunikation.
Krisehåndtering
Krisehåndteringen består fra Områdesekretariatets side primært i at skabe en rolig, løsnings- og
samarbejdsorienteret dialog med det civile samfund og beboerne i bydelen.
Arbejdsgangen er som følger:
•
De medarbejdere, som har mulighed for at indgå i planen mødes i sekretariatet eller bidrager til
opgaveløsningen hjemmefra – alt efter aftale med sekretariatslederen.
•
Medarbejderne oplyses om situationen og får en af lederen defineret opgave og viden, som er afstemt
med øvrige parter i beredskabet. Dette danner grundlag for medarbejdernes opsøgende kontakter og
formidling i boligområdet.
•
Såfremt det er relevant igangsætter medarbejderne opsøgende kontakt til beboernetværk gennem
telefon, sociale medier, mail osv. Målgruppe for den opsøgende henvendelse:
Varmemestrene og driftschefer
Beboernetværk/-foreninger
Frivillige i andre boligsociale aktiviteter
Unge som er tilknyttet aktiviteter igennem boligsocial helhedsplan
Samarbejdspartnere i områderne fra kommunen og boligorganisationerne
Der udarbejdes en liste over, hvilke medarbejdere, der kontakter hvem. Sekretariatslederen har ansvar for at
der altid findes en opdateret kontaktliste.
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3.2

Underskrifter

Finn Muus
Direktør for Boligkontoret Fredericia

_____________________________

Jens Christian Lybecker
Direktør for boli.nu

_____________________________

Hrolf Langgård Petersen
Leder, Den Matrikelløse Klub

_____________________________

Thorbjørn Bruun
Sydjyllands Politi

_____________________________

Henrik Huse Pedersen
Distriktsfritidsleder, Fredericia Kommune

______________________________

Leder af det boligsociale sekretariat
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Den Boligsociale Helhedsplan

_____________________________
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