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1. INDLEDNING

Den boligsociale helhedsplan for BoligSocialt Hus - Vollsmose er en plan for, hvordan
bydelens sociale udvikling skal styrkes i årene 2021-2024. Planen løber fra den 1. januar
2021 til den 30. september 2024 og dækker alle ni boligafdelinger i Vollsmose.
Planen er udarbejdet med udgangspunkt i Landsbyggefondens krav til det
boligsociale arbejde i Danmark og de målsætninger, som Odense Byråd har lavet for
Vollsmose, samt ikke mindst alle de gode indspark, der er kommet fra både bydelens
beboere
og
kommunale
fagfolk
frem
mod
udarbejdelsen
af
planen.
Inden for de rammer, som Landsbyggefonden har udstukket, har beboere, foreninger
og andre lokale aktører i Vollsmose bidraget med deres blik på, hvordan den sociale
udvikling i Vollsmose kan styrkes. Mange beboere har særligt haft fokus på, at bydelens
unge skal hjælpes i uddannelse, ind i gode fritidsaktiviteter og positive fællesskaber og i det hele taget væk fra en potentiel kriminel løbebane.
Den kommende plan vil, som den seneste plan, netop have et stærkt fokus på, hvordan
børn og unge trives og udvikler sig, kommer godt gennem grunduddannelse,
ungdomsuddannelse og får fodfæste på arbejdsmarkedet. Helt centralt står også, hvordan
både familier og personer, der bor alene, får en god og tryg hverdag i bydelen. Hvordan der
kan skabes gode fællesskaber, hvor der er plads til alle, samt hvordan foreninger og frivillige
får de bedste rammer til at lave de aktiviteter, de brænder for, og som kan bidrage til et
stærkt civilsamfund.
Det boligsociale arbejde foregår inden for fire forskellige indsatsområder rammesat af
Landsbyggefonden:
• Uddannelse og livschancer
• Beskæftigelse
• Kriminalitetsforebyggelse
• Sammenhængskraft og medborgerskab
Tilgangen til arbejdet med de forskellige aktiviteter inden for de fire indsatsområder vil være
den samme som i den tidligere helhedsplan. De enkelte aktiviteter er således fortsat
tilrettelagt som et ekstraordinært supplement til almensystemet, der først og fremmest skal
komme de svageste beboere til gode. Vi arbejder fortsat med fokus på ’hjælp-til-selvhjælp’
og med stor respekt for beboernes egne ressourcer, hvor målet er at opbygge beboerens
evne til at handle på egen hånd, øge kontrollen over eget liv og dermed forbedre både
livskvalitet og relationen til almensystemet.
Læsevejledning
Den boligsociale helhedsplan er beskrevet ud fra de rammer, som Landsbyggefonden har
udstukket.
Planen består konkret af følgende dokumenter:
• En strategisk samarbejdsaftale. Den beskriver det forpligtende samarbejde mellem
Odense Kommune og boligorganisationerne Civica og FAB.
• Delaftaler for de fire indsatsområder. I hver delaftale er der beskrevet delmål og en
række indikatorer for det enkelte indsatsområde, så man løbende kan vurdere
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•
•

aktiviteternes effekt. Derudover indeholder hver delaftale beskrivelser af de konkrete
aktiviteter, der skal bidrage til, at man når de opstillede delmål samt de overordnede
faste mål i den strategiske samarbejdsaftale.
En boligsocial beredskabsplan. Den beskriver, hvordan man udfører en
sammenhængende og koordineret håndtering af en akut opstået lokal krisesituation.
Et samlet budget.

Den boligsociale helhedsplan skal betragtes som den overordnede strategiske ramme for
det boligsociale arbejde i Vollsmose i årene 2021-2024. BoligSocialt Hus vil løbende tilpasse
aktiviteterne efter behovet i bydelen, da boligområdet hen over de næste 10 år vil undergå
markante fysiske forandringer og en udvikling i beboersammensætningen.
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Strategisk samarbejdsaftale om boligsocial indsats
Områdets navn:
BoligSocialt Hus 2021-2024
Aftalens parter:
Civica
Fyns Almennyttige Boligselskab
Odense Kommune
Samarbejdsaftalen gælder fra - til:
01.01.2021 – 30.09.2024
Aftaledokumenter
Som grundlag for aftaledokumenterne henvises til gældende regulativ om tilskud til
boligsocial indsats i udsatte almene boligafdelinger og fondens vejledning herom.
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 opfølgning på de fastsatte mål.
Ændringer i den strategiske samarbejdsaftale skal godkendes af Landsbyggefonden.
Konkrete aftaler om specifikke aktiviteter mellem den boligsociale indsats og de lokale
kommunale institutioner, foreninger eller andre aktører skal fastlægges i særskilte
delaftaler for hvert indsatsområde, der hører under den strategiske 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 hver en
tid kunne rekvireres af Landsbyggefonden.
Følgende dokumenter skal vedlægges denne strategiske samarbejdsaftale og uploades
på sagen i driftsstøttesystemet (http://driftsstoette.lbf.dk). Dokumenterne udarbejdes i
de givne skabeloner på sagen.
-

En delaftale for hvert af de valgte indsatsområder

-

Et budget

-

En beredskabsplan

-

En milepælsplan

Der skal tillige uploades et kommissorium for bestyrelsen (ingen skabelon).
Endvidere skal der udfyldes og uploades et indberetningsskema på sagen i
driftsstøttesystemet. Dokumentet udarbejdes i den givne skabelon på sagen.
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1. Kort om boligområdet
Bydelen Vollsmose ligger i det nordøstlige Odense fire kilometer fra Odenses bymidte og
har et areal på ca. 2 km2. Det er Danmarks største udsatte boligområde. På regeringens
ghettoliste er bydelen inddelt i det hårde ghettoområde, Vollsmose, og det udsatte
boligområde, der på listen benævnes Kertemindevejkvarteret.
Det hårde ghettoområde, Vollsmose, består af seks boligafdelinger: Granparken,
Lærkeparken, Fyrreparken, Egeparken, Bøgeparken og Birkeparken. Der var ca. 7.379
beboere i det hårde ghettoområde i april 2020.
Det udsatte boligområde, der på listen benævnes Kertemindevejkvarteret, består af tre
boligafdelinger: Hybenhaven, Slåenhaven og Tjørnehaven. Der var ca. 1.354 beboere i
det udsatte boligområde i april 2020. Boligerne i de ni afdelinger består af både
etagebyggeri og rækkehuse.
Beboersammensætningen i bydelen er meget mangfoldig. 75,9% af beboerne i Vollsmose
og 30,2% af beboerne i Kertemindevejkvarteret er indvandrere og efterkommere fra ikkevestlige lande. I alt er der 107 forskellige nationaliteter i bydelen.
I boligområdet 1 er der to folkeskoler, et gymnasium, en kirke, børnehuse, et
ungdomscenter, socialt værested, ældrecenter, børn- og ungerådgivning, kommunale
arbejdspladser, Vollsmose Nærpoliti samt bibliotek, sundhedsklinik og svømmehal.
Vollsmose Torv er placeret centralt i bydelen. Det er et indkøbscenter med butikker,
legeland og spisesteder.
Vollsmose og Kertemindevejkvarteret er omkranset af fire store veje, som adskiller
området fra de omkringliggende kvarterer. Bydelen er kendetegnet ved en mangel på
både fysisk sammenhæng og beboerinteraktion med de omkringliggende områder og det
øvrige Odense. En sammenhæng og interaktion, som man netop vil styrke med
infrastrukturplanen, der kort fortalt handler om nye veje og stier i Vollsmose. Med de nye
muligheder for færdsel i bydelen åbnes området mere op, og der skabes bedre
sammenhæng med resten af byen. Det skal understøtte Vollsmoses udvikling fra
boligområde til bydel og på sigt tiltrække mere erhvervsliv og nye investeringer til
Vollsmose. Boligorganisationerne Civica og FAB, Odense Kommune og beboerne i
Vollsmose står bag infrastrukturplanen.
Indsatserne i den boligsociale helhedsplan dækker alle seks boligafdelinger i Vollsmose
og de tre boligafdelinger i Kertemindevejkvarteret, men de forskellige indsatser vil
løbende blive målrettet efter det konkrete behov i den enkelte boligafdeling.

1

Vollsmose og Kertemindevejkvarteret samlet
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2. Vision for boligområdet
Visionen er, at boligområdet skal være attraktivt for nuværende og kommende beboere.
En bydel, hvor den enkelte har de samme muligheder som i det øvrige Odense.
Vollsmose og Kertemindevej vil blive gennemgribende forandret frem mod 2030. Området
bliver åbnet op med nye veje og stier. 1.000 boliger bliver revet ned, 1.800 boliger bliver
renoveret, og der skal opføres 1.600 nye private boliger samt arealer til erhverv og
kommunale formål.
Den boligsociale helhedsplan skal understøtte denne samlede udvikling af boligområdet
og bidrage til at indfri visionen ved at løfte beboerne socialt.
Konkret skal den boligsociale helhedsplan understøtte følgende aftaler og planer:
• Udviklingsplanen Fremtidens Vollsmose: Den lovbestemte udviklingsplan, der
beskriver de fysiske forandringer af området. Udarbejdet i samarbejde mellem
Civica, Fyns Almennyttige Boligselskab og Odense Kommune.
• Infrastrukturplanen for Fremtidens Vollsmose.
• Fysiske helhedsplaner: Civicas og Fyns Almennyttige Boligselskabs fysiske
helhedsplaner for de forskellige afdelinger.
• Den sidste Vollsmoseplan: Odense Kommunes politiske aftale om udviklingen af
boligområdet.
• Realiseringsplanen for Fremtidens Vollsmose: Odense Kommunes samlede plan for
udviklingen af bydelen, der viser, hvordan Odense Kommune vil løse de
lovbestemte opgaver og indfri de politiske målsætninger for bydelen.
Den boligsociale indsats er et supplement til de almene velfærdsydelser. Alle indsatser
bliver gennemført i tæt samarbejde med boligorganisationerne, kommunen, frivillige,
foreninger og politiet. Den boligsociale indsats i Vollsmose og Kertemindevejkvarteret
bygger på en hjælp-til-selvhjælp-tilgang – både i relation til enkeltpersoner, og når det
drejer sig om civilsamfundet.

3. 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.
Under bestyrelsen bør der etableres en eller flere (tematiske/geografiske) styre-/
følgegrupper.
Beskrivelsen af organiseringen skal suppleres med et organisationsdiagram. Endvidere
skal der udarbejdes et kommissorium for bestyrelsen, der også beskriver, hvordan
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sekretariatsbetjening af bestyrelsen vil foregå. Kommissoriet uploades som bilag på
sagen i driftsstøttesystemet.
Organisering
BoligSocialt Hus udgør den samlede boligsociale organisering i Odense.
Bestyrelsen har repræsentanter fra administrativt og politisk niveau fra de relevante
boligorganisationer, repræsentanter fra administrativt niveau fra fire forvaltninger i
Odense Kommune (Borgmesterforvaltningen, By- og Kulturforvaltningen, Beskæftigelsesog Socialforvaltningen, Børn- og Ungeforvaltningen) samt en repræsentant fra Fyns Politi,
der fungerer som ad hoc-konsulent.
Bestyrelsens medlemmer:
• Formand: Chef for beboerdemokrati og udvikling af boligområder, Fyns
Almennyttige Boligselskab
• Næstformand: Chef for kommunikation og boligstrategi, Civica
• Næstformand:
Partner,
Domhusgården
Ejendomsadministration,
Odense
Boligselskab
• Næstformand: Projektkoordinator, Borgmesterforvaltningen
• Medlem: Direktør for Arbejdernes Boligforening, Odense
• Medlem: Formand for organisationsbestyrelsen, Fyns Almennyttige Boligselskab
• Medlem: Næstformand i organisationsbestyrelsen, Civica
• Medlem: Formand for organisationsbestyrelsen, Odense Boligselskab
• Medlem: Formand for organisationsbestyrelsen, Arbejdernes Boligforening,
Odense
• Medlem: Koncernchef, Beskæftigelses- og Socialforvaltningen
• Medlem: Familie- og Forebyggelseschef, Børn- og Ungeforvaltningen
• Medlem: Kontorchef, Almene boliger, By- og Kulturforvaltningen
• Konsulent: Medarbejder fra Fyns Politi
Derudover er der mulighed for, at yderligere to eksterne parter kan deltage.
Bestyrelsen har ansvaret for at udstikke den overordnede strategiske retning for det
boligsociale arbejde samt ansvaret for at sikre den rette koordinering med øvrige politiske
og strategiske planer for den sociale udvikling på byplan.
Daglig drift
Bestyrelsen og formandskabet betjenes af chefen for det samlede BoligSocialt Hus, som
har det overordnede ansvar for helhedsplanens fremdrift, leverancer og mål.
Staben består af funktionerne kommunikation, økonomi og analyse.
De boligsociale medarbejdere i det samlede BoligSocialt Hus er organiseret i to teams
under hver deres teamleder, der i det daglige har både det faglige og ledelsesmæssige
ansvar.
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Det ene team arbejder med aktiviteterne under indsatsområderne ’Uddannelse og
livschancer’ og 'Beskæftigelse’. Det andet team arbejder med aktiviteterne under
indsatsområderne
'Kriminalitetsforebyggelse'
og
'Sammenhængskraft
og
medborgerskab'. Fælles for begge teams er, at de arbejder bydækkende på tværs af alle
udsatte boligområder i Odense Kommune, hvor der er iværksat en boligsocial
helhedsplan.
Der er en styregruppe for indsatsområderne ’Uddannelse og livschancer’ og
’Beskæftigelse’, som udelukkende består af fagpersoner. For indsatsområderne
’Kriminalitetsforebyggelse’ og ’Sammenhængskraft og medborgerskab’ er der en
styregruppe, som udover fagpersoner også består af beboerrepræsentanter.
Styregrupperne mødes forud for hvert bestyrelsesmøde med henblik på at give
anbefalinger til bestyrelsen i forhold til aktiviteternes kvalitet og relevans. Styregrupperne
har fokus på fremdrift i planen og handling mellem møderne. Derudover understøtter de
koordineringen med andre lokale aktiviteter for at undgå parallelindsatser.
4. Samspil med centrale tiltag og indsatser i boligområdet
Boligområdet står over for en gennemgribende udvikling hen over de kommende 10 år.
Den boligsociale helhedsplan skal derfor ses i sammenhæng med og understøtte
transformationen af boligområdet.
Boligorganisationerne og Odense Kommune har i høj grad forpligtet sig på et tæt
samarbejde for at imødegå boligområdets udfordringer. Det ses konkret i
udviklingsplanen Fremtidens Vollsmose, der er udarbejdet i samarbejde mellem Civica,
Fyns Almennyttige Boligselskab og Odense Kommune.
Sammenhæng mellem den boligsociale helhedsplan og de fysiske forandringer
Den boligsociale helhedsplan spiller sammen med og understøtter de fysiske forandringer
i området gennem formidlings- og brobyggeropgaver. Den boligsociale helhedsplan vil
bidrage til, at flere beboere får praktik- og lærepladser i forbindelse med de fysiske
forandringer. Det er medvirkende til at øge trygheden i området, når flere af de unge fra
området bliver en del af positive fællesskaber på arbejdsmarkedet eller i fritidslivet. Den
boligsociale understøttelse af aktive beboere og frivillige foreninger er desuden en
forudsætning for, at boligområdet kan udvikle sig til en bydel, der er kendetegnet ved
attraktive fællesskaber og aktiviteter.
Boligsocial brobyggerindsats
Der forventes at blive igangsat en lokalt finansieret boligsocial brobyggerindsats, der skal
følge de beboere, der skal genhuses i andre områder af Odense. Formålet med
brobyggerindsatsen er at sikre beboernes tryghed og trivsel før, under og efter flytningen,
ved at tilbyde boligsocial støtte og opbakning i forbindelse med flytningen og hjælpe
beboerne godt på vej i deres nye lokalområde.
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Strategisk udlejning
Der bliver anvendt fleksible udlejningskriterier i både det hårde ghettoområde Vollsmose
og i det udsatte boligområde Kertemindevejkvarteret. På længere sigt vil det bidrage til
at skabe en mere balanceret socioøkonomisk beboersammensætning i boligområdet.
Kommunale indsatser
Odense Kommune igangsætter med Den sidste Vollsmoseplan flere sociale og
velfærdsmæssige indsatser i boligområdet. Det drejer sig eksempelvis om fremskudte
beskæftigelsesindsatser, indsatser for børn og unge, sundhedsindsatser samt kultur- og
fritidsindsatser.
Den boligsociale helhedsplan understøtter desuden både civilsamfundets og kommunale
tiltag i arbejdet mod negativ social kontrol.

5. Overordnede mål og indikatorer for den boligsociale indsats
Landsbyggefonden har med afsæt i lovgivningen fastsat indsatsområder, mål og
indikatorer som retningsgivende for de boligsociale indsatser, der får støtte inden for
rammerne af 2019-26-midlerne og på grundlag af regulativet af 11. december 2019.
Der er formuleret faste overordnede mål, som den boligsociale indsats skal arbejde hen
imod, samt opsat faste indikatorer i tilknytning hertil. Disse fremgår nedenfor. Der er i
sammenhæng hermed fastlagt de indsatsområder, som den boligsociale indsats skal
holde sig inden for (jævnfør afsnit 6 nedenfor).
Formålet med de faste overordnede mål og indikatorer er at sætte retning på den
boligsociale indsats og følge udviklingen i det område, som modtager en bevilling.
Udviklingen i området holdes op mod udviklingen i beliggenhedskommunen. På dette
niveau er der opmærksomhed på den langsigtede udvikling, der også er afhængig af
øvrige tiltag og den kernedrift, som den boligsociale indsats understøtter.
Bestyrelsen har ansvar for løbende at følge op på de faste overordnede mål for den
boligsociale indsats. Til dette formål stiller Landsbyggefonden data for boligområdet til
rådighed.
Som en del af den årlige revision i forbindelse med regnskabsaflæggelsen skal
boligorganisationen over for revisionen dokumentere, at denne opfølgning sker.
Mål

Der skal ske et
fagligt løft af
børn og unge, så
flere bliver
skoleparate, og
flere tager en
uddannelse

Indikator

Andel 1-5-årige i dagtilbud
Karaktergennemsnit i dansk
og matematik for 9.klasseselever
Andel 18-29-årige, der har
grundskole som HFU, og som

Baseline
boligområde

Baseline
kommune

Datakilde

90,4 %

86,9 %

Boligsociale
data, LBF

5,2

6,8

Boligsociale
data, LBF

31,8 %

10,7 %

Boligsociale
data, LBF
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ikke er i gang med en
uddannelse

Flere bliver
tilknyttet
arbejdsmarkedet

Børn og unge
skal støttes i et
liv uden
kriminalitet, og
områderne skal
opleves trygge

Flere er en del af
fællesskabet og
deltager aktivt i
samfundet

Andel 15-29-årige, der
hverken er i gang med en
uddannelse eller er i
beskæftigelse (restgruppen)

32,2 %

14,6 %

Boligsociale
data, LBF

Andel 18-64-årige, der er
uden tilknytning til
arbejdsmarked og uddannelse

48,3 %

16,1 %

Boligsociale
data, LBF

6,8 %

1,9 %

Boligsociale
data, LBF

69 %

Gennemsnit for
66 helhedsplansområder: 73 %

Tryghedssurvey,
VIVE/LBF

Gennemsnit for
66 helhedsplansområder: 12 %

Tryghedssurvey,
VIVE/LBF

Andel 15-29-årige, som er
sigtet mindst én gang

Andel beboere over 18 år, der
føler sig grundlæggende
trygge i boligområdet
Andel beboere over 18 år, der
laver frivilligt arbejde
(aktive inden for frivilligt
arbejde i boligområdet)

Andel stemmeberettigede, der
har stemt ved seneste
kommunalvalg/folketingsvalg

(2018)

(2018)

(2018)

(2018)

16 %

(2018)

(2018)

59 %

(stemte ved
kommunalvalg i
2017)

Gennemsnit for
66 helhedsplansområder: 66 %

(stemte ved
kommunalvalg i
2017).

Boligsociale
data, LBF

6. Indsatsområder
De fastlagte indsatsområder, som den boligsociale indsats skal holde sig inden for, er
Uddannelse og livschancer, Beskæftigelse, Kriminalitetsforebyggelse og
Sammenhængskraft og medborgerskab.
I dette afsnit skal problemkomplekset for hvert af de indsatsområder, der indgår i den
boligsociale indsats, beskrives. Problemkomplekset skal forstås som de centrale
kerneudfordringer, den boligsociale indsats skal adressere inden for det enkelte
indsatsområde. Beskrivelsen skal være konkret og dataunderbygget.
Bemærk, at den specifikke beskrivelse af indsatsområderne med delmål, aktiviteter og
den indbyrdes ansvars- og rollefordeling mellem de parter, der er involveret i indsatsen,
fastlægges i særskilte delaftaler – én delaftale pr. indsatsområde. Indholdet i
delaftalerne skal pege hen imod de fastsatte mål i nærværende strategiske
samarbejdsaftale.
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Uddannelse og livschancer
Problemkompleks for indsatsområdet
Boligområdet har et stort antal af unge. Hele 18,9 % af beboerne er mellem 7-17 år,
hvilket er markant højere end i resten af Odense Kommune, hvor andelen ligger på 11,4
%. Dette tal afspejles også i antallet af børnefamilier i Vollsmose og
Kertemindevejkvarteret.
I 35,8 % af bydelens husstande bor der børn. I Odense Kommune er tallet 22,5 %.
Men børn og unge på skolerne i boligområdet klarer sig dårligere fagligt end andre børn
og unge i kommunen. Flere forlader grundskolen med så lave karakterer i folkeskolens
afgangsprøve og med et så ringe udbytte af undervisningen, at de har svært ved at
gennemføre en ungdomsuddannelse.
Transport- og Boligministeriets liste over udsatte boligområder og de såkaldte
ghettoområder viser, at 77,2 % af beboerne i Vollsmose og 61,2 % i
Kertemindevejkvarteret i alderen 30-59 år alene har en grunduddannelse. Denne
udvikling skal vendes for de nye generationer, og derfor skal der sættes ind for at sikre,
at de unge kan gennemføre en ungdomsuddannelse.
Dårlige danskkundskaber er en væsentlig årsag til et lavere fagligt niveau og lavere
karakterer i afgangsprøverne. Børnene og de unge i boligområdet præsterer generelt set
dårligere end deres jævnaldrende i resten af kommunen i sprogtest. Et sprogligt løft har
afgørende betydning for, at de på sigt har de samme muligheder i livet, som børn og unge
i resten af Odense.
Målet med indsatsområdet er at understøtte et fagligt løft af børn og unge i boligområdet,
herunder at understøtte forældre i at bidrage med opbakning til deres børns skolegang,
så flere bliver skoleparate, og flere tager en uddannelse.
Der arbejdes på etablering af et samarbejde omkring levering af data fra Børn- og
Ungeforvaltningen med henblik på monitorering af relevante indikatorer for området.

Beskæftigelse
Problemkompleks for indsatsområdet
Ledigheden i Vollsmose og Kertemindevejkvarteret er markant højere end i det øvrige
Odense - helt konkret næsten tre gange så høj. Det har store konsekvenser, både
menneskeligt og økonomisk. Risikoen for, at den næste generation heller ikke får fodfæste
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på arbejdsmarkedet, er markant. Der er behov for at bryde de mønstre, der desværre har
gentaget sig over generationer i Vollsmose.
Transport- og Boligministeriets liste over udsatte boligområder og ghettoområder viser,
at 49,5 % af beboerne i Vollsmose og 50,2 % i Kertemindevejkvarteret i alderen 18-64
år står uden for arbejdsmarkedet eller uddannelse.
Mange af de ledige i boligområdet er langt fra arbejdsmarkedet, så der er behov for en
række ekstra indsatser og støtte for at afhjælpe den høje ledighed. For den enkelte kan
der være flere forskellige barrierer, der gør vejen ind eller tilbage på arbejdsmarkedet
vanskelig.
Nogle beboere har helt praktiske udfordringer med at skrive en ansøgning og lave et cv.
Andre mangler uddannelse eller sprogkundskaber, har fysiske eller psykiske lidelser eller
familiære problemer.
De boligsociale indsatser tilpasses den enkelte beboers behov og udfordringer. Gennem
rådgivning og sparring understøttes beboeren i at komme væk fra ledighed og udsathed
og få et liv med arbejde og positive fællesskaber.
Målet med indsatsområdet er at understøtte, at flere bebeboere i boligområdet bliver
tilknyttet arbejdsmarkedet.

Kriminalitetsforebyggelse
Problemkompleks for indsatsområdet
Vollsmose og Kertemindevejkvarteret har, som andre tilsvarende udsatte boligområder i
Danmark, problemer med kriminalitet og uhensigtsmæssig adfærd. Det skaber
usikkerhed og utryghed for beboerne, og det giver bydelen et dårligt omdømme.
Hvor 85,3 % af borgerne i Fyns Politikreds, ifølge Politiets Tryghedsundersøgelse fra 2019,
følte sig trygge i deres nabolag, viser selvsamme undersøgelse, at det kun er 76,3 % af
beboerne i boligområdet, der føler sig trygge i deres nabolag. Undersøgelsen af naboskab
og tryghed i boligområdet, som blev lavet under den boligsociale helhedsplan i november
2019, viser samme tendens. Her svarede 73 % af beboerne, at de føler sig trygge i
boligområdet. Dermed påviser begge undersøgelser, at oplevelsen af tryghed er lavere i
Vollsmose og Kertemindevejkvarteret end i resten af Odense og Fyns Politikreds som
helhed.
Andelen af dømte er desuden højere end i resten af Odense Kommune. Transport- og
Boligministeriets liste over udsatte boligområder og de ghettoområder viser, at andelen
af beboere i Vollsmose, som er dømt for overtrædelse af straffeloven, våbenloven eller
lov om euforiserende stoffer ligger på 2,7 % - og er dermed mere end tre gange højere

Side 12 af 62

3. STRATEGISK SAMARBEJDSAFTALE

end landsgennemsnittet opgjort som gennemsnit over de seneste 2 år.
Kertemindevejkvarteret er 1,08 % dømt for samme overtrædelse af straffeloven.

I

Der er desuden flere indberettede kriminalitetsbekymringer for børn og unge i området
sammenlignet med resten af Odense. Konkret er der ca. tre gange så mange
kriminalitetsbekymringer for børn og unge bosat i boligområdet i forhold til gennemsnittet
for Odense Kommune. Derudover er der en tendens til, at børn i boligområdet tidligere
end børn i det øvrige Odense udviser kriminalitetsbekymrende adfærd.
Vollsmose og Kertemindevejkvarteret skal være en tryg bydel at færdes i med mindre
kriminalitet og med bedre forebyggelse for børn og unge, der er i en risiko for senere at
begå kriminalitet.
Der er derfor behov for, at den boligsociale helhedsplan samarbejder direkte med både
beboere og myndigheder om at forebygge kriminalitet og bidrage til tidlig opsporing og
indbringelse af bekymringer. Desuden bidrager de boligsociale indsatser til at forebygge
kriminalitet ved at hjælpe beboere med at færdiggøre en uddannelse, få en plads på
arbejdsmarkedet og blive en del af samfundets positive fællesskaber.
Målet med indsatsområdet er, at børn og unge støttes i et liv uden kriminalitet, og at
boligområdet opleves trygt af såvel beboere som besøgende.

Sammenhængskraft og medborgerskab
Problemkompleks for indsatsområdet
På trods af sociale problemer er der fremgang i boligområdets udvikling, og civilsamfundet
udvikler sig positivt. Det skyldes først og fremmest bydelens ressourcestærke personer,
som engagerer sig i blandt andet foreningsliv og beboernetværk. Foruden det
beboerdemokrati, som findes i de enkelte afdelinger og i form af et tværgående
samarbejdsråd, findes en lang række frivillige foreninger og aktive grupperinger i bydelen.
Som nævnt i foregående afsnit viser både Politiets Tryghedsundersøgelse og
undersøgelsen af naboskab og tryghed i boligområdet, at der fortsat er behov for
indsatser, der styrker oplevelsen af tryghed og tillid i Vollsmose og
Kertemindevejkvarteret.
Lokale ildsjæle og frivillige beboere skal understøttes som en ressource i arbejdet med at
kapacitetsopbygge og styrke den sociale sammenhængskraft i boligområdet. Det skaber
ikke kun en tryggere bydel, men styrker også den enkelte beboers medborgerskab,
sociale netværk og kompetencer. Der er et stort potentiale i at arbejde strategisk med
frivillighed, hvilket Center for Boligsocial Udvikling også konkluderer i en rapport fra 2019.
Understøttelse af foreninger og civile strukturer i boligområdet skal også bidrage til at øge
andelen af beboere, der deltager i fritids- og kulturaktiviteter, da andelen er lavere i
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boligområdet, end i de øvrige bydele i Odense. Nogle beboere kan have behov for hjælp
til at blive del af fællesskaber.
Målet med indsatsområdet er, at flere beboere i Vollsmose og Kertemindevejkvarteret er
en del af fællesskabet og deltager aktivt i samfundet.

7. Lokal evaluering
Den lokale evaluering og leverancemåling foregår ved kontinuerlig registrering i systemet
Sensum.
Hvert kvartal foretages en kvantitativ leverancemåling på de enkelte indsatser.
Derudover arbejdes der systematisk med at evaluere kvalitativt. De kvalitative
evalueringer bruges både til at måle på effekten og til at identificere beboerens ressourcer
og potentiale for udvikling.
En gang om året vurderes indsatserne i styregrupperne med henblik på at kunne give
anbefalinger til bestyrelsen via indstillingspunkter til eventuelle ændringer af aktiviteter
eller succeskriterier. En gang i kvartalet følges der op på den kvantitative leverancemåling
i styregruppen.
En gang om året vurderes indsatserne i bestyrelsen med eventuel justering som følge.
Bestyrelsen har derudover generelt en opmærksomhed på kvaliteten af indsatserne.

8. Revision af samarbejdsaftalen
Revision af den strategiske samarbejdsaftale kræver godkendelse i Landsbyggefonden
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Delaftale for indsatsområdet Uddannelse og livschancer
Bestyrelsen for den boligsociale indsats har ansvar for, at denne delaftale til
hver en tid understøtter de overordnede mål i den strategiske
samarbejdsaftale. Delaftalerne er således bilag til den strategiske aftale og
skal altid ses i sammenhæng hermed.
Bestyrelsen har ligeledes ansvar for, at delaftalen til hver en tid afspejler de
aktiviteter og samarbejder, der gennemføres i boligområdet.
Beskrivelsen af områdets problemkompleks inden for dette indsatsområde
fremgår af den strategiske aftale.

Navn på den boligsociale indsats, som delaftalen vedrører:
Boligsocial helhedsplan for BoligSocialt Hus 2021-2024
Delaftalen gælder fra - til:
01.01.2021 – 30.09.2024
Delaftalens parter:
•
•
•
•
•

Chef for kommunikation og boligstrategi i Civica
Chef for beboerdemokrati og udvikling af boligområder i FAB
Familie- og Forebyggelseschef
Koncernchef fra Beskæftigelses- og Socialforvaltningen
Chef for BoligSocialt Hus

Delmål og indikatorer for indsatsområdet
Der skal opsættes delmål for nærværende indsatsområde samt indikatorer, der sikrer, at
der løbende kan følges op på disse.
Delmål skal forstås som ’skridt på vejen’ til at opnå de overordnede mål jf. den
strategiske aftale og beskriver de konkrete succeser, der ønskes opnået med de
aktiviteter, der iværksættes inden for dette indsatsområde.
Indikatorer er variable, der bruges til at vise, om delmålene opnås. Som inspiration
stiller Landsbyggefonden en liste over relevante indikatorer til rådighed. Der kan
suppleres med indikatorer, som de lokale parter vurderer vigtige for den lokale indsats.
Delmål og de dertil knyttede indikatorer kan enten relatere sig til det samlede antal
aktiviteter eller til enkelte aktiviteter, der iværksættes inden for dette indsatsområde.
Formålet med delmål og indikatorer på dette niveau er årligt at følge udviklingen hos de
konkrete målgrupper/områder, som de boligsociale aktiviteter arbejder med inden for
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indsatsområdet. Jo tættere på målgruppen det er muligt at komme med tilgængelige
data, jo bedre grundlag er der for at vurdere aktiviteternes virkning samt foretage lokal
justering, når dette evt. er nødvendigt.
Delaftalens parter og bestyrelsen har ansvar for løbende at følge op på delmålene.
Delmål

Indikator

Øge det
faglige niveau
blandt børn og
unge

Andel elever, der opnår mindst 2
i dansk og matematik ved
folkeskolens afgangsprøve

Øge unges
livschancer

Andelen unge i aldersgruppen 1517 år, som har et fritidsjob

Baseline
boligområde/
målgruppe

Evt. anden
baseline

80,43 %

(2019)

Odense
Kommune
92,29 %

(2019)

31,8 %

(maj 2020)

Datakilde

BUF,
Odense
Kommune
BMF,
Odense
Kommune

Aktiviteter, som skal bidrage til indfrielsen af delmålene for indsatsområdet og
understøtte opnåelsen af de overordnede mål jf. den strategiske
samarbejdsaftale:
•
•
•
•

Rådgivning i forældrerollen (0-5 år)
Rådgivning i forældrerollen (6-16 år)
Uddannelsesindsats
Fritidsjobrådgivning

Medarbejderressourcer for indsatsområdet:
Det forventes, at der i indsatsområdet gennemsnitligt anvendes i alt 148 timers
medarbejderressourcer om ugen i fire år.
Medarbejderressourcer indeholder timer til aktiviteterne under dette indsatsområde og
timer til understøttende funktioner som chef, teamleder, analyse, kommunikation og
økonomi.
Sammenhæng med den kommunale indsats i boligområdet:
De boligsociale aktiviteter på indsatsområdet Uddannelse og Livschancer gennemføres i
tæt samarbejde med relevante partnere i Odense Kommune og koordineres ud fra det
fælles strategiske mål om at skabe et fagligt løft af børn og unge fra Vollsmose og
Kertemindevejkvarteret, så flere bliver uddannelsesparate, får gode resultater i
folkeskolens afgangsprøve, tager en uddannelse og dermed går ind i voksenlivet med de
samme muligheder som børn og unge fra andre områder i Odense.
Aktiviteterne i denne delaftale er et supplement til skolernes, daginstitutionernes,
dagplejens, sundhedsplejens og UUO’s børn-, unge-, forældre- og familiekontakt. Der
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etableres blandt andet samarbejde med den socialpædagogiske leder for den lokale
folkeskole omkring de mest udsatte børn og unge.
De kommunale aktiviteter i boligområdet sikres koordineret med den boligsociale
helhedsplan, blandt medarbejdere lokalt og i regi af de lokale styregrupper og bestyrelsen.
Revision af delaftalen (Eventuelle reviderede aftaler skal ikke fremsendes til
Landsbyggefonden, men fonden skal om nødvendigt til enhver tid kunne
rekvirere ajourførte delaftaler):
Det drøftes løbende i styregruppen, om der er behov for at justere aftalen. Er der behov
for justering, giver styregruppen deres anbefalinger til den boligsociale bestyrelse, som
varetager den videre drøftelse og beslutning.

AKTIVITET:

RÅDGIVNING I FORÆLDREROLLEN (0-5 ÅR)
Formål:
•
•
•

Forældre støttes i at opdrage deres børn til gode vaner og trivsel
Forældre understøttes i at fremme børns sproglige udvikling og begyndende
demokratiske dannelse
Forældre understøttes i at fremme børns fremmøde i institution

Målgruppe(r):
Forældre til småbørn fra 0 til 5 år, som har behov for rådgivning i at understøtte deres
børns udvikling.
•

Vollsmose:
706 børn i aldersgruppen 0-5 år

•

Kertemindevejkvarteret:
79 børn i aldersgruppen 0-5 år

Indhold og praksis:
Aktiviteten er et supplement til samarbejdet med forældre i sundhedsplejen, dagplejen
og daginstitutioner, som alle har mulighed for at henvise beboere med rådgivningsbehov
til de boligsociale medarbejdere. Beboere har også selv mulighed for at henvende sig for
at igangsætte et forløb. Beboerens forældrekompetencer styrkes i samarbejdet med den
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boligsociale medarbejder, og forløbene udformes ud fra beboernes ønsker, behov og
ressourcer.
I ethvert forløb har den boligsociale medarbejder et overordnet fokus på barnets trivsel;
herunder ligestilling, sprogudvikling, demokratisk dannelse og fremmøde i institution samt et fokus på at støtte forældrene i samarbejdet med daginstitutioner, dagplejen og
sundhedsplejen. Den boligsociale medarbejder kan deltage i møder, samtaler og
opfølgning på forløb i det omfang, som familien, samarbejdspartnerne og den boligsociale
medarbejder sammen vurderer, at det er ønskeligt og giver mening rent fagligt.
Den boligsociale medarbejder fungerer som sparringspartner for beboeren inden for
emner som eksempelvis børneopdragelse, opskrivning til daginstitution, stabilt fremmøde
i institution, søvn, kost, ligestilling, sprogudvikling, fritidsaktiviteter og aktiv deltagelse i
barnets liv og daginstitution. Der vil også være en opmærksomhed på, hvordan man som
voksen og forælder fungerer som positiv rollemodel for barnet ved selv at komme i gang
med uddannelse eller beskæftigelse - og dermed tættere på selvforsørgelse.
Den boligsociale medarbejder har desuden en brobyggende funktion i forhold til at vejlede
forældre i at søge råd hos andre relevante instanser. Det kan dreje sig om praktiserende
læger, familiebehandlere, børn- og ungesagsbehandlere og lignende.
Den boligsociale medarbejder har mulighed for at deltage ved arrangementer for forældre
i daginstitutioner, som for eksempel forældremøder og sommerfester, hvor de boligsociale
medarbejdere har en opsøgende funktion blandt de forældre, der har et behov for
rådgivning.
Ansvars- og rollefordeling:
Den daglige koordinering af samarbejdet og aktiviteter er placeret hos teamlederen for
’Uddannelse og livschancer’ og ’Beskæftigelse’.
Børnog
ungesagsbehandlere,
jobrådgivere,
sundhedsplejen,
dagplejen,
familiebehandlere, læger og daginstitutioner har mulighed for at henvise beboere til forløb
hos de boligsociale medarbejdere.
Beboere har selv mulighed for at henvende sig til de boligsociale medarbejdere med
henblik på at indgå i gruppeforløb eller individuelle rådgivningsforløb.
De boligsociale medarbejdere opsøger beboere ved arrangementer i daginstitutioner.

Side 18 af 62

4. DELAFTALE: UDDANNELSE OG LIVSCHANCER

AKTIVITET:

RÅDGIVNING I FORÆLDREROLLEN (6-16 ÅR)
Formål:
•
•
•

Forældre støttes i at opdrage deres børn til gode vaner og trivsel
Forældre understøttes i at fremme børns og unges sproglige udvikling,
begrebsverden og demokratiske dannelse
Forældre understøttes i at fremme børns og unges fremmøde i skolen og
afklaring i forhold til ungdomsuddannelse

Målgruppe(r):
Forældre til børn fra 6 til 16 år, som har behov for rådgivning i at understøtte deres
børns udvikling og skolegang.
•

Vollsmose:
1.351 børn i aldersgruppen 6-16 år

•

Kertemindevejkvarteret:
165 børn i aldersgruppen 6-16 år

Indhold og praksis:
Aktiviteten er et supplement til skolens og Ungdommens Uddannelsesvejlednings
forældresamarbejde. Den socialpædagogiske leder på den lokale folkeskole og
folkeskolelærere samt Ungdommens Uddannelsesvejledning Odense har mulighed for at
henvise beboere til forløb med boligsociale medarbejdere, hvis der vurderes at være et
behov for rådgivning. Beboere har også selv mulighed for at henvende sig for at
igangsætte et forløb. Målene for forløbet besluttes ud fra beboernes ønsker, behov og
ressourcer, og har det formål at styrke beboernes mestring af forældrerollen.
I ethvert forløb har den boligsociale medarbejder et overordnet fokus på børns og unges
trivsel; herunder ligestilling, sprogudvikling, demokratisk dannelse og fremmøde i skolen
- samt et fokus på at støtte forældre i samarbejdet med skolen. Den boligsociale
medarbejder kan deltage i møder, samtaler og opfølgning på forløb i det omfang, som
familien, samarbejdspartnerne og den boligsociale medarbejder sammen vurderer, at det
er ønskeligt og giver mening rent fagligt.
Rådgivning i forældrerollen kan blandt andet handle om børneopdragelse; herunder
vigtigheden af, at børn og unge deltager i fritidsaktiviteter. I den sammenhæng
samarbejder de boligsociale medarbejdere med Fritidsvejledningen om netop at få børn
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og unge til at deltage i foreningslivet, så de bliver del af positive og meningsgivende
fællesskaber.
Derudover kan forløbene eksempelvis handle om samfundets tilbud til familier,
forældreansvar, aula, fremmøde, søvn og kost, struktur i hverdagen, grænsesætning,
lektiehjælp, uddannelsesparathed, uddannelsesmuligheder og aktiv deltagelse i børns og
unges skolegang. Der vil desuden ofte være spørgsmål og emner, der handler om,
hvordan man som voksen og forælder fungerer som positiv rollemodel for børn og unge
ved selv at komme i gang med uddannelse eller beskæftigelse - og dermed tættere på
selvforsørgelse.
Den boligsociale medarbejder har desuden en brobyggende funktion i forhold til at vejlede
forældre i at søge råd hos andre relevante instanser. Det kan eksempelvis dreje sig om
praktiserende læger, familiebehandlere, børn- og ungesagsbehandlere og lignende.
Den boligsociale medarbejder har mulighed for at have en opsøgende funktion ved for
eksempel forældremøder og fester på skoler.
Ansvars- og rollefordeling:
Den daglige koordinering af samarbejdet og aktiviteter er placeret hos teamlederen for
’Uddannelse og livschancer’ og ’Beskæftigelse’.
Skoler, børn- og ungesagsbehandlere, jobrådgivere, familiebehandlere og læger har
mulighed for at henvise beboere til forløb hos de boligsociale medarbejdere.
De boligsociale medarbejdere opsøger beboere ved arrangementer på skoler.
Beboere har selv mulighed for at henvende sig til de boligsociale medarbejdere med
henblik på at indgå i gruppeforløb eller individuelle rådgivningsforløb.

AKTIVITET:

UDDANNELSESINDSATS
Formål:
•
•

Højere fagligt niveau blandt folkeskoleelever
Flere unge gennemfører en ungdomsuddannelse

Målgruppe(r):
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Forældre til unge mellem 13 og 17 år, som har behov for rådgivning i at støtte deres unge
på vejen til og gennem deres ungdomsuddannelse. Derudover unge i den samme
aldersgruppe, som har behov for støtte til skolegang og ungdomsuddannelse.
•

Vollsmose:
654 unge i aldersgruppen 13-17 år

•

Kertemindevejkvarteret:
67 unge i aldersgruppen 13-17 år

Indhold og praksis:
Aktiviteten
er
et
supplement
til
skolernes,
ungdomsuddannelsernes
og
Ungdommens Uddannelsesvejledning Odenses arbejde med forældre og unge med
henblik på at få flere unge til at gennemføre en uddannelse og dermed løfte
uddannelsesniveauet i området.
Rådgivningen tager udgangspunkt i den enkeltes ressourcer, behov og motivation med
henblik på at bane vejen til uddannelse og efterfølgende beskæftigelse. Skoler,
ungdomsuddannelser og Ungdommens Uddannelsesvejledning har mulighed for at
henvise unge og forældre til forløb med de boligsociale medarbejdere, og beboere har
også selv mulighed for at henvende sig for at starte et forløb.
Rådgivningen kan for eksempel handle om at finde frem til lektiehjælp, øge fremmøde,
styrke selvværd, øge motivation, afdække og udvikle kompetencer, få overblik over
uddannelsesmuligheder, blive uddannelsesparat, deltage aktivt i undervisningen, tage det
rette uddannelsesvalg og sende ansøgning til uddannelse. I rådgivningen er der desuden
fokus på at fastholde den unge i uddannelse og skabe et stabilt forløb. Det handler her
både om at afslutte folkeskolen med et tilfredsstillende resultat, og at fortsætte i – og
gennemføre – en ungdomsuddannelse.
I ethvert forløb har den boligsociale medarbejder et overordnet fokus på den unges
trivsel; herunder ligestilling, demokratisk dannelse og fremmøde i ungdomsuddannelsen
- samt et fokus på at støtte forældre i at understøtte deres barns uddannelse.
Den boligsociale medarbejder samarbejder med relevante aktører, familie og netværk
omkring den unge, og fungerer derudover som brobygger til Ungdommens
Uddannelsesvejledning og studievejledningen på relevante uddannelsessteder.
Den boligsociale medarbejder har mulighed for at have en opsøgende rolle ved
arrangementer som forældremøder og uddannelsesmesser.
Ansvars- og rollefordeling:
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Den daglige koordinering af samarbejdet og aktiviteter er placeret hos teamlederen for
’Uddannelse og livschancer’ og ’Beskæftigelse’.
Beboere har selv mulighed for at henvende sig til de boligsociale medarbejdere med
henblik på at indgå i gruppeforløb eller individuelle rådgivningsforløb.
Børn- og ungesagsbehandlere, jobrådgivere, foreninger, skoler, ungdomsuddannelser og
Ungdommens Uddannelsesvejledning har mulighed for at henvise beboere til forløb hos
de boligsociale medarbejdere.

AKTIVITET:

FRITIDSJOBRÅDGIVNING
Formål:

•
•

Flere unge bliver gennem fritidsjob rustet til kommende uddannelse og får øget
chance for senere hen at komme i beskæftigelse
Flere unge udvikler en sund arbejdskultur

Målgruppe(r):
Unge i aldersgruppen 15-17 år, som har svært ved selv at tage initiativ til at finde et
fritidsjob, eller som har svært ved at fastholde et fritidsjob.
•

Vollsmose:
394 unge i aldersgruppen 15-17 år

•

Kertemindevejkvarteret:
45 unge i aldersgruppen 15-17 år

Indhold og praksis:
Aktiviteten er
de unge. Det
foregår både
ressourcer og

et supplement til forældrenes, skolernes og UU-vejledernes arbejde med
handler her om at hjælpe de unge med at få et fritidsjob. Rådgivningen
i grupper og individuelt og tager altid udgangspunkt i den enkeltes
kompetencer.

Der er fokus på at ruste de unge til at søge fritidsjob på lige fod med andre unge i
Danmark. I følgeskab med den boligsociale medarbejder, og eventuelt andre unge, lærer
de unge, hvordan man skriver en god ansøgning og møder en arbejdsgiver. Der trænes
sociale kompetencer, som er gavnlige, når de unge skal besøge virksomheder. Det kan
være alt fra et imødekommende kropssprog og øjenkontakt til de mere overordnede
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sociale spilleregler. Rådgivningen handler ligeledes om, hvordan man søger efter jobs og
information på nettet, og hvordan man har en god og behagelig jobsamtale.
Det efterstræbes at opretholde forløbet med de unge efter opstart på fritidsjob for at
bidrage til fastholdelsen. Her fungerer den boligsociale medarbejder som en kendt voksen
og en sparringspartner for de unge, der kan have behov for at tale om de forskellige
elementer i jobbet. Det giver ligeledes indsigt i, hvor mange unge der kommer i fritidsjob.
De boligsociale medarbejdere møder de unge der, hvor de er; nemlig i skolen, i
Ungdomscenter Camp U, i bokseklubben Vollsmose Boxing og i andre aktuelle foreninger
og fritidstilbud, hvor de boligsociale medarbejdere har en opsøgende funktion. De unge
har også mulighed for selv at kontakte fritidsjobrådgivningen via telefon, Facebook og
personlig henvendelse hos de boligsociale medarbejdere.
Aktiviteten har Facebook-siden "Vollsmoses Fritidsjobrådgivning". En stor del af
kommunikationen med de unge foregår på denne side. Siden anvendes derudover til at
opslå relevante stillingsopslag og annoncere virksomhedsbesøg, workshops og andre
arrangementer.
Ansvars- og rollefordeling:
Den daglige koordinering af samarbejdet og aktiviteter er placeret hos teamlederen for
’Uddannelse og livschancer’ og ’Beskæftigelse’.
De boligsociale medarbejdere opsøger de unge på de lokale folkeskoler, i ungdomsklubber
eller foreninger. De unge har også mulighed for selv at rette henvendelse til
fritidsjobrådgivningen via sociale medier, telefon og åben rådgivning.
Lokale folkeskoler og Ungdommens Uddannelsesvejledning har mulighed for at henvise
de unge til forløb hos de boligsociale medarbejdere. Der etableres desuden samarbejde
med relevante arbejdspladser med henblik på virksomhedsbesøg.
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Delaftale for indsatsområdet Beskæftigelse
Bestyrelsen for den boligsociale indsats har ansvar for, at denne delaftale til
hver en tid understøtter de overordnede mål i den strategiske
samarbejdsaftale. Delaftalerne er således bilag til den strategiske aftale og
skal altid ses i sammenhæng hermed.
Bestyrelsen har ligeledes ansvar for, at delaftalen til hver en tid afspejler de
aktiviteter og samarbejder, der gennemføres i boligområdet.
Beskrivelsen af områdets problemkompleks inden for dette indsatsområde
fremgår af den strategiske aftale.

Navn på den boligsociale indsats, som delaftalen vedrører:
Boligsocial helhedsplan for BoligSocialt Hus 2021-2024
Delaftalen gælder fra - til:
01.01.2021 – 30.09.2024
Delaftalens parter:
•
•
•
•
•

Chef for kommunikation og boligstrategi i Civica
Chef for beboerdemokrati og udvikling af boligområder i FAB
Koncernchef i Beskæftigelses- og Socialforvaltningen
Familie- og Forebyggelseschef i Børn- og Ungeforvaltningen
Chef for BoligSocialt Hus

Delmål og indikatorer for indsatsområdet
Der skal opsættes delmål for nærværende indsatsområde samt indikatorer, der sikrer, at
der løbende kan følges op på disse.
Delmål skal forstås som ’skridt på vejen’ til at opnå de overordnede mål jf. den
strategiske aftale og beskriver de konkrete succeser, der ønskes opnået med de
aktiviteter, der iværksættes inden for dette indsatsområde.
Indikatorer er variable, der bruges til at vise, om delmålene opnås. Som inspiration
stiller Landsbyggefonden en liste over relevante indikatorer til rådighed. Der kan
suppleres med indikatorer, som de lokale parter vurderer vigtige for den lokale indsats.
Delmål og de dertil knyttede indikatorer kan enten relatere sig til det samlede antal
aktiviteter eller til enkelte aktiviteter, der iværksættes inden for dette indsatsområde.
Formålet med delmål og indikatorer på dette niveau er årligt at følge udviklingen hos de
konkrete målgrupper/områder, som de boligsociale aktiviteter arbejder med inden for
indsatsområdet. Jo tættere på målgruppen det er muligt at komme med tilgængelige
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data, jo bedre grundlag er der for at vurdere aktiviteternes virkning samt foretage lokal
justering, når dette evt. er nødvendigt.
Delaftalens parter og bestyrelsen har ansvar for løbende at følge op på delmålene.
Delmål

Indikator

Baseline
boligområde/
målgruppe

Andel 18-29-årige
aktivitetsparate
uddannelsesmodtagere

Øge andelen af
beboere, der er i
beskæftigelse

Mindske behovet
for offentlig
ydelse

Andel 30-64-årige
aktivitetsparate
kontanthjælpsmodtagere

4,0 %

(juni 2020)

Evt. anden
baseline

Odense
Kommune

Datakilde

BSF

1,7 %

(juni 2020)

17,9 %

(Juni 2020)

Odense
Kommune

BSF

3,6 %

(juni 2020)

Antal 18-29-årige der har
opnået praktikplads,
løntilskud, ordinært arbejde
eller påbegyndt uddannelse

20

Lokal
registrering

Antal 30-64-årige der har
opnået praktikplads,
løntilskud, ordinært arbejde
eller påbegyndt uddannelse

40

Lokal
registrering

Andel 18-64-årige med en
forsørgelsesgrad ml. 0,81 – 1
falder

42,91 %

(2018)

Odense
Kommune
25,36 %

Beboerdata, LBF

(2018)

Aktiviteter, som skal bidrage til indfrielsen af delmålene for indsatsområdet og
understøtte opnåelsen af de overordnede mål jf. den strategiske
samarbejdsaftale:
•
•
•
•
•

Fremskudt kommunal beskæftigelsesindsats
Beskæftigelsesmentor for aktivitetsparate
Beskæftigelsesmentor for jobparate
Uddannelses- og beskæftigelsesmentor
Virksomhedsrettede indsatser

Medarbejderressourcer for indsatsområdet:
Det forventes, at der i indsatsområdet gennemsnitligt anvendes i alt 185 timers
medarbejderressourcer om ugen i fire år.
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Medarbejderressourcer indeholder timer til aktiviteterne under dette indsatsområde og
timer til understøttende funktioner som chef, teamleder, analyse, kommunikation og
økonomi.
Derudover indgår 37 medarbejdertimer om ugen fra Odense Kommune (Beskæftigelsesog Socialforvaltningen) til aktiviteten ”fremskudt kommunal beskæftigelsesindsats”.
Sammenhæng med den kommunale indsats i boligområdet:
De boligsociale aktiviteter på indsatsområdet Beskæftigelse gennemføres i tæt
samarbejde med relevante partnere i Odense Kommune. De koordineres ud fra det fælles
strategiske mål om, at ledigheden i boligområdet skal være på niveau med det øvrige
Odense, mens den i øjeblikket er næsten tre gange så høj som i resten af kommunen.
Aftalen mellem Beskæftigelses- og Socialforvaltningen og den boligsociale helhedsplan er,
at der primært arbejdes beskæftigelsesrettet med beboere over 30 år, mens der både
arbejdes beskæftigelses- og uddannelsesrettet med beboere under 30 år.
Fra Beskæftigelses- og Socialforvaltningens investeringsprojekt, ”Vollsmose i job og
uddannelse”, er jobrådgivere og IPS-konsulenter (IPS; individuelt planlagt job med støtte)
fysisk placeret i boligområdet. Projektet har fokus på at tilbyde aktivitetsparate i
boligområdet en særlig indsats på beskæftigelses- og uddannelsesområdet. Der vil være
fokus på virksomhedsrettede tilbud med brug af jobkonsulenter samt sprogundervisning.
Den boligsociale helhedsplan har et tæt samarbejde med disse medarbejdere omkring de
mange ledige i boligområdet, som er langt fra arbejdsmarkedet, og som har behov for en
række ekstra indsatser og støtte for at finde vejen ud af ledighed.
Aktiviteterne i denne delaftale skal understøtte de almene velfærdstilbud i Odense
Kommune og dermed en udvikling væk fra ledighed og udsathed og ind i et liv med
arbejde og adgang til gode fællesskaber med andre.
Tilgangen i arbejdet med den boligsociale helhedsplan for boligområdet spiller ligeledes
sammen med Odense Kommunes fokus på borgerens ressourcer og kompetencer i et
udviklingsperspektiv. De konkrete indsatser under området Beskæftigelse bygger på en
empowerment-orienteret tilgang med udgangspunkt i hjælp til selvhjælp. Målet er at
opbygge beboernes evne til at handle på egen hånd, øge kontrollen over eget liv, forbedre
deres livskvalitet og i sidste ende lykkes med at komme ud på arbejdsmarkedet gennem
sparring, erfaringsudveksling og vidensdeling med de boligsociale medarbejdere.
Derudover støtter de boligsociale medarbejdere beboerne i at opbygge og have en
udbytterig relation til almensystemet - på lige fod med andre, der benytter de
velfærdstilbud, som samfundet har.
De kommunale aktiviteter i boligområdet sikres koordineret med den boligsociale
helhedsplan, blandt medarbejdere lokalt og i regi af de lokale styregrupper og bestyrelsen.
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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):
Det drøftes løbende i styregruppen, om der er behov for at justere aftalen. Er der behov
for justering, giver styregruppen deres anbefalinger til den boligsociale bestyrelse, som
varetager den videre drøftelse og beslutning.

AKTIVITET:

FREMSKUDT KOMMUNAL BESKÆFTIGELSESINDSATS
Formål:
•
•

Flere beboere kommer i beskæftigelse eller tættere på arbejdsmarkedet
Gennemsnitsindkomsten øges

Målgruppe(r):
Aktivitetsparate uddannelses- og kontanthjælpsmodtagere samt integrationsydelse over
og under 30 år.
•

Vollsmose:
61 uddannelseshjælpsmodtagere (aktivitetsparate) i aldersgruppen 18-29 år
504 kontanthjælpsmodtagere (aktivitetsparate) i aldersgruppen 30-64 år
62 integrationsydelse (aktivitetsparate) i aldersgruppen 30-64 år

•

Kertemindevejkvarteret:
49 kontanthjælpsmodtagere

(aktivitetsparate)

i aldersgruppen 30-64 år

Indhold og praksis:
Fra Beskæftigelses- og Socialforvaltningens investeringsprojekt, ”Vollsmose i job og
uddannelse”, har jobrådgivere og IPS-konsulenter (IPS; individuelt planlagt job med
støtte) en fremskudt placering i boligområdet. Projektet har fokus på at tilbyde
aktivitetsparate i Vollsmose og Kertemindevejkvarteret en særlig indsats på
beskæftigelses- og uddannelsesområdet.
Der vil fra Beskæftigelses- og Socialforvaltningens medarbejderes side være fokus
virksomhedsrettede tilbud med brug af jobkonsulenter samt sprogundervisning.
kommunale
medarbejdere
henviser
beboere
fra
lokalområdet
beskæftigelsesmentorforløb med mentorer fra den boligsociale helhedsplan.

på
De
til
De
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kommunale medarbejdere har også mulighed for at henvise til aktiviteten
’virksomhedsrettede indsatser’ og andre aktiviteter i den boligsociale helhedsplan.
Ved henvisning til et mentorforløb indledes forløbet med en 3-partssamtale, hvor beboer,
jobrådgiver og beskæftigelsesmentor indgår aftaler om, hvilke konkrete mål beboeren og
jobrådgiveren vurderer ønskelige at opnå i mentorforløbet, hvorefter beboer og
beskæftigelsesmentor påbegynder et forløb.
I
forbindelse
med
mentorforløbene
har
den
fremskudte
jobrådgiver
myndighedsfunktionen, viden om lovgivning og muligheden for at handle og stille krav i
forhold til beboeren, mens den boligsociale medarbejder skal fokusere på at skabe en
tillidsfuld relation, afholde motiverende samtaler og bygge bro til samarbejdet med
jobrådgiveren og beskæftigelsesrettede aktiviteter. Der vil være jævnlig opfølgning ved
møder mellem beboer, beskæftigelsesmentor og jobrådgiver. Mentorforløbet skal altså
fungere som et samarbejde med vidensdeling mellem beboeren, den boligsociale
beskæftigelsesmentor og jobrådgiveren. Mentorforløbet bevares under opstart på
beskæftigelse eller beskæftigelsesrettet aktivitet med henblik på fastholdelse og
motivation, og den boligsociale beskæftigelsesmentor og beboeren beslutter sammen,
hvornår forløbet skal ophøre.
Ansvars- og rollefordeling:
Den daglige koordinering af samarbejdet og aktiviteter er placeret hos teamlederen for
’Uddannelse og livschancer’ og ’Beskæftigelse’.
De
fremskudte
medarbejdere
fra
Beskæftigelsesog
Socialforvaltningens
investeringsprojekt ”Vollsmose i job og uddannelse” henviser beboere til forløb med de
boligsociale medarbejdere.

AKTIVITET:

BESKÆFTIGELSESMENTOR FOR AKTIVITETSPARATE
Aktivitetsnavn:
Beskæftigelsesmentor for aktivitetsparate
Formål:
•
•

Flere beboere kommer i beskæftigelse eller tættere på arbejdsmarkedet
Gennemsnitsindkomsten øges

Målgruppe(r):
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Aktivitetsparate uddannelses- og kontanthjælpsmodtagere samt integrationsydelse over
og under 30 år.
•

Vollsmose:
61 uddannelseshjælpsmodtagere (aktivitetsparate) i aldersgruppen 18-29 år
504 kontanthjælpsmodtagere (aktivitetsparate) i aldersgruppen 30-64 år
62 integrationsydelse (aktivitetsparate) i aldersgruppen 30-64 år

•

Kertemindevejkvarteret:
49 kontanthjælpsmodtagere

(aktivitetsparate)

i aldersgruppen 30-64 år

Indhold og praksis:
Aktiviteten fungerer som et supplement til den kommunale indsats i området. I aktiviteten
får ledige beboere tilknyttet en boligsocial beskæftigelsesmentor som støtte til at blive
jobparat.
Den boligsociale helhedsplan har et tæt samarbejde med fremskudte jobrådgivere, IPSkonsulenter
og
jobmentorer
fra
Beskæftigelsesog
Socialforvaltningens
investeringsprojekt, ”Vollsmose i job og uddannelse,” som kan henvise beboere til
mentorforløb i den boligsociale helhedsplan. De boligsociale medarbejdere har mulighed
for at deltage i flerpartssamtaler og -opfølgninger med beboer, jobrådgiver og evt.
jobkonsulent. Der er desuden sparringsmøder blandt de boligsociale medarbejdere og
jobrådgiverne samt kontinuerlige samarbejdsmøder i ledelsen med henblik på at tilpasse
aktiviteten samt drøfte aktuelle aktiviteter i civilsamfundet, hvor de aktivitetsparate kan
involveres som frivillige eller deltagere og dermed løftes og styrkes.
Beboeren har også mulighed for at få en mentor ved egen henvendelse til medarbejdere
i den boligsociale helhedsplan. Ved beboerens egen henvendelse efterstræbes hurtigst
muligt kontakt til og samarbejde med beboerens jobrådgiver, hvorefter de konkrete mål
for mentorforløbet aftales. Der vil være jævnlig opfølgning ved møder med jobrådgiveren.
Beboeren har mulighed for fortsat mentorstøtte under en eventuel praktik eller opstart
på ordinært arbejde med henblik på fastholdelse og motivation.
Mentorskabets primære formål er at hjælpe aktivitetsparate beboere med at løse de
udfordringer, der står i vejen for at komme tættere på arbejdsmarkedet og selvforsørgelse
via praktik, løntilskud og på sigt ordinær beskæftigelse. De centrale temaer for de
aktivitetsparate beboere er bedre livsmestring og i sammenhæng hermed en større viden
om og tryghed ved at skulle ud blandt andre mennesker og være på arbejdsmarkedet,
udover forståelsen for vigtigheden af beskæftigelse og aktiv deltagelse i samfundet.
Udover motiverende samtaler og støtte til at udarbejde CV og ansøgninger, kan det dreje
sig om mobilitet i forhold til at søge jobs og at være i beskæftigelse. Det kan handle om
at skabe struktur i hverdagen og at kunne navigere i sundhedsvæsenet. Der kan også
være behov for støtte til at påbegynde og gennemføre misbrugsbehandling. Der vil
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desuden ofte være fokus på at finde frem til forskellige sprogtilbud for at styrke beboernes
muligheder på arbejdsmarkedet - og ligeledes en stræben efter at engagere beboere i
frivilligt arbejde med henblik på kompetenceudvikling og erfaring til CV’et.
Ansvars- og rollefordeling:
Den daglige koordinering af samarbejdet og aktiviteter er placeret hos teamlederen for
’Uddannelse og livschancer’ og ’Beskæftigelse’.
Beboere har selv mulighed for at henvende sig til de boligsociale medarbejdere med
henblik på at indgå i gruppeforløb eller individuelle mentorskaber.
De boligsociale medarbejdere samarbejder med medarbejdere fra Beskæftigelses- og
Socialforvaltningen, som henviser beboere til aktiviteter, hvorefter forløbet indledes enten
ved en 3-partssamtale eller ved, at den boligsociale medarbejder kontakter beboeren med
henblik på at starte et forløb. Det er ligeledes den boligsociale medarbejder og beboeren,
der sammen beslutter, når forløbet skal ophøre.
Der etableres desuden samarbejde med relevante arbejdspladser med henblik på
virksomhedsbesøg.

AKTIVITET:

BESKÆFTIGELSESMENTOR FOR JOBPARATE
Formål:
•
•

Flere beboere kommer i ordinær beskæftigelse
Gennemsnitsindkomsten øges

Målgruppe(r):
Jobparate kontanthjælpsmodtagere og integrationsydelse i aldersgruppen 30-64 år.
•

Vollsmose:
118 kontanthjælpsmodtagere (jobparate) i aldersgruppen 30-64 år
37 integrationsydelse (jobparate) i aldersgruppen 30-64 år

•

Kertemindevejkvarteret:
11 jobparate kontanthjælpsmodtagere i aldersgruppen 30-64 år

Indhold og praksis:
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Aktiviteten fungerer som et supplement til den kommunale indsats i området. I aktiviteten
får ledige beboere tilknyttet en boligsocial beskæftigelsesmentor som støtte på vejen ud
i beskæftigelse og under opstarten på ordinært arbejde med henblik på fastholdelse og
motivation.
Den boligsociale helhedsplan har et tæt samarbejde med jobrådgivere fra Jobcentret i
Odense Kommune, som kan henvise beboere til mentorforløb. Den boligsociale
medarbejder har mulighed for at deltage i flerpartssamtaler og -opfølgninger med beboer,
jobrådgiver og evt. jobkonsulent. Beboeren har også mulighed for at få en mentor ved
egen henvendelse til medarbejdere i den boligsociale helhedsplan. Ved beboerens egen
henvendelse aftaler mentor og beboer hurtigst muligt kontakt til og samarbejde med
beboerens jobrådgiver. Beboeren har mulighed for fortsat mentorstøtte under opstart på
ordinært arbejde med henblik på fastholdelse og motivation. Beboeren og den boligsociale
medarbejder vurderer sammen, hvornår behovet er opfyldt.
Mentorforløbets primære formål er at hjælpe beboere med selv at løse de udfordringer,
der står i vejen for at komme i ordinær beskæftigelse. Udover motiverende samtaler kan
det dreje sig om mobilitet i forhold til at søge jobs og at være i beskæftigelse - fx at bruge
offentlig transport, lære at cykle eller tage et kørekort. Det kan også handle om at udvikle
basale computerkvalifikationer, at kunne navigere på Jobnet, søge jobs frem på
internettet, skrive ansøgninger og CV. Der kan også være behov for at udvikle en
forståelse for arbejdsmarkedet, samfundets opbygning og skattesystemet. En af
beskæftigelsesmentorernes vigtigste opgaver er at bygge bro mellem beboere og
arbejdsmarked, at støtte beboere i kontakten til arbejdsmarkedet samt skabe et
beskæftigelsesrettet netværk.
Ansvars- og rollefordeling:
Den daglige koordinering af samarbejdet og aktiviteter er placeret hos teamlederen for
’Uddannelse og livschancer’ og ’Beskæftigelse’.
Beboere har selv mulighed for at henvende sig til de boligsociale medarbejdere med
henblik på at indgå i gruppeforløb eller individuelle mentorskaber.
De boligsociale medarbejdere samarbejder med medarbejdere fra Beskæftigelses- og
Socialforvaltningen, som henviser beboere til aktiviteter, hvorefter forløbet indledes enten
ved en 3-partssamtale eller ved, at den boligsociale medarbejder kontakter beboeren med
henblik på at starte et forløb. Det er ligeledes den boligsociale medarbejder og beboeren,
der sammen beslutter, når forløbet skal ophøre.
Der etableres desuden samarbejde med relevante arbejdspladser med henblik på
virksomhedsbesøg.
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AKTIVITET:

UDDANNELSES- OG BESKÆFTIGELSESMENTOR
Aktivitetsnavn:
Uddannelses- og beskæftigelsesmentor
Formål:
•
•
•

Flere beboere kommer i ordinær beskæftigelse eller i uddannelse
Uddannelsesniveauet højnes
Gennemsnitsindkomsten øges

Målgruppe(r):
Uddannelseshjælpsmodtagere i aldersgruppen 18-29 år.
•

Vollsmose:
87 uddannelsesmodtagere i aldersgruppen 18-29 år

•

Kertemindevejkvarteret:
5 uddannelsesmodtagere i aldersgruppen 18-29 år

Indhold og praksis:
Aktiviteten fungerer som et supplement til den kommunale indsats i området. I aktiviteten
får ledige beboere tilknyttet en boligsocial uddannelses- og beskæftigelsesmentor som
støtte på vejen i uddannelse eller beskæftigelse og under opstarten på samme med
henblik på fastholdelse og motivation.
Den boligsociale helhedsplan har et tæt samarbejde med jobrådgivere fra Jobcentret i
Odense Kommune, som kan henvise beboere til mentorforløb. Den boligsociale
medarbejder har mulighed for at deltage i flerpartssamtaler og -opfølgninger med beboer,
jobrådgiver og evt. jobkonsulent. Beboeren har også mulighed for at få en mentor ved
egen henvendelse til medarbejdere i den boligsociale helhedsplan. Ved beboerens egen
henvendelse aftaler mentor og beboer hurtigst muligt kontakt til og samarbejde med
beboerens jobrådgiver. Beboeren har mulighed for fortsat mentorstøtte under opstart på
uddannelse eller ordinært arbejde med henblik på fastholdelse og motivation. Beboeren
og den boligsociale medarbejder vurderer sammen, hvornår behovet er opfyldt.
Mentorforløbets primære formål er at hjælpe beboere med selv at løse de udfordringer,
der står i vejen for at komme i uddannelse eller beskæftigelse. Udover motiverende
samtaler kan det dreje sig om at afklare ønsker, kompetencer og muligheder for
fremadrettet uddannelse og beskæftigelse, at lægge en langsigtet plan i den forbindelse,
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og at igangsætte planen. Der kan også være behov for at udvikle en forståelse for
uddannelsessystemet, arbejdsmarkedet, samfundets opbygning og skattesystemet.
Det kan også handle om at udvikle basale computerkvalifikationer, at kunne navigere på
Jobnet, søge jobs frem på internettet, skrive ansøgninger og CV. En af uddannelses- og
beskæftigelsesmentorernes vigtigste opgaver er at bygge bro mellem beboere og
uddannelses- og arbejdsmarked, uddannelsesvejledere og potentielle arbejdsgivere.
Ansvars- og rollefordeling:
Den daglige koordinering af samarbejdet og aktiviteter er placeret hos teamlederen for
’Uddannelse og livschancer’ og ’Beskæftigelse’.
Beboere har selv mulighed for at henvende sig til de boligsociale medarbejdere med
henblik på at indgå i gruppeforløb eller individuelle mentorskaber.
De boligsociale medarbejdere samarbejder med medarbejdere fra Beskæftigelses- og
Socialforvaltningen, som henviser beboere til aktiviteter, hvorefter forløbet indledes enten
ved en 3-partssamtale eller ved, at den boligsociale medarbejder kontakter beboeren med
henblik på at starte et forløb. Det er ligeledes den boligsociale medarbejder og beboeren,
der sammen beslutter, når forløbet skal ophøre.

AKTIVITET:

VIRKSOMHEDSRETTEDE INDSATSER
Formål:
•
•

Flere beboere kommer i beskæftigelse eller tættere på arbejdsmarkedet
Gennemsnitsindkomsten øges

Målgruppe(r):
Beboere udenfor beskæftigelse

(ekskl. førtidspensionister)

•

Vollsmose:
391 beboere i aldersgruppen 18-29 år
1.198 beboere i aldersgruppen 30-64 år

•

Kertemindevejkvarteret:
32 beboere i aldersgruppen 18-29 år
172 beboere i aldersgruppen 30-64 år

i aldersgruppen 18-64 år.
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Indhold og praksis:
Aktiviteten er et tilbud til alle beboere, der ønsker at komme i arbejde.
De boligsociale medarbejdere kommer i kontakt med beboere i forbindelse med
mentorforløb, rådgivningsforløb, henvisning fra fagpersoner og ved beboeres egen
henvendelse. Beboere kan her tilbydes hjælp til konkrete opgaver som Jobnet,
jobsøgning, udarbejdelse af CV, virksomhedsbesøg, samarbejdet med jobcentret, opstart
af praktik, valg af uddannelse samt hjælp til ansøgning, jobsamtaler og lignende ad hocopgaver. Derudover kan den boligsociale medarbejder støtte beboeren i at lægge en plan
for, hvordan de kan komme i praktik, beskæftigelse eller uddannelse og herefter støtte
beboeren i at nå målet.
Den boligsociale helhedsplan har et etableret samarbejde med jobcentret og Byg til
Vækst, som har kontakt til alle relevante anlægsprojekter på Fyn, og formidler
praktikpladser til ledige. Samarbejdet med ’Byg til Vækst’ kan både være et generelt
samarbejde om at få beboere ud på arbejdspladser, men også et specifikt samarbejde i
forbindelse med nedrivninger og nybyggeri i de kommende år i boligområdet.
Samarbejdet med jobcentret drejer sig om at finde frem til relevante kandidater til forløb
i Byg til Vækst. Såfremt et praktikforløb i Byg til Vækst ikke resulterer i fast beskæftigelse,
kan den boligsociale medarbejder samarbejde med beboeren om, at vedkommende
kommer i uddannelse eller i et andet forløb, som peger mod varig beskæftigelse eller
uddannelse.
Den boligsociale helhedsplan samarbejder ligeledes med KVINFO. KVINFO har en
deltidsmedarbejder placeret i den boligsociale helhedsplans lokaler med henblik på at
opstarte mentorforløb med KVINFOs mentorer, hvilket giver mulighed for samarbejde og
sparring med de boligsociale medarbejdere. De boligsociale medarbejdere har mulighed
for at bygge bro mellem beboere i boligområdet og mentorer fra KVINFO, mens KVINFO
har mulighed for at henvise beboere fra deres mentorforløb til forløb i de forskellige
boligsociale aktiviteter.
Udover de individuelle forløb varetager den boligsociale helhedsplan også gruppeforløb
for ledige beboere. Gruppeforløbene, ’Dig, mig og arbejde’ er forløb for 4-5 personer, hvor
emnerne er:
• Mestring af arbejdsmarkeds- og uddannelsesforhold og beboerens eget
arbejdsmarkedsperspektiv
• Job- og uddannelsessøgningskompetencer
• Hverdagsmestring
• Faglige kompetencer, basiskompetencer i forhold til at kunne opnå relevant
beskæftigelse eller uddannelse
• Motivation
• Afklaring, selvforståelse og positionering i forhold til job og uddannelse
• Helbreds- og sundhedsmestring
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•

Sproglige kompetencer

I gruppeforløbene får beboere udvidet deres netværk i et fællesskab med ligestillede. Her
bliver der udvekslet erfaringer og idéer, der fungerer som inspiration til og for den enkelte
beboer. Derudover styrkes sprogkompetencerne, når mange forskellige beboere samles
– både med hensyn til hverdagsdansk og branchesprog. De boligsociale medarbejdere
motiverer, bygger bro og formidler i den forbindelse også kontakten til de forskellige
muligheder for sprogundervisning. Der kan, udover ’Dig, mig og arbejde’-forløbene,
etableres netværks- og erfaringsgrupper ved behov, med fokus på relevante emner for
deltagerne.
Ansvars- og rollefordeling:
Den daglige koordinering af samarbejdet og aktiviteter er placeret hos teamlederen for
’Uddannelse og livschancer’ og ’Beskæftigelse’.
Jobcentret, praktiserende læger, Indvandrermedicinsk Klinik og andre relevante parter
har mulighed for at henvise til aktiviteten.
Beboere har selv mulighed for at henvende sig til de boligsociale medarbejdere.
Der er samarbejde med Byg til Vækst, jobcentret og KVINFO, og desuden med relevante
arbejdspladser med henblik på virksomhedsbesøg.
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Delaftale for indsatsområdet Kriminalitetsforebyggelse
Bestyrelsen for den boligsociale indsats har ansvar for, at denne delaftale til
hver en tid understøtter de overordnede mål i den strategiske
samarbejdsaftale. Delaftalerne er således bilag til den strategiske aftale og
skal altid ses i sammenhæng hermed.
Bestyrelsen har ligeledes ansvar for, at delaftalen til hver en tid afspejler de
aktiviteter og samarbejder, der gennemføres i boligområdet.
Beskrivelsen af områdets problemkompleks inden for dette indsatsområde
fremgår af den strategiske aftale.

Navn på den boligsociale indsats, som delaftalen vedrører:
Boligsocial helhedsplan for BoligSocialt Hus 2021-2024
Delaftalen gælder fra - til:
01.01.2021 – 30.09.2024
Delaftalens parter:
•
•
•
•
•
•

Chef for kommunikation og boligstrategi i Civica
Chef for beboerdemokrati og udvikling af boligområder i FAB
Familie- og Forebyggelseschef i Børn- og Ungeforvaltningen
Koncernchef i Beskæftigelses- og Socialforvaltningen
SSP-leder
Chef for BoligSocialt Hus

Delmål og indikatorer for indsatsområdet
Der skal opsættes delmål for nærværende indsatsområde samt indikatorer, der sikrer, at
der løbende kan følges op på disse.
Delmål skal forstås som ’skridt på vejen’ til at opnå de overordnede mål jf. den
strategiske aftale og beskriver de konkrete succeser, der ønskes opnået med de
aktiviteter, der iværksættes inden for dette indsatsområde.
Indikatorer er variable, der bruges til at vise, om delmålene opnås. Som inspiration
stiller Landsbyggefonden en liste over relevante indikatorer til rådighed. Der kan
suppleres med indikatorer, som de lokale parter vurderer vigtige for den lokale indsats.
Delmål og de dertil knyttede indikatorer kan enten relatere sig til det samlede antal
aktiviteter eller til enkelte aktiviteter, der iværksættes inden for dette indsatsområde.
Formålet med delmål og indikatorer på dette niveau er årligt at følge udviklingen hos de
konkrete målgrupper/områder, som de boligsociale aktiviteter arbejder med inden for
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indsatsområdet. Jo tættere på målgruppen det er muligt at komme med tilgængelige
data, jo bedre grundlag er der for at vurdere aktiviteternes virkning samt foretage lokal
justering, når dette evt. er nødvendigt.
Delaftalens parter og bestyrelsen har ansvar for løbende at følge op på delmålene.
Delmål

Indikator

Børn og unge skal
støttes i et liv uden
kriminalitet

Baseline
boligområde/
målgruppe

Andel
kriminalitetsbekymri
nger uden sigtelser,
forhold (0-24 år)
Andel
kriminalitetsbekymri
nger med sigtelser,
forhold (0-24 år)
Borgernes
grundlæggende
tryghed i Fyns
politikreds

Øget tryghed i
boligområdet

Borgernes tillid til
politiet i Fyns
politikreds

3,00 %

(2019)

Evt. anden
baseline

Odense
Kommune
0,80 %

Datakilde

SSP

(2019)

3,80 %

(2019)

Odense
Kommune
1,10 %

SSP

(2019)

76,3 %

(2019)

Odense
Kommune
83,5 %

(2019)

87,8 %

(2019)

Odense
Kommune
82,9 %

(2019)

Politiets
tryghedsund
ersøgelse

Politiets
tryghedsund
ersøgelse

Aktiviteter, som skal bidrage til indfrielsen af delmålene for indsatsområdet og
understøtte opnåelsen af de overordnede mål jf. den strategiske
samarbejdsaftale:
•
•
•
•

Direkte i Job
Kriminalitetsforebyggelse i netværk
Tryghedsvandringer
Tidlig kriminalitetsforebyggelse

Medarbejderressourcer for indsatsområdet:
Det forventes, at der i indsatsområdet gennemsnitligt anvendes i alt 56 timers
medarbejderressourcer om ugen i fire år.
Medarbejderressourcer indeholder timer til aktiviteterne under dette indsatsområde og
timer til understøttende funktioner som chef, teamleder, analyse, kommunikation og
økonomi.
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Sammenhæng med den kommunale indsats i boligområdet:
De boligsociale aktiviteter under indsatsområdet Kriminalitetsforebyggelse gennemføres i
tæt samarbejde med relevante parter i Odense Kommune, Fyns Politi, lokal- og
civilsamfund og koordineres ud fra det fælles strategiske mål om at skabe en bydel, der
opleves som tryg, og hvor børn og unge støttes i et liv uden kriminalitet.
Boligområdet har problemer med uhensigtsmæssig og utryghedsskabende adfærd. Der
er markant flere indberettede kriminalitetsbekymringer for børn og unge i boligområdet
sammenlignet med resten af byen. Det skaber usikkerhed og utryghed for beboerne i
Vollsmose og Kertemindevejkvarteret, og det giver boligområdet et dårligt omdømme.
Overordnet set har alle aktiviteter i den boligsociale helhedsplan indirekte et
kriminalitetsforebyggende sigte i og med at alt, der bidrager til at styrke den enkeltes
robusthed i livet og baner vejen til sunde fællesskaber, forebygger kriminalitet og
risikoadfærd. Aktiviteterne i denne delaftale bidrager dog direkte til, at boligområdet
bliver en tryg bydel at færdes i med mindre kriminalitet og med bedre forebyggelse for
børn og unge, der er i risiko for senere at begå kriminalitet.
Den boligsociale helhedsplan har et tæt samarbejde med SSP, hvilket blandt andet
indebærer aktiv deltagelse i netværk som Lokalområdernes Kriminalpræventive
Samarbejde,
Ungdomsuddannelsernes
Kriminalpræventive
Samarbejde
og
Civilsamfundets Kriminalpræventive Samarbejde. Den boligsociale helhedsplan deltager
desuden i specifikke forebyggelsesplaner i SSP-regi, når det er relevant.
De kommunale aktiviteter i boligområdet koordineres med den boligsociale helhedsplan både blandt medarbejdere lokalt og i regi af de lokale styregrupper og bestyrelsen.
Revision af delaftalen (Eventuelle reviderede aftaler skal ikke fremsendes til
Landsbyggefonden, men fonden skal om nødvendigt til enhver tid kunne
rekvirere ajourførte delaftaler):
Det drøftes løbende i styregruppen, om der er behov for at justere aftalen. Er der behov
for justering, giver styregruppen deres anbefalinger til den boligsociale bestyrelse, som
varetager den videre drøftelse og beslutning.
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AKTIVITET:

DIREKTE I JOB
Formål:
•
•

Øget beskæftigelse
Mindre kriminalitet

Målgruppe(r):
Der er i alt 125 uddannelseshjælpsmodtagere i Vollsmose, Kertemindevejkvarteret,
Korsløkken, Rising og Ejerslykke, hvoraf Beskæftigelses- og Socialforvaltningen vurderer
på individplan, hvorvidt vedkommende er på kanten af kriminalitet, og som følge deraf
henvises til aktiviteten. Den primære målgruppe er unge op til 25 år.
Den sekundære målgruppe: De resterende unge under 30 år, som også udvælges af
Beskæftigelses- og Socialforvaltningen.
Indhold og praksis:
I aktiviteten støttes de unge i målgruppen i at få et job.
Det handler konkret om at få de unge engageret i byggebranchen i form af job eller
uddannelse. Tilknytningen til arbejdsmarkedet, oplevelsen af en fast indkomst,
udviklingen af en arbejdsidentitet og koblingen til et bredere beskæftigelsesrettet og
motiverende netværk skal skabe en positiv og varig ændring i de unges liv.
Beskæftigelses- og Socialforvaltningen står for at screene og udvælge de unge. Der
ansættes og organiseres en medarbejder i Beskæftigelses- og Socialforvaltningen, som
har mentorkontakten til de unge, og som understøtter aftalerne på byggepladserne og
med Byg til Vækst. Byg til Vækst varetager praktikaftaler og oplæring.
Under forløbet bliver de unge oplært på byggepladser, og der er mulighed for
opkvalificerende kurser, eksempelvis AMU-kurser, kørekort og lignende. De unge har også
mulighed for at blive fritaget for møder med jobrådgivere og for at skrive jobansøgninger,
da der skal være fuld fokus på det igangværende forløb.
Der etableres efterværn ved afslutning af forløbet, som tilpasses den enkelte. Det kan
eksempelvis være månedlige telefonopkald i op til et år efter opstart på aktiviteten.
Opfølgningen kan dreje sig om, hvorvidt den unge stadig er i beskæftigelse eller
uddannelse, om der er tilbagefald med misbrug og lignende.
BoligSocialt Hus har en koordinerende tovholderfunktion med tæt kontakt til
medarbejderen fra Beskæftigelses- og Socialforvaltningen. I det daglige er der fokus på
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at koble medarbejderen - og dermed de unge - med andre boligsociale aktiviteter og
tilbud i lokalområdet for at skabe en god sammenhæng i forløbene. I samarbejde med
den kommunale medarbejder står BoligSocialt Hus for at opsamle resultaterne af
aktiviteten og videreformidle dem til bestyrelsen og øvrige relevante parter.
Ansvars- og rollefordeling:
Den daglige koordinering af samarbejdet og aktiviteter er placeret hos teamlederen for
’Kriminalitetsforebyggelse’ og ’Sammenhængskraft og medborgerskab’.
Aktiviteten er et helhedsorienteret samarbejde mellem den boligsociale helhedsplan,
jobcentret, Byg til Vækst, kriminalforsorgen, socialforvaltningen, misbrugscentret,
uddannelsesinstitutioner og virksomheder i lokalområdet.

AKTIVITET:

KRIMINALITETSFOREBYGGELSE I NETVÆRK
Formål:
•
•
•

Øget tryghed
Mindre kriminalitet
Styrket civilsamfund

Målgruppe(r):
Alle beboere i begge boligområder.
•

Vollsmose:
7.379 beboere

•

Kertemindevejkvarteret:
1.354 beboere

Indhold og praksis:
Aktiviteten indeholder to samarbejdsaktiviteter:
• Understøttelse af CKS
• Nabohjælp
Civilsamfundets Kriminalpræventive Samarbejde (CKS)
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CKS er et regionsopdelt samarbejde med SSP. Her optræder Vollsmose og
Kertemindevejkvarteret som en ’region’. Formålet er at styrke det kriminalpræventive
samarbejde i lokalområdet.
CKS-netværk etableres og faciliteres af SSP og består af et samarbejde mellem den
boligsociale
helhedsplan,
civilsamfundet,
boligorganisationerne,
skolerne,
ungdomscentrene, fritids- og foreningslivet, Fyns Politi, daginstitutioner og SSP.
Den boligsociale helhedsplan deltager i CKS-netværkets møder, hvor man vidensdeler og
aftaler målrettede indsatser i lokalområdet.
Helhedsplanens rolle i netværket er desuden at understøtte en aktivering af
lokalområdernes civilsamfundsaktører. Dette indebærer blandt andet rekruttering,
motivation, uddannelse og understøttelse af frivillige beboere.
Nabohjælp
Nabohjælp er et landsdækkende og
Kriminalpræventive Råd og TrygFonden.

kriminalitetsforebyggende

koncept

fra

Det

Den boligsociale helhedsplan samarbejder med Nabohjælp ved at udbrede konceptet til
flest mulige beboere. Det understøtter målet om, at boligområderne opleves som trygge,
og at flere deltager i positive fællesskaber.
Gennem opsøgende arbejde og infomøder etableres et netværk af nabohjælpere, som i
kraft af deres viden om og kendskab til konceptet fungerer som sociale medløftere. De
frivillige nabohjælpere hjælper andre beboere med at indgå i fællesskabet, primært via
app’en Nabohjælp, som er omdrejningspunktet for aktiviteten.
Der arbejdes i indsatsen med forskellige grader af engagement - fra blot at være tilmeldt
Nabohjælp til at gå aktivt ind i arbejdet som frivillig nabohjælper.
Ansvars- og rollefordeling:
Den daglige koordinering af samarbejdet og aktiviteter er placeret hos teamlederen for
’Kriminalitetsforebyggelse’ og ’Sammenhængskraft og medborgerskab’.

AKTIVITET:

TRYGHEDSVANDRINGER
Formål:
•

Øget tryghed
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•

Styrket ejerskab til boligområdet

Målgruppe(r):
•
•

Beboere i Vollsmose og Kertemindevejkvarteret, der har interesse og behov for
forandring i boligområdet.
Samarbejdspartnere, foreninger og andre med relation til boligområdet, der har
interesse og behov for forandring.

Indhold og praksis:
En tryghedsvandring er en fælles gåtur mellem lokale beboere og relevante aktører, der
har myndighed over eller deler interesser i det område, hvor beboerne bor.
Formålet med tryghedsvandringerne er at:
•

Udpege steder, hvor uacceptabel eller utryghedsskabende adfærd finder sted, eller
steder der skaber utryghed i kraft af dårlig belysning, meget bevoksning, affald
mv.

•

Afklare mulighederne for at øge trygheden og mindske kriminalitet i området. Bl.a.
ved at se på trygge steder, der er behagelige at færdes i og skaber inspiration til
forbedringer andre steder.

•

Skabe boligområder, hvor både beboere og besøgende føler sig trygge og har
mulighed for at bruge de fælles arealer.

Initiativet til tryghedsvandringerne kommer fra beboerne i området, foreninger og
afdelingsbestyrelser. Vandringerne planlægges i regi af SSP og politi.
De boligsociale medarbejdere understøtter beboerne og det lokale foreningsliv i at gøre
brug af og deltage i tryghedsvandringerne, og sørger desuden for, at viden fra
tryghedsvandringerne gives videre til relevante samarbejdspartnere.
Ansvars- og rollefordeling:
Den daglige koordinering af samarbejdet og aktiviteter er placeret hos teamlederen for
’Kriminalitetsforebyggelse’ og ’Sammenhængskraft og medborgerskab’.
De boligsociale medarbejdere understøtter kontakten mellem beboerne og SSP. SSP
inviterer relevante kommunale parter med i vandringen samt politiet, hvis det er relevant.
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AKTIVITET:

TIDLIG KRIMINALITETSFOREBYGGELSE
Formål:
•
•

At forebygge kriminalitet gennem deltagelse i positive fællesskaber
Højere fagligt niveau i folkeskolen

Målgruppe(r):
Folkeskoleelever i alderen 6-15 år uden domme og uden for SSP-regi, som har en
bekymrende adfærd og kriminalitet i deres nære netværk.
Der går 725 2 elever på den lokale folkeskole.
Indhold og praksis:
Aktiviteten er et supplement til folkeskolens og SSPs arbejde med at støtte unge i at
vælge positive fællesskaber og højne deres motivation for skole og uddannelse.
Formålet er at støtte unge i at skabe deres egne succesoplevelser og på den måde give
dem modet og selvtilliden til at deltage aktivt i deres skole og uddannelse.
I forbindelse med aktiviteten etableres blandt andet samarbejde med den
socialpædagogiske leder for den lokale folkeskole. Når den socialpædagogiske leder, det
resterende skolepersonale, SSP-medarbejdere eller de boligsociale medarbejdere har en
opmærksomhed på en ung, kan aktiviteten iværksættes. Opmærksomheden kan
eksempelvis dreje sig om kriminalitet i nærmeste familie og omgangskreds eller en
bekymrende adfærd.
Samarbejdet indledes med et netværksmøde mellem den unge, familien, skolen, SSP,
den boligsociale medarbejder og eventuelle andre aktører. Her er der fokus på den unges
ressourcer og ønsker for fremtiden. Ud fra disse ressourcer og ønsker planlægges et forløb
med aktiviteter, der ikke er direkte skolerelaterede. Aktiviteterne kan variere i længde og
tidsrum, hvilket tilrettelægges ud fra en vurdering af den unges udbytte af skoledagen og
det forventede udbytte af aktiviteten. Det kan for eksempel være praktik i en forening,
der er interessant for den unge. Der kan også være fokus på fritidsjob. I forløbet tilstræbes

https://uddannelsesstatistik.dk/pages/institutions/461075.aspx/ og
https://uddannelsesstatistik.dk/Pages/Institutions/461039.aspx
Tallene er gældende for skoleåret 2018/19.
I 2021 sammenlægges de to folkeskoler til én folkeskole.
2
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en øget meningsfuldhed og håndterbarhed for den unge ved at skabe opmærksomhed på,
hvordan han eller hun kan sætte sine ressourcer i spil og opleve en succes med det.
Forløbet indeholder også samtaler mellem den boligsociale medarbejder og den unge samt
opfølgende netværksmøder. I samtalerne er der fokus på at støtte den unge i at sætte
sine ressourcer i spil i en skole- og læringssammenhæng, og der tages udgangspunkt i
de succesoplevelser, den unge har haft.
Der er ligeledes mulighed for at lave gruppeforløb for unge kriminalitetstruede, som
fungerer på samme måde som en-til-en-rådgivningen, men hvor de unge kan bruge
hinanden som sparringspartnere og hjælpere i hverdagen.
Ansvars- og rollefordeling:
Den daglige koordinering af samarbejdet og aktiviteter er placeret hos teamlederen for
’Kriminalitetsforebyggelse’ og ’Sammenhængskraft og medborgerskab’.
Aktiviteten er et helhedsorienteret samarbejde mellem den boligsociale helhedsplan, SSP,
civilsamfundet, den lokale folkeskole og den socialpædagogiske leder.
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SAMMENHÆNGSKRAFT

Delaftale for indsatsområdet Sammenhængskraft og medborgerskab
Bestyrelsen for den boligsociale indsats har ansvar for, at denne delaftale til
hver en tid understøtter de overordnede mål i den strategiske
samarbejdsaftale. Delaftalerne er således bilag til den strategiske aftale og
skal altid ses i sammenhæng hermed.
Bestyrelsen har ligeledes ansvar for, at delaftalen til hver en tid afspejler de
aktiviteter og samarbejder, der gennemføres i boligområdet.
Beskrivelsen af områdets problemkompleks inden for dette indsatsområde
fremgår af den strategiske aftale.

Navn på den boligsociale indsats, som delaftalen vedrører:
Boligsocial helhedsplan for BoligSocialt Hus 2021-2024
Delaftalen gælder fra - til:
01.01.2021 – 30.09.2024
Delaftalens parter:
•
•
•
•
•
•

Chef for kommunikation og boligstrategi i Civica
Chef for beboerdemokrati og udvikling af boligområder i FAB
Kontorchef i By- og Kulturforvaltningen
Familie- og Forebyggelseschef i Børn- og Ungeforvaltningen
Koncernchef i Beskæftigelses- og Socialforvaltningen
Chef for BoligSocialt Hus

Delmål og indikatorer for indsatsområdet
Der skal opsættes delmål for nærværende indsatsområde samt indikatorer, der sikrer, at
der løbende kan følges op på disse.
Delmål skal forstås som ’skridt på vejen’ til at opnå de overordnede mål jf. den
strategiske aftale og beskriver de konkrete succeser, der ønskes opnået med de
aktiviteter, der iværksættes inden for dette indsatsområde.
Indikatorer er variable, der bruges til at vise, om delmålene opnås. Som inspiration
stiller Landsbyggefonden en liste over relevante indikatorer til rådighed. Der kan
suppleres med indikatorer, som de lokale parter vurderer vigtige for den lokale indsats.
Delmål og de dertil knyttede indikatorer kan enten relatere sig til det samlede antal
aktiviteter eller til enkelte aktiviteter, der iværksættes inden for dette indsatsområde.
Formålet med delmål og indikatorer på dette niveau er årligt at følge udviklingen hos de
konkrete målgrupper/områder, som de boligsociale aktiviteter arbejder med inden for
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indsatsområdet. Jo tættere på målgruppen det er muligt at komme med tilgængelige
data, jo bedre grundlag er der for at vurdere aktiviteternes virkning samt foretage lokal
justering, når dette evt. er nødvendigt.
Delaftalens parter og bestyrelsen har ansvar for løbende at følge op på delmålene.
Delmål

Indikator

Baseline
boligområde/
målgruppe

Flere beboere engagerer
sig i frivilligt arbejde

Styrket
medborgerskab
og
civilsamfund

Andel beboere, der
oplever, at boligområdet
giver følelse af at høre til
fællesskab

Andel beboere, der er
villige til at hjælpe
naboer

Forbedret
oplevelse af
boligområdet

Beboernes
grundlæggende tryghed
i Fyns politikreds

Andel beboere over 18
år, der oplever
livstilfredshed i området

Evt. anden
baseline

25

61 %

(2018)

Lokal optælling

Gennemsnit for
66 helhedsplanområder: 49 %

(2018)

70 %

(2018)

Gennemsnit for
66 helhedsplanområder: 61 %

(2018)

76,3 %

Datakilde

Odense
Kommune

(2019)

83,5 %

Tryghed og trivsel i
udsatte
boligområder, VIVE

Tryghed og trivsel i
udsatte
boligområder, VIVE

Politiets
tryghedsundersøgelse

(2019)

78 %

(2018)

Gennemsnit for
66 helhedsplanområder: 77 %
(2018)

Tryghed og trivsel i
udsatte
boligområder, VIVE

Aktiviteter, som skal bidrage til indfrielsen af delmålene for indsatsområdet og
understøtte opnåelsen af de overordnede mål jf. den strategiske
samarbejdsaftale:
•
•
•
•

Medborgerskab og frivillighed
Bydelssøstre
Bydelsbrødre
Beboerredaktion

Medarbejderressourcer for indsatsområdet:
Det forventes, at der i indsatsområdet gennemsnitligt anvendes i alt 84 timers
medarbejderressourcer om ugen i fire år.
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Medarbejderressourcer indeholder timer til aktiviteterne under dette indsatsområde og
timer til understøttende funktioner som chef, teamleder, analyse, kommunikation og
økonomi.
Sammenhæng med den kommunale indsats i boligområdet:
De boligsociale aktiviteter for indsatsområdet Sammenhængskraft og Medborgerskab
gennemføres i tæt samarbejde med frivillige, foreninger, civile strukturer og sociale
medløftere samt relevante partnere i Odense Kommune. De fælles strategiske mål er, at
flere beboere i boligområdet skal være en del af fællesskabet og deltage aktivt i
samfundet, samt at civilsamfundet skal styrkes, så stærkere fællesskaber kan bidrage til
større tryghed i en forandringstid.
I ’Den sidste Vollsmoseplan’ er det et strategisk mål for Odense Kommune at styrke
deltagelsesgraden i kultur- og fritidstilbud i boligområdet. Det mål vil den boligsociale
helhedsplan understøtte ved at arbejde sammen med foreningerne om at skabe åbne og
tilgængelige fællesskaber. Bydelen skal være kendt for at være hjemsted for robuste
foreninger, der er med til at udvikle bydelen.
Andelen af beboere, der deltager i fritids- og kulturaktiviteter, er lavere i Vollsmose og
Kertemindevejkvarteret end i de øvrige bydele i Odense. Derudover føler kun 76,3 % af
beboerne i boligområdet sig trygge i deres nabolag mod 85,3 % af borgerne i resten af
Fyns Politikreds.
Aktiviteterne i denne delaftale skal bidrage til at kapacitetsopbygge og styrke den sociale
sammenhængskraft i boligområdet med henblik på at styrke den enkelte beboers
medborgerskab, sociale netværk, færdigheder og kompetencer samt skabe en tryg og
attraktiv bydel.
De kommunale aktiviteter i boligområdet koordineres med den boligsociale helhedsplan,
både blandt medarbejdere lokalt og i regi af de lokale styregrupper og bestyrelsen.
Revision af delaftalen (Eventuelle reviderede aftaler skal ikke fremsendes til
Landsbyggefonden, men fonden skal om nødvendigt til enhver tid kunne
rekvirere ajourførte delaftaler):
Det drøftes løbende i styregruppen, om der er behov for at justere aftalen. Er der behov
for justering, giver styregruppen deres anbefalinger til den boligsociale bestyrelse, som
varetager den videre drøftelse og beslutning.
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AKTIVITET:

MEDBORGERSKAB OG FRIVILLIGHED
Formål:
•
•
•

Styrket civilsamfund
Lokalt engagement
Øget deltagelsesfrekvens i fritids- og kulturlivet

Målgruppe(r):
Beboere fra begge boligområder, som har ideer og initiativer til aktiviteter i bydelen.
Beboere, der har behov for at være en del af positive, sociale fællesskaber med henblik
på at styrke oplevelsen af tryghed og trivsel i bydelen og/eller at udvikle faglige og sociale
kompetencer.
•

Vollsmose:
7.379 beboere

•

Kertemindevejkvarteret:
1.354 beboere

Indhold og praksis:
I aktiviteten understøttes dels det lokale foreningsliv og dels åbne fællesskaber og
uformelle netværk med almennyttige formål, som samler mennesker på tværs af køn,
alder, etnicitet, kulturer og sociale skel. Det sker gennem en tæt dialog mellem de frivillige
og de boligsociale medarbejdere, der står til rådighed for lokale, bydækkende, regionale
og nationale foreninger med vejledning, sparring og konkret hjælp til projekter,
aktiviteter, fundraising, vedtægter, generalforsamlinger, fysiske rammer samt
rekruttering af frivillige eller deltagere. Foreninger, netværk eller individuelle ildsjæle
understøttes desuden i at skaffe ekstern finansiering og/eller indhente den nødvendige
viden i forhold til at udvikle, implementere og drive de konkrete projekter.
Udover en løbende dialog afvikles der to gange årligt et såkaldt ’foreningsforum’, hvor
alle interesserede lokale foreninger og frivillige samles til en dag med workshops og
networking i relation til det indhold, der er beskrevet i aktiviteten herover.
I samarbejdet med de frivillige er der et særligt fokus på at adressere bydelens
udfordringer med lavere beskæftigelse, lavere uddannelsesniveau samt ringere fysisk og
mental sundhed. Samtidig skal indsatserne tilpasses de frivilliges ønsker og de lokale
behov i de enkelte boligafdelinger.
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Der arbejdes med beskæftigelsesrettet kompetenceudvikling af beboere gennem
foreningslivet og frivilligt arbejde. Flere foreninger ønsker sammen med den boligsociale
helhedsplan at bidrage til et løft af beskæftigelsen i boligområdet. Samarbejdet skal
understøtte, at beboere langt fra arbejdsmarkedet får et beskæftigelsesrettet forløb i en
forening, hvor den boligsociale medarbejder i samarbejde med foreningen tilrettelægger
forløbet, så beboeren får størst muligt udbytte i forhold til de udfordringer, vedkommende
har. Målet er, at beboeren styrker eller udvikler kompetencer, der senere kan overføres
og anvendes på arbejdsmarkedet.
Udover samarbejdet med det lokale foreningsliv indeholder aktiviteten desuden to
forskellige forløb, der uddanner frivillige beboere til at udøve et aktivt medborgerskab.
Det drejer sig om følgende:
• Beboere uddannes en gang årligt til at etablere fællesskaber med andre beboere.
• Beboere uddannes en gang årligt inden for emnerne bæredygtighed og miljø og
har dermed samtidig mulighed for efterfølgende at oplyse/rådgive andre beboere i
bydelen.
De frivillige beboere uddannes dermed til at fungere som sociale medløftere. Både i kraft
af, at de får ny viden, som de kan give videre til andre beboere, men også i kraft af, at
deres egne færdigheder og potentialer gennem forløbene sættes i spil, så de klædes på
til at være vejvisere og brobyggere for andre, som har brug for den støtte, der ligger i
positive fællesskaber mellem mennesker på tværs af kultur, alder og sociale skel.
For beboere, som står uden for arbejdsmarkedet og uddannelse - og samtidig ikke har
fællesskaber blandt familie og venner, som opbygger og udvikler - vil civilsamfundets
fællesskaber være en afgørende faktor for både den mentale og fysiske sundhed.
Den boligsociale helhedsplan etablerer samarbejde med relevante aktører som for
eksempel Dansk Folkehjælp, Red Barnet, Ungdommens Røde Kors, Repair Café, Odense
Renovation, Energi Fyn, Frivillignet m.fl.
Ansvars- og rollefordeling:
Den daglige koordinering af samarbejdet og aktiviteter er placeret hos teamlederen for
’Kriminalitetsforebyggelse’ og ’Sammenhængskraft og medborgerskab’.
Beboere og foreninger (både lokale, bydækkende og nationale) har selv mulighed for at
henvende sig til de boligsociale medarbejdere med henblik på at indgå i allerede
eksisterende aktiviteter eller iværksætte nye.
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AKTIVITET:

BYDELSSØSTRE
Formål:
•
•

Styrke medborgerskab og civilsamfund
Understøtte arbejdet mod negativ social kontrol

Målgruppe(r):
Den primære målgruppe er:
- Kvinder som ønsker at bidrage med viden og erfaringer til andre kvinder.
- Kvinder som ønsker at udvide deres netværk og øge den almene dannelse og
integrationen i samfundet.
Den sekundære målgruppe er beboere i bydelen, som har behov for bydelssøstrenes
hjælp.
•

Vollsmose:
2.221 kvinder i aldersgruppen 18-64

•

Kertemindevejkvarteret:
400 kvinder i aldersgruppen 18-64 år

Indhold og praksis:
Aktiviteten understøtter medborgerskab i samfundet, kvinders vej mod arbejdsmarkedet,
ligestilling mellem køn, kvinders sundhed og arbejdet med at bekæmpe negativ social
kontrol.
Aktiviteten er en uddannelse af kvinder fra boligområdet i at opsøge og vejlede andre
kvinder inden for ligestilling, samarbejde med det almene velfærdssystem, rettigheder og
pligter i forhold til arbejdsmarked, medborgerskab, kvinders sundhed og bekæmpelse af
negativ social kontrol. De uddannede kvinder, som kaldes bydelssøstre, gør en frivillig
indsats i lokalområdet for at støtte beboere, som fx er isolerede, og som det etablerede
system har svært ved at nå. Bydelssøsteren lytter, formidler vigtige informationer og
bygger bro mellem kvinden og det sted, som bedst kan hjælpe kvinden videre.
Bydelssøstrene har en empowerment-orienteret tilgang og har fokus på at styrke
kvinderne, så de kan hjælpe sig selv, deres børn og familie.
Bydelssøstre møder andre kvinder i boligområdet gennem:
• Deres daglige liv – fx i vaskehuset og på legepladsen
• Konferencer og workshops
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•

Samarbejde med lokale kvindeforeninger

En gang årligt samles et nyt hold af bydelssøstre, der gennemgår en uddannelse på fem
moduler. Her arbejdes med emnerne familieliv, sundhed, samfund, ligestilling og negativ
social kontrol. Deres funktion som sociale medløftere understøttes og videreudvikles på
månedsmøder, hvor bydelssøstrene samles for at planlægge konkrete aktiviteter og få
sparring.
Det er en ambition, at bydelssøstrene en dag skal blive en selvstændig forening. Således
har de boligsociale medarbejdere et stærkt fokus på hjælp til selvhjælp, når de arbejder
med bydelssøstrene. Det betyder eksempelvis, at fondsansøgninger, pressehenvendelser,
håndtering af sociale medier, planlægning af konferencer mm. altid sker i samarbejde
med bydelssøstrene. Udover at det får forankringspotentialet til at vokse, er det også med
til at kompetenceudvikle bydelssøstrene og i sidste ende ruste dem til uddannelses- og
arbejdslivet.
Ansvars- og rollefordeling:
Den daglige koordinering af samarbejdet og aktiviteter er placeret hos teamlederen for
’Kriminalitetsforebyggelse’ og ’Sammenhængskraft og medborgerskab’.
De boligsociale medarbejdere har en opsøgende funktion i forhold til at rekruttere
bydelssøstre. Dette foregår blandt andet gennem medarbejdernes og bydelssøstrenes
netværk.
Beboere har selv mulighed for at henvende sig til de boligsociale medarbejdere med
henblik på at blive bydelssøster eller for at få hjælp af bydelssøstrene.

AKTIVITET:

BYDELSBRØDRE
Formål:
•
•

Styrke medborgerskab og civilsamfund
Understøtte arbejdet mod negativ social kontrol

Målgruppe(r):
Den primære målgruppe er:
- Mænd som ønsker at bidrage med viden og erfaringer til andre mænd.
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-

Mænd som ønsker at udvide deres netværk og øge den almene dannelse og
integrationen i samfundet.

Den sekundære målgruppe er beboere i bydelen, som har behov for bydelsbrødrenes
hjælp.
•

Vollsmose:
2.273 mænd i aldersgruppen 18-64 år

•

Kertemindevejkvarteret:
341 mænd i aldersgruppen 18-64 år

Indhold og praksis:
Aktiviteten understøtter medborgerskab i samfundet, mænds vej mod arbejdsmarkedet,
ligestilling mellem køn, arbejdet med at bekæmpe negativ social kontrol, og kan også
handle om et mere involverende faderskab, ligestilling og bevidsthed om social arv.
I aktiviteten uddannes mænd fra boligområdet i at skabe og tage del i positive
fællesskaber, hvor mændene også selv har en indflydelse på emner og aktiviteter.
Bydelsbrødrene er altså med til at udvælge det specifikke indhold, som har relevans for
dem, og som samler dem i et fællesskab. Derudover uddannes de i emner som ligestilling,
samarbejde med det almene velfærdssystem, rettigheder og pligter i forhold til
arbejdsmarked, medborgerskab og bekæmpelse af negativ social kontrol.
De uddannede mænd, som kaldes Bydelsbrødre, kan også uddannes inden for
forældreskab, hvor fokus er på den involverende og betydningsfulde far, den positive
forældre-rollemodel samt opdragelse i ligestillingens tegn.
Bydelsbrødrene møder andre mænd i boligområdet gennem deres daglige liv, eksempelvis
i indkøbscentret, klubber og foreninger. Her fungerer de som sociale medløftere, hvor de
kan oplyse om betydningen af positive fællesskaber, mænds og kvinders rettigheder,
muligheder for støtte i frivillige eller kommunale tilbud, frigørelse fra stereotype
manderoller, et involverende og aktivt faderskab, samt ligestilling og negativ social
kontrol. Der er desuden god mulighed for, at bydelsbrødrene knytter sig til andre
aktiviteter i den boligsociale helhedsplan.
De boligsociale medarbejdere har et stærkt fokus på at understøtte mændene i hjælp til
selvhjælp, når de samarbejder med bydelsbrødrene. Det betyder fx, at fondsansøgninger,
planlægning af særlige aktiviteter m.m. altid sker i samarbejde med bydelsbrødrene.
Udover at det får forankringspotentialet i bydelsbrødre-projektet til at vokse, er det også
med til at kompetenceudvikle bydelsbrødrene i deres eget og deres nærmestes
uddannelses- og arbejdsliv. Derudover rustes de også til at drive aktiviteter selvstændigt
inden for det almindelige velfærdssamfunds muligheder, såsom fonde, foreninger og
lignende.
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Der er mulighed for at samarbejde med forskellige lokale foreninger om rekruttering og
indhold i aktiviteten baseret på potentielle bydelsbrødres interesser.
Ansvars- og rollefordeling:
Den daglige koordinering af samarbejdet og aktiviteter er placeret hos teamlederen for
’Kriminalitetsforebyggelse’ og ’Sammenhængskraft og medborgerskab’.
De boligsociale medarbejdere har en opsøgende funktion i forhold til at rekruttere
bydelsbrødre. Dette foregår blandt andet gennem andre aktiviteter i helhedsplanen, samt
medarbejdernes og bydelsbrødrenes netværk.
Beboere har selv mulighed for at henvende sig til de boligsociale medarbejdere med
henblik på at blive bydelsbrødre eller for at få hjælp af bydelsbrødrene.

AKTIVITET:

BEBOERREDAKTION
Formål:
•
•

Være en kilde til troværdig og nuanceret information om boligområdet og
bydelens fremtidige transformation
Udvikle beboeres kompetencer i retning af uddannelse og/eller beskæftigelse

Målgruppe(r):
Den primære målgruppe er:
• Beboere, der ønsker at engagere sig i deres bydel samt udvikle personlige,
faglige og sproglige kompetencer og få erfaring inden for kommunikation og
medier med henblik på at øge chancerne for beskæftigelse.
• Beboere, der ønsker at bidrage til et nuanceret mediebillede af boligområdet.
Den sekundære målgruppe er:
Beboere i bydelen samt borgere og interessenter uden for Vollsmose og
Kertemindevejkvarteret, som ønsker at modtage nyheder fra og om boligområdet gennem
Facebook, Vollsmose Avisen og www.vollsmose.dk.
Indhold og praksis:
I aktiviteten producerer frivillige beboere - beboerjournalister og -fotografer - i
samarbejde med boligsociale medarbejdere indhold til Vollsmose Avisen (der udkommer
12 gange årligt), www.vollsmose.dk, sociale medier og andre kommunikationskanaler til
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og for beboere i boligområdet. Derudover kan produktionerne være til regionale og
nationale medieplatforme samt andre områder med en helhedsplan under BoligSocialt
Hus. Beboerne er desuden involveret i redaktionens øvrige opgaver såsom rekruttering,
layout, planlægning og afvikling af møder, udvikling af nye formater og samarbejder,
oplæg, input til andre medier og medietræning af andre beboere.
Aktiviteten understøtter et aktivt medborgerskab i samfundet, udviklingen af beboernes
uddannelses- og beskæftigelsesrettede kompetencer, deres danske sprog og
demokratiske dannelse. Aktiviteten er også med til at skabe en mere positiv og nuanceret
fortælling om boligområdet og udbrede information om udviklingen i boligområdet.
Beboere kan ved egen henvendelse blive frivillige på redaktionen og starte forløb hos de
boligsociale medarbejdere. De boligsociale medarbejdere kan også etablere samarbejde
med ungdomscenter, skole, institutioner og ungdomsuddannelser med henblik på
undervisningsforløb, workshops og rekruttering af frivillige unge, der har interesse i at
bidrage til en nuanceret fremstilling af boligområdet, og som ønsker at udvikle sig
personligt og fagligt samt få frivilligt arbejde på CV’et. Beboerredaktionen rummer for
eksempel en gruppe udskolingselever fra boligområdet, der i samarbejde med skolens
bibliotek står for at levere en boganmeldelse til hver avis. Ligeledes kan Vollsmose Avisen
afholde workshops til Demokratidag på det lokale ungdomscenter og samarbejde med det
lokale gymnasium om produktion af indhold.
De individuelle forløb tager udgangspunkt i beboerens egne ressourcer og behov, og der
opsættes mål og planer for udviklingen. De boligsociale medarbejdere giver sparring,
feedback, viden og relevante redskaber til de frivillige, som får mulighed for at afprøve
og udvikle deres kompetencer gennem arbejdet med indhold til Vollsmoses medier 3.
Udover de individuelle forløb afholdes der en gang i kvartalet et mediemøde eller en
medieaktivitet, som planlægges og afvikles i fællesskab blandt alle de frivillige på
redaktionen.
De frivillige i redaktionen udvikler gennem både de individuelle forløb og fælles
medieaktiviteter en lang række kompetencer, som er gavnlige i forhold til uddannelse og
beskæftigelse. Beboerne får styrket både faglige, personlige og sproglige egenskaber ved
at skrive, interviewe, tage billeder, træne aktiv lytning, skærpe deres kritiske sans,
overholde deadlines, give og modtage feedback, samarbejde, henvende sig til
professionelle kilder og udfordre sig selv.
Beboerengagementet, den demokratiske dannelse og medborgerskabet styrkes ved at
understøtte de frivilliges idéer – fra den spirende idé, gennem arbejdsprocessen og til det
endelige produkt. Udover artikler, billeder, illustrationer og research til Vollsmoses medier
kan engagementet blandt andet indebære produktion af fotoudstillinger, podcasts,

3

Vollsmoses medier dækker både Vollsmose og Kertemindevejkvarteret.
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læserbreve og kronikker i andre medier eller deltagelse i Ungdommens Folkemøde og
lignende arrangementer.
De boligsociale medarbejdere hjælper med at etablere samarbejde med andre medier,
hvor beboerne kan komme bredere ud med deres fortællinger om livet i bydelen, så
kendskabet til bydelen bliver større – både blandt relevante samarbejdspartnere og i den
brede befolkning. De boligsociale medarbejdere hjælper også beboerne videre til andre
relevante aktiviteter såsom beskæftigelsesmentorer.
Ansvars- og rollefordeling:
Den daglige koordinering af samarbejdet og aktiviteter er placeret hos teamlederen for
’Kriminalitetsforebyggelse’ og ’Sammenhængskraft og medborgerskab’.
Beboere har selv mulighed for at henvende sig til de boligsociale medarbejdere med
henblik på at blive frivillige i aktiviteten.
Der
etableres
desuden
ungdomsuddannelser.

samarbejde

med

ungdomscenter,

grundskoler

og
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Boligsocial beredskabsplan
Som del af den samlede helhedsplan skal alle boligsociale indsatser have udarbejdet en
beredskabsplan.
Beredskabsplanen skal være godkendt og underskrevet af de involverede parter og
godkendt af Landsbyggefonden inden tilsagn.
Planen bringes i anvendelse ved opståede situationer i det berørte boligområde, som
kræver, at der handles og/eller orienteres.
Den af Landsbyggefonden udarbejdede skabelon er anvendt.
Bemærk: Dette er en plan for de boligsociale helhedsplaner under en samlet plan i
Odense kommune, og en plan der udmønter og koordinerer det boligsociale samarbejde
i forening med beboere og samarbejdspartnere.

Formål
Det overordnede formål med beredskabsplanen i den boligsociale helhedsplan for
BoligSocialt Hus er 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 er også
situationer, hvor der opstår uro omkring særlige begivenheder i bydelen, som vurderes
at kunne afføde uhensigtsmæssig adfærd fra udsatte grupper, eller i ekstraordinære
situationer der kræver en hurtig og koordineret indsats som eksempelvis Covid 19.
Øvrige formål med beredskabsplanen:
• At iværksætte den boligsociale beredskabsplan på foranledning af samarbejdets
fælles anbefalinger, herunder primært anvisninger fra politi og SSP.
• At forhåndsorientere samarbejdspartnere om enhver situation, der kræver fælles
opmærksomhed.
• At formidle korrekt og rettidig information til bydelens borgere, institutioner,
virksomheder, foreninger og presse.
• At medvirke til at begrænse skade på bydelens omdømme til gene for de mange
beboere, som lever livet i fred og ro.
• At aktivere civile, lokale netværk primært via det etablerede CKS (Civilsamfundets
Kriminalpræventive Samarbejde), for at beboerne aktivt kan medvirke til at skabe
ro og en løsnings- og samarbejdsorienteret tilgang til problemet og dets eventuelle
løsninger på kortere og længere sigt.
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Deltagere i beredskabet
Deltagerkreds for samarbejdet om en boligsocial beredskabsplan, som aktiveres
på politiets foranledning:
Efter samarbejdsaftale i SSP Odenses forretningsudvalg, varsles de udpegede personer
fra følgende områder:
• Fyns Politi
• SSP Odense
• Odense Kommune
Børn- & Ungeforvaltningen
Beskæftigelse- & Socialforvaltning
Borgmesterforvaltningen
By & Kulturforvaltning.
• Chef for BoligSocialt Hus
Ansvaret for opdatering af varslingslisten, håndteres jfr. aftale, af lederen ved SSP
Odense.
Kontaktlisten er af aktualitetshensyn bilag til nærværende beredskabsplan.
Deltagerkreds for samarbejdet om en boligsocial beredskabsplan, som aktiveres
af enten SSP, kommune, boligorganisationer eller den boligsociale helhedsplan:
Efter samarbejdsaftale i SSP Odenses forretningsudvalg, varsles de udpegede personer
fra følgende områder:
• Fyns Politi
• SSP Odense
• Odense Kommune
Børn- & Ungeforvaltningen
Beskæftigelse- & Socialforvaltning
Borgmesterforvaltningen
By & Kulturforvaltning.
• Chef for BoligSocialt Hus
Ansvaret for opdatering af varslingslisten, håndteres jfr. aftale, af lederen ved SSP
Odense.
Kontaktlisten er af aktualitetshensyn bilag til nærværende beredskabsplan.
Organisering
Organisering for det boligsociale beredskab, som aktiveres på politiets
foranledning/når der er en politisag:
Ifølge forståelsespapir fra Fyns Politi august 2020, varsles samarbejdet efter en rød
kategori, når der er tale om proaktive handlinger i forbindelse med alvorlig kriminalitet i
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området. Gul, reaktivt varsel i forbindelse med alvorlige hændelser, samt grøn, varsel i
forbindelse med planlagte begivenheder, der kræver iværksættelse af operationsplan.
Det er i deltagerkredsen vedtaget, at samarbejdet vedligeholdes med løbende dagsordner
på forretningsudvalgsmøder i SSP-Odense svarende til ca. 6 gange årligt.
Herudover udmøntes samarbejdet i helhedsplanen under BoligSocialt Hus med
beboerrepræsentation via CKS, samarbejdet hvor der tillige er repræsentation fra
deltagerkredsens områder, samt drift-repræsentant og institutioner i området. Der
afholdes 6 møder årligt, hvoraf et, er et fællesmøde for alle helhedsplansområder.
Samarbejdet administreres via områdekoordinatorer fra SSP Odense.
I krisesituationer følger parterne som udgangspunkt politiets anvisninger og støtter op
herom.
Den boligsociale helhedsplans beredskab består af at:
• Informere jfr. aktuel varslingsliste
• Informere egen bestyrelse korrekt og rettidigt om situationen, mulige
konsekvenser og mulige tiltag.
• Formidle korrekt og rettidig information til bydelens beboere, institutioner,
virksomheder, foreninger og presse.
• Aktivere civile, lokale netværk bl.a. det under ”formål” beskrevne CKS, samarbejde
således, at beboerne aktivt kan medvirke til at skabe ro og en løsnings- og
samarbejdsorienteret tilgang til problemet og dets eventuelle løsninger.
Organisering for det boligsociale beredskab, som aktiveres af enten SSP,
kommune, boligorganisationer eller den boligsociale helhedsplan/når der ikke
er en politisag, men hvor situationen kræver håndtering efter planen.
Det er i deltagerkredsen vedtaget, at samarbejdet vedligeholdes med løbende dagsordner
på forretningsudvalgsmøder i SSP-Odense svarende til ca. 6 gange årligt.
Herudover udmøntes samarbejdet i helhedsplanen under BoligSocialt Hus med
beboerrepræsentation via CKS, samarbejdet hvor der tillige er repræsentation fra
deltagerkredsens områder, samt drift-repræsentant og institutioner i området. Der
afholdes 6 møder årligt, hvoraf et, er et fællesmøde for alle helhedsplaner. Samarbejdet
administreres via områdekoordinatorer fra SSP Odense.
I krisesituationer aftaler parterne straks plan for videre handling herunder at:
• Informere jfr. aktuel varslingsliste
• Informere egen bestyrelse korrekt og rettidigt om situationen, mulige
konsekvenser og mulige tiltag.
• Chefen for BoligSocialt Hus, lægger efter ledelsesmøde retningslinjer for den
boligsociale iværksættelse af planen for området.
• Formidle korrekt og rettidig information til bydelens borgere, institutioner,
virksomheder, foreninger og presse.
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•

Aktivere civile, lokale netværk jfr. det under ”formål” beskrevne CKS, samarbejde
således, at beboerne aktivt kan medvirke til at skabe ro og en løsnings- og
samarbejdsorienteret tilgang til problemet og dets eventuelle løsninger.

Organisering for det boligsociale beredskab, som aktiveres af enten en
boligorganisation eller BoligSocialt Hus hvor der ikke nødvendigvis er
myndighedsbehov, men hvor situationen kræver håndtering efter planen.
Det er i BoligSocialt Hus’ bestyrelse vedtaget, at denne type beredskab kan opstå, og i
sådanne krisesituationer aftaler parterne straks plan for videre handling herunder at:
• Informere jfr. aktuel varslingsliste
• Informere egen bestyrelse korrekt og rettidigt om situationen, mulige
konsekvenser og mulige tiltag.
• Chefen for BoligSocialt Hus, lægger efter ledelsesmøde retningslinjer for den
boligsociale iværksættelse af planen for området.
• Formidle korrekt og rettidig information til bydelens borgere, institutioner,
virksomheder, foreninger og presse.
• Aktivere civile, lokale netværk jfr. det under ”formål” beskrevne CKS, samarbejde
således, at beboerne aktivt kan medvirke til at skabe ro og en løsnings- og
samarbejdsorienteret tilgang til problemet og dets eventuelle løsninger.
Eksempler på denne type hændelser, kan eks. være i forbindelse med nedrivninger af
boligområder, og beboernes bekymringer omkring genhusning.
Sådanne indsatser vil typisk være detailbeskrevet yderligere under området for
helhedsplanen og være vedlagt som bilag i den aktuelle periode.
Kompetencer/handlemuligheder i beredskabssituationer
I tilfælde af en krisesituation alarmeres alle samarbejdets parter på normal vis. I
forlængelse heraf aktiveres den boligsociale beredskabsplan, som et understøttende
redskab.
I udgangspunktet iværksættes følgende handlinger:
1. En akut krisesituation er opstået, og situationen er bekræftet og koordineret i en
eller begge beredskabsgrupper.
2. Chef for BoligSocialt Hus orienterer egen bestyrelse.
3. Chef for BoligSocialt Hus og teamledere træder sammen. De danner sammen et
retvisende situationsbillede, skaffer tilstrækkelige informationer om krisen,
herunder mediernes beskrivelse af forløbet og håndterer følsomme oplysninger. De
sammensætter en beredskabsstab af medarbejdere, der kan udføre beredskabets
handlinger.
4. Beredskabsstaben aktiverer de forskellige elementer i beredskabsplanen herunder
lokal SMS-tjeneste, mobilisering af lokale ressourcepersoner, kontakten til
myndigheder, kontakt til boligorganisation og afdeling mv.
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Chefen for BoligSocialt Hus har ansvaret for den boligsociale beredskabsplan og de
handlinger, som udføres herunder.
Krisekommunikation
Under en krise opstår der typisk et pres for informationer fra medier, borgere,
samarbejdspartnere og andre interessenter. Kommunikation med borgere og medier
kræver, at den boligsociale helhedsplan informerer nøgternt om situationen og de
potentielle risici og afledte konsekvenser heraf. Al information er i sådanne situationer
koordineret med politi og SSP. Formålet er at sikre korrekt og rettidig kommunikation:
• At begrænse og afhjælpe eventuelle skader på personer, ejendom og miljø ved
ulykker og katastrofer, herunder akut opståede kriser i boligområdet.
• At begrænse skade på bydelens omdømme til gene for de mange beboere, som
lever livet i fred og ro.
• At skabe grundlag for, at civilsamfund via CKS-netværk kan formidle korrekte
oplysninger, samt efterfølgende gøre beboerne i stand til at handle akut og i
fremtiden 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.
• Der er i CKS netværket skabt en mulighed for akut indsats, samt sikret en fortsat
drøftelse på forskellige dagsordner, der sikrer en fortsat bevægelse.
Chefen for BoligSocialt Hus har sammen med Chefen for SSP Sekretariatet ansvaret for
en nøgtern, korrekt og rettidig kommunikation.
Krisehåndtering
Krisehåndteringen består fra den boligsociale helhedsplans side primært af at skabe en
rolig, løsningsorienteret og samarbejdsorienteret dialog med det civile samfund og
beboerne i bydelen.
Arbejdsgangen er som følger:
• Afhængig af hændelsens omfang, igangsættes de medarbejdere, som skal indgå i
planen. mødes på arbejdspladsen eller bidrager til opgaveløsningen hjemmefra –
alt efter aftale med ledelsen.
• Medarbejderne oplyses om situationen og får en af ledelsen defineret opgave og
viden, som er afstemt med øvrige parter i beredskabet. Dette danner grundlag for
medarbejdernes opsøgende kontakter og formidling i bydelen.
• Såfremt det er besluttet, orienteres beboere og interessenter om situationen
gennem aftalt via mail, - sms, - opkald m.m.
• Såfremt det er besluttet, igangsætter medarbejderne i den boligsociale
helhedsplan opsøgende kontakt til beboernetværket gennem telefon, sociale
medier, mail og så videre.
Den boligsociale helhedsplan går ud fra en til enhver tid opdateret liste over hvilke
medarbejdere, der kontakter de forskellige beboergrupper og samarbejdsrelationer. Dette
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betyder, at man på meget kort tid vil være i stand til at have kommunikeret et budskab
meget bredt ud i bydelen, enten via personlig kontakt, via SMS eller sociale medier.
Håndtering af omverdenen
I tilfælde af en akut opstået krisesituation, træder Chef for BoligSocialt Hus og øvrig
ledelse i den boligsociale helhedsplan sammen, og på baggrund af de informationer, der
er til rådighed, og eventuelle beboerhenvendelser fra CKS mv., vil der blive taget stilling
til, hvilken information, der skal tilflyde beboerne og organisationerne i partnerskabet.
Bestyrelsen orienteres i alle tilfælde.
Ved iværksættelse af den boligsociale beredskabsplan, vil ledelsen have fokus på, at der
kan være andre planer og hensyn, som kan have indflydelse på den akutte håndtering
samt de endelige beslutninger.
Den samlede boligsociale helhedsplan i Odense Kommune.
Ovenstående beskrivelse af beredskabsplanen er standardiseret i forhold til samarbejdet
med henvisning til, at helhedsplanerne i Odense Kommune er samlet under en
bestyrelse og en ledelse.
Ved udefra kommende opgaver eller opståede hændelser, der kræver force majeure
som eks. indsats mod COVID 19, anvendes helhedsplanens ressourcer til områdets
detailplan evt. i samarbejde med dele af beredskabssamarbejdet.
Områderne har dog fortsat en lokal forskel, både i sammensætning, kultur og levevis.
Afsnittet herunder en oversigt over områder, der er indeholdt i planen.
Vollsmose:
Er et særligt område i transformation.
Udviklingen af bydelen, særligt nedrivningerne, kan give anledning til kraftige reaktioner
fra nogle beboere i området. Dette er en opmærksomhed for det boligsociale område.
Der er et højt informationsniveau og et stort antal af samarbejdsprojekter, der gør
området særligt velegnet til brug af diverse info kæder.
I BoligSocialt Hus, er der etableret detailplan for området.
Korsløkken:
I BoligSocialt Hus, er der etableret detailplan for området.
Ejerslykke:
I BoligSocialt Hus, er der etableret detailplan for området.
Rising/Solbakken:
I BoligSocialt Hus, er der etableret detailplan for området.
Skt. Klemens:
I BoligSocialt Hus, er der etableret detailplan for området.
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Beskæftigelse

0

Medarbejderressourcer

0

0

Regnskab, revision

Uddannelse og livschancer

0

Anskaffelser

1.577

1.577
0

2020

Administration, kontorhold

Forlodsmidler

Tværgående administrationsudgifter

HELE TUSINDE KRONER

2021

0

72

209

310

2.445

3.036

72

209

21

864

1166

72

209

450

3010

3.741

72

209

28

2.386

2695

140

25

35

590

0

790

2022

0

72

214

310

1.299

1.895

72

214

21

1.035

1342

72

214

450

3.344

4.080

72

214

28

2.704

3018

95

25

30

465

0

615

2023

0

69

218

310

1.060

1.657

69

218

21

1.060

1368

69

218

450

3.424

4.161

69

218

28

2.769

3084

90

25

25

465

0

605

2024

0

50

168

231

757

1.206

50

168

15

757

990

50

168

343

2401

2.962

50

168

20

1.955

2193

40

25

16

405

0

486

365

100

106

1.925

1.577

4.073

42.667

0

263

809

1.161

5.561

7.794

263

809

78

3.716

4.866

263

809

1.693

12.179

14.944

263

809

104

9.814

10.990

I alt

Det samlede budget for helhedsplanen er 42.667.000 kr. i perioden 1. oktober 2020 til 30. september 2024.
Landsbyggefonden finansierer 75 % svarende til 32.000.000 kr. Den lokale medfinansiering er på 25 % svarende til
10.667.000. Den lokale medfinansiering deles med 12,5 % (5.333.500 kr.) til henholdsvis boligorganisationer og
Odense Kommune. Forlodsmidler dækker over en tremåneders overgangsperiode: oktober, november og december i 2020.
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