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Forord

Bestyrelsen i
BoligSocialt Hus i 2020

Hanne Rosenberg Christiansen
Bestyrelsesformand

Hanne Rosenberg Christiansen

for BoligSocialt Hus
Året 2020 blev et anderledes år – et år hvor COVID-19 kom til at
sætte dagsordenen for os alle. Vi skulle finde ud af at arbejde og leve
i en virkelighed, der pludselig var meget anderledes, end den plejer at være. Vi skulle både aflære gamle vaner og lære nye. Teams,
WhatsApp, Hangouts, Zoom, Messenger og lignende digitale platforme blev nye værktøjer til at kunne tale sammen, og samtidig holde smitten i skak. Sprit og grundig rengøring blev en dyr, men vigtig
post på budgettet. Dette har også været virkelighed for BoligSocialt
Hus, hvor en væsentlig kilde til at opnå succes med vores mål er
personlig kontakt med beboerne i de boligområder, vi er til stede i Korsløkken, Rising, Ejerslykke, Skt. Klemensparken og Vollsmose.
2020 var også året, hvor Vollsmose Sekretariatet og BoligSocialt Hus
blev sammenlagt til én organisation med fællesbetegnelsen BoligSocialt Hus. Sidste del af denne sammenlægning er afsluttet i maj
2021 med godkendelsen af den boligsociale helhedsplan for Korsløkken, Rising og Ejerslykke. Denne plan smelter sammen med den i
december 2020 godkendte boligsociale helhedsplan for Vollsmose.

(formand)
Chef for beboerdemokrati og udvikling af
boligområder, Fyns Almennyttige Boligselskab

Nanna Muusmann (næstformand)
Chef for kommunikation og boligstrategi, Civica
Henrik Clausen (næstformand)
Partner, Domhusgården
Ejendomsadministration, Odense Boligselskab
Mette Thue Sørensen (næstformand)
Projektkoordinator, Borgmesterforvaltningen,
Odense Kommune
Helle Jacobsen

Direktør, Arbejdernes Boligforening Odense

Erling Nielsen

Formand for organisationsbestyrelsen,
Fyns Almennyttige Boligselskab

Søren Damgaard

Næstformand for organisationsbestyrelsen,
Civica

René Bøye

Skt. Klemensparken udgår, da området ikke længere modtager støt-

Formand for organisationsbestyrelsen,
Odense Boligselskab

te fra Landsbyggefonden.

Tessa Johansen

BoligSocialt Hus arbejder konstant for at støtte og løfte de mange
beboere, som ønsker at øge deres muligheder i samfundet og være
en del af lokale fællesskaber. Om det handler om ledige, der gerne
vil ind på arbejdsmarkedet, unge der har brug for hjælp til uddannelse, forældre der har brug for rådgivning eller foreninger der skal
finde deres form, så giver BoligSocialt Hus støtte og sparring.
På trods af at COVID-19 overskyggede alt andet i 2020, så kom BoligSocialt Hus godt i mål med skrivning af en ny plan, sammenlægning af to organisationer og flytning til nye lokaler i Vollsmose - og
meget mere.
Resultaterne er opnået ved BoligSocialt Hus’ arbejde og ved samarbejde og koordinering med de mange gode samarbejdspartnere samt

Formand for organisationsbestyrelsen,
Arbejdernes Boligforening Odense

Jane Findahl

Koncernchef, Beskæftigelses- og
Socialforvaltningen, Odense Kommune

Sonja Serup Hansen

Familie- og Forebyggelseschef, Børn- og
Ungeforvaltningen, Odense Kommune

Lars-Bo Johansen

Kontorchef, Almene boliger,
By- og Kulturforvaltningen, Odense
Kommune

Per Franch

beboerne. Denne årsberetning er en kombination af konkrete tal og

Politikommissær, Forebyggelsesafdelingen,
Fyns Politi

fortællinger fra boligområderne fortalt gennem nogle af beboerne

Ole Jensen (sekretær for bestyrelsen)
Chef, BoligSocialt Hus

og samarbejdspartnerne.
God læselyst

BoligSocialt Hus
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Coronavirus ændrer
arbejdsvilkår for
BoligSocialt Hus

Tekst: Niels Just Rasmussen
Foto: Bjarne Kjær Simonsen

Arbejdet rykkede udendørs,
beboerne lærte
at bruge de
digitale medier og medarbejderne i
BoligSocialt
Hus var fleksible. Det er de
oplevelser, Ole
Jensen som
chef tager med
sig fra coronatiden.

Da statsminister Mette Frederiksen

overfor beboerne, Odense Kommune,

kald og møder på de digitale platforme,

lukkede Danmark ned den 11. marts

boligorganisationerne og de frivillige

og den digitale verden krævede stor

2020 på grund af den udbredte coro-

organisationer i en situation, hvor

tilvænning for beboerne, men også for

navirus, fik det store konsekvenser for

det ikke længere var muligt at mødes

medarbejderne og deres arbejdsopga-

arbejdet i BoligSocialt Hus og Volls-

fysisk.

ver.

mose Sekretariatet. Og det satte nogle
tanker i gang hos chefen, Ole Jensen.

- Det betød, at medarbejderne måtte

følgelig om, hvordan det fortsat var

Brug af digitale platforme
og 1000 timer på gaden

muligt at leve op til vores forpligtelser

De fysiske møder blev erstattet af op-

- Mine første tanker drejede sig selv-
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bruge mange kræfter på at lære beboerne brugen af sociale medier. Til gengæld medførte det, at mange beboere
fik et kompetenceløft, som de kan bru-

ge i mange sammenhænge. Ole fortæller også, at en stor
del af det boligsociale arbejde kom til at foregå udenfor
med henblik på at informere beboere om situationen og
om Sundhedsstyrelsens anbefalinger.
- Vi har i 2020 brugt over 1000 timer på gaden på at
understøtte Odense Kommune og forskellige styrelser i
deres oplysningsindsats i forhold til coronarestriktioner
og mulighederne for at blive testet og vaccineret.

Nye helhedsplaner og
sammenlægning
Udover at håndtere det boligsociale arbejde i en coronatid, stod Ole overfor at udforme og søsætte to nye
boligsociale helhedsplaner, at blive chef for den sam-

Sammenlægning
Frem til sommeren 2020 fungerede Vollsmose
Sekretariatet som den udøvende organisation for den
boligsociale helhedsplan i Vollsmose, mens BoligSocialt
Hus stod for den boligsociale indsats i områderne
Korsløkken, Rising, Ejerslykke og Skt. Klemensparken.
Landsbyggefonden har dog i flere år opfordret til en
samlet, bydækkende boligsocial indsats i Odense,
ligesom det er sket i andre områder i Danmark.

lede boligsociale indsats i sommeren 2020 og herefter

Efter grundige overvejelser i forbindelse med

sammenlægge boligområderne Vollsmose, Korsløkken,

regeringens udviklingsplan og en kommende

Rising, Ejerslykke og Skt. Klemensparken under organi-

bydækkende udlejningsaftale blev Odense Kommune

sationen BoligSocialt Hus.

og boligorganisationerne Civica, Fyns Almennyttige

Han indrømmer, at det ikke var helt let.

Boligselskab, Odense Boligselskab og Arbejdernes

- Medarbejderne har jo ikke kunnet se hinanden i øjnene

Boligforening Odense enige om at udarbejde en fælles

og lære hinanden at kende, men har i stedet været over-

organisering for den boligsociale indsats.

ladt til at kunne mødes på digitale medier.
I den situation har han set det som en vigtig opgave at
forsøge at fastholde gejsten hos medarbejderne i BoligSocialt Hus og Vollsmose Sekretariatet.
- Det er gået over al forventning. Ikke mindst fordi vi
stod sammen om det og trods alt har kunnet mødes digitalt. Og så har medarbejderne været gode til at samarbejde og være nysgerrige på hinanden.

Allerede i maj blev der nedsat en ny bestyrelse for den
samlede organisering, og i august blev Ole Jensen ansat
som chef for den bydækkende boligsociale indsats. Den
nye organisering skal fremover dække boligområderne
Vollsmose, Korsløkken, Rising og Ejerslykke med én
samlet boligsocial helhedsplan.
Den boligsociale helhedsplan for Vollsmose blev
afsluttet i september 2020, mens den for Korsløkken,

Fleksibilitet

Rising, Ejerslykke og Skt. Klemensparken løb frem

Når det er gået så godt for BoligSocialt Hus med at tage

Korsløkken, Rising og Ejerslykke under den samme

de ændrede arbejdsforhold til sig i en coronatid, er che-

boligsociale helhedsplan, mens Skt. Klemensparken ikke

fen ikke i tvivl om årsagen.

længere er omfattet af en boligsocial helhedsplan.

- Medarbejdernes fleksibilitet, den har virkelig overrasket mig og har været en fornøjelse at iagttage. De har
virkelig tilpasset sig situationen og gjort deres bedste for
at hjælpe beboerne. Vi har alle lært at levere vores arbejde på nye måder, som vi sikkert ikke havde fået øje på,
hvis der ikke havde været corona, og de erfaringer skal vi

til maj 2021. Herefter samles områderne Vollsmose,

I den kommende boligsociale helhedsplan vil
medarbejderne arbejde på tværs af boligområderne
under indsatsområderne ’uddannelse og livschancer’,
’beskæftigelse’, ’kriminalitetsforebyggelse’ og
’sammenhængskraft og medborgerskab’.

tage med os fremover.
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Mary Anne har fået
overskuddet tilbage
Tekst: Niels Just Rasmussen
Foto: Jørgen Gregersen

BoligSocialt
Hus hjalp med
at skrive ansøgninger og
sørgede for
stress-samtaler.
Det gav Mary
Anne Michelin
Vedel ro til at
finde sig selv og
overskud til at
hjælpe andre.

Mary Anne Michelin Vedel er i dag i gang med

assistent i et privat firma. Det påvirkede mig

en uddannelse som social- og sundhedsassistent

meget både fysisk og psykisk.

og hun har netop afsluttet et vellykket praktikforløb i Ældrecenter Øst. Hun har overskud til
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både at være noget for sig selv og andre, og ser i

Netværk og stress-samtaler

det hele taget lyst på fremtiden. Men sådan har

Det var svært for Mary Anne at finde fodfæste i

det bestemt ikke altid været.

Jobcentrets krav om kurser og arbejdssøgning, og

- For to år siden blev jeg fyret som marketings-

et par deltidsjobs lagde beslag på meget af hendes

■
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tid. Så meget, at det var svært for hende at overskue. Der var simpelthen for mange bolde i luften,
og Mary Anne havde brug for hjælp. I den forbindelse fik hun kontakt til BoligSocialt Hus.
- Boligsocial medarbejder Lene Thorndal tilbød
mig nogle stress-samtaler, der hjalp mig til at

Jeg er mentor for en kvinde, der gerne
vil være social- og sundhedsassistent. På den
måde kan jeg give de erfaringer videre, som
jeg selv har haft I forhold til at gå i gang med en
uddannelse

Mary Anne Michelin Vedel

forstå, at det er fint at ville være noget for andre,
men der skal også være plads til en selv.
Mary Anne har først for nyligt afsluttet forløbet
med stress-samtalerne, som hun har haft stor

- Jeg er mentor for en kvinde, der gerne vil være

glæde af.

social- og sundhedsassistent. På den måde kan
jeg give de erfaringer videre, som jeg selv har

Uddannelse og virksomhedspraktik

haft I forhold til at gå i gang med en uddannelse.
På falderebet har Mary Anne i øvrigt et godt råd
til personer, der står i en svær situation.

I BoligSocialt Hus fik Mary Anne også hjælp til

- Vær ikke bange for at tage imod hjælp - heller

at skrive ansøgninger. Og det lykkedes hende

ikke hvis den er fra offentlige myndigheder eller

at komme med i forløbet ”Fra ledig til velfærds-

institutioner. Den kan, som i mit tilfælde, netop

medarbejder” som social- og sundhedsassistent.

være det skub, der bringer dig videre i livet.

Det har gjort, at hun i dag er i fuld gang med en
uddannelse og netop har afsluttet et praktikforløb.
- Jeg føler, jeg er havnet på den rette hylde. Og
jeg tror, det skyldes, at jeg hele tiden fik den
opbakning, jeg havde brug for, også når jeg i
perioder tvivlede på mig selv.

Styrke til at hjælpe andre
I dag har Mary Anne fået så meget overblik over
sit liv, at hun har overskud til at hjælpe andre.
Hun er derfor blevet en del af KVINFOs mentornetværk, der går ud på at støtte kvinder i arbejde
og uddannelse.

BoligSocialt Hus
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Allan fik modet tilbage
Tekst: Signe Porsmose Andersen
Foto: Jørgen Gregersen

Med en mentor
fra BoligSocialt
Hus fandt Allan
Sejr Christensen
ud af, hvordan han skulle
arbejde videre
med sin jobsøgning gennem
vikariater og
netværk.
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Perioder med ledighed, fysiske skavanker og

fastsat slutdato, men Allan ved godt, hvad det

dårlige oplevelser fra tidligere arbejdspladser

næste skridt er.

har gjort vejen til et arbejde lang og kringlet for

- Jeg har faktisk mod på at søge videre nu. Det

Allan, men i dag arbejder han som pædagog i en

har givet mig noget positivt at have de her vi-

børnehave. Jobbet er et vikariat, og har derfor en

kariater, og det betyder også, at jeg får bygget

■
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et godt netværk op. Derudover skal jeg fokusere
endnu mere på mine ansøgninger.

Tilbud om mentorstøtte
Allan er uddannet pædagog, men han har haft

Jeg har faktisk mod på at søge videre nu.
Det har givet mig noget positivt at have de her
vikariater, og det betyder også, at jeg får bygget et godt netværk op. Og så skal jeg fokusere
endnu mere på mine ansøgninger

nogle dårlige oplevelser på sine hidtidige ar-

Allan Sejr Christensen

bejdspladser siden han blev uddannet, og har
desværre også oplevet perioder med ledighed.
Beskæftigelses- og Socialforvaltningens jobrådgiver tilbød Allan et mentorforløb i BoligSocialt

omkring, hvor jeg er lige nu, og hvad der skal til

Hus. Mentorforløbet har til formål at hjælpe ham

for, at jeg kan komme videre og få et fast job. Det

tættere på arbejdsmarkedet og dermed styrke

har givet mig fokus på nogle af de ting, der skul-

hans chancer for at få et ordinært job eller kom-

le håndteres, og alt det har givet mig et kæmpe

me tættere på arbejdsmarkedet.

skub i ryggen.
Når Allans nuværende vikariat er afsluttet, vil

At håndtere ledighed
og jobsøgning

han gerne fortsætte med vikarstillinger, og derved udvide sit netværk og forbedre sine muligheder for at komme i fast arbejde.

I samarbejde med sin boligsociale beskæftigelsesmentor, Bahar Lismann Hansen, har Allan
fundet sin egen måde at håndtere sin situation
på.
- Jeg og mentor talte om hvilke skridt, der skulle
tages. Vi blev enige om at jeg skulle i gang med
vikararbejde, og jeg fik faktisk så meget, at jeg i
en periode ikke havde tid til at mødes med Bahar, som er min mentor. Det var en del af planen,
at jeg skulle ud og have nogle positive oplevelser
og bruge mine vikarjobs til at finde ud af, om der
var behov for opkvalificering, og om jeg stadig
havde lyst til at være pædagog. I mentorforløbet
har jeg har fået afklaret nogle ting, og snakket
om det, der var vigtigt og har gjort mig tanker

BoligSocialt Hus
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Samarbejde og videokameraer
giver tryghed i Korsløkken
Tekst: Niels Just Rasmussen
Foto: Jørgen Gregersen

Civilsamfundets Kriminalpræventive
Samarbejde og
opstilling af 465
videokameraer
har øget trygheden i Korsløkken. Både
politikommissær og afdelingsformand
ser lyst på fremtiden takket
være den kriminalpræventive
indsats.
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Selvom Korsløkkeparken ikke længere er at finde

det kriminalpræventive samarbejde med andre

på regeringens ghettoliste (området blev taget

aktører har derfor været prioriteret højt. Et af de

af listen i december 2020), har området til tider

redskaber, der med held er taget i anvendelse,

været genstand for hård kriminalitet og både

er Civilsamfundets Kriminalpræventive Sam-

uacceptabel og utryghedsskabende adfærd. Den

arbejde, som i daglig tale kaldes CKS-netværk.

kriminalpræventive indsats i BoligSocialt Hus og

Medlemmerne af CKS-netværket mødes mindst

■
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seks gange om året og består af repræsentanter
fra Fyns Politi, SSP, Odense Kommune, boligorganisationerne og beboerne. Samarbejdet har til
formål at øge vidensdelingen blandt aktørerne
og kunne aftale målrettede indsatser i lokalområdet.

Personalet ved plejecentret var utrygge på
grund af nogle unge menneskers adfærd. Vi
fandt ud af at løsningen på det problem ikke
var en øget politiindsats men derimod, at tilkørsels-og parkeringsforholdene blev ændret
Per Franch
leder af forebyggelsesafdelingen i Fyns Politi

Hurtig og målrettet indsats
Et af medlemmerne af CKS-netværket i Korsløkken er politikommissær, og leder af forebyggelsesafdelingen i Fyns Politi, Per Franch.

kriminaliteten og af trygheden i Korsløkken

- Den store fordel ved samarbejdet er, at vi er i

er opstillingen af 465 videokameraer. Det har

stand til at lave en hurtig og målrettet indsats.

fungeret godt, fortæller formand for afdeling 34,

Per uddyber fordelen med indsatsen ved at pege

Kurt Nielsen.

på et konkret eksempel fra samarbejdet:

- Vi kommer nok aldrig hashhandlen 100 % til

- Personalet ved plejecentret var utrygge på

livs. Men takket være kameraerne er 90 % af

grund af nogle unge menneskers adfærd. Vi

hashhandlen flyttet væk fra Korsløkken.

fandt ud af at løsningen på det problem ikke var

Per giver ham ret i den opfattelse og bekræfter,

en øget politiindsats men derimod, at tilkør-

at antallet af anmeldelser om kriminalitet i om-

sels-og parkeringsforholdene blev ændret.

rådet fortsat er faldende.

Udover den hurtige og målrettede indsats, peger

- Man kan sige, at opstillingen af de mange ka-

Per på en anden fordel ved CKS-netværket, nem-

meraer har flyttet utrygheden fra beboerne til de

lig vidensdeling.

kriminelle.

- Alle relevante emner kan komme frem på

Det tror jeg, beboerne har det fint med. Jeg har i

bordet og diskuteres uden at blive blæst for alle

hvert fald.

vinde, som tilfældet for eksempel ville være,

Både Kurt og Per synes, det går den rigtige vej

hvis vi brugte en avis til at kommunikere vores

med at få bekæmpet kriminaliteten i Korsløkken.

budskaber ud.

Videokameraer flytter
hashhandlen
Et andet vigtigt redskab til bekæmpelse af

BoligSocialt Hus
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Sarwa tænker altid på
andre end sig selv
Tekst: Niels Just Rasmussen
Foto: Jørgen Gregersen

Sarwa Sharif er
en af de store
ildsjæle i Vollsmose. Hun gør
et stort arbejde
med at lave
arrangementer, specielt for
børnene. Men
hun bliver også
selv stærkere af
det.
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Der er mange ildsjæle, der gør et stort stykke

- For mig er det allervigtigste at lave nogle akti-

frivilligt arbejde i Vollsmose. Sarwa Sharif er en

viteter for børnene. Specielt i en coronatid gæl-

af dem, der lægger kræfter og energi i at hjælpe

der det om, at de bliver aktiveret. Deres øjne skal

andre, og specielt én gruppe ligger hendes hjerte

ikke udstråle træthed og ligegyldighed, men liv.

nær, fortæller hun.

Sarwa bor selv i Bøgeparken med sin familie,

■
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men har lavet aktiviteter for alle børn i hele
Vollsmose.
- Alle skal have mulighed for at være med. På
den måde lærer flere hinanden bedre at kende.
Og det er vigtigt i et nærområde som Vollsmose.

Når jeg ser, hvor glade børnene er for at
komme på sommerferie eller slå katten af tønden til fastelavn og bage til jul, er det bare det
hele værd
Sarwa Sharif

Arrangementer hele året
Alene i 2020 var Sarwa med til at lave aktiviteter

Og Sarwa er heller ikke bleg for at indrømme, at

for børnene til jul, fastelavn, halloween og ikke

hun selv får meget ud af at arrangere noget for

mindst i sommerferien, hvor hun var med til at

andre.

arrangere tre ugers sommeraktiviteter for børn

- Jeg har fået meget mere selvtillid. Hvor jeg i

og sørgede for, at 15 familier fra Vollsmose kom

starten godt kunne være i tvivl om, hvorvidt jeg

på ferie i samarbejde med Dansk Folkehjælp.

kunne magte at tage ansvar for andre folks børn,

- Det var en stor oplevelse for alle, ikke mindst

så ved jeg i dag, at det kan jeg godt. Alle, der er

børnene. Og jeg tror, det var meget vigtigt for

med til at arrangere noget for andre, bliver styr-

dem at kunne fortælle deres kammerater, at de

ket af det.

også havde været på sommerferie.

Som alle andre mennesker er Sarwa selvfølgelig

Den aktive kvinde fra Bøgeparken nøjedes dog

afhængig af økonomisk støtte for at arrange-

ikke med at stå bag aktiviteter for børn, hun

menterne skal kunne blive til virkelighed. Til

fik også voksne til at lave mad og gymnastik

den del får hun vejledning af Katrine Frederik-

sammen, ligesom hun har været med til at stifte

sen fra BoligSocialt Hus, der beskriver Sarwa

Vollsmose Aktivitetsforening, der står for at lave

som en ener blandt de frivillige i Vollsmose

aktiviteter for børn og familier i Vollsmose.

- Sarwa tænker aldrig kun på sig selv, men er i
stand til at se ud over sin egen næsetip. Det har

Mere selvtillid

været guld værd i et vildt coronaår.

Sarwa er ikke meget for at indrømme det. Men
går man hende på klingen medgiver hun, at det
kan være hårdt at bruge så meget tid på at være
noget for andre.
- Når jeg ser, hvor glade børnene er for at komme
på sommerferie eller slå katten af tønden til fastelavn og bage til jul, er det bare det hele værd.

BoligSocialt Hus

■

Årsberetning 2020

■

13

Boligsocial indsats har øget
trygheden og samarbejdet i
Skt. Klemensparken
Tekst: Niels Just Rasmussen
Foto: Bjarne Kjær Simonsen

Afdelingsformand gør status
efter tre år med boligsocial
helhedsplan.

I flere år har Skt. Klemensparken været
omfattet af en boligsocial helhedsplan,
men fra juni 2021 har området ikke
længere mulighed for at få boligsocial
støtte. Heldigvis ser det lovende ud for
boligområdet i Odense S.
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En drengebande hærgede i området og
skabte utryghed. Men banden er i dag splittet
og salg af euforiserende stoffer er nede på et
minimum
Annemarie Krogkær,
afdelingsformand i Skt. Klemensparken

- Der er faldet en ro over området, og vi står

deres økonomi, så de ikke blev sat ud af deres

sammen om at løse problemerne.

bolig, og dels med at inddrage dem i et fæl-

Ordene kommer fra afdelingsformand Annema-

lesskab, der både omfattede fællesspisning og

rie Krogkær, og de er hendes umiddelbare kon-

deltagelse i familieforeninger. Disse initiativer

klusion på den boligsociale indsats, der de sidste

har medvirket til, at langt flere familier i dag er

tre år har fundet sted i Skt. Klemensparken.

selvhjulpne og har lært at tage ansvar, fortæller
afdelingsformanden i Skt. Klemensparken.

Drengebande splittet

Annemarie lægger heller ikke skjul på den positive effekt, det har haft, at flere og flere beboere

Skt. Klemensparken har i de senere år været

er kommet i uddannelse og arbejde. Hun for-

præget af en del uro, men det lader til at være

tæller, at det har gavnet hele området.

fortid nu.
- En drengebande hærgede i området og skabte
utryghed. Men banden er i dag splittet og salg

Står sammen

af euforiserende stoffer er nede på et minimum.

Men den helt store forandring i området er, iføl-

Begge dele er lykkedes på grund af et velfunge-

ge Annemarie, sket i forholdet mellem beboerne.

rende kriminalpræventivt samarbejde, hvor be-

- I dag taler vi pænt til og om hinanden og vi

boerne hele tiden har haft et sted at gå hen med

hjælper hinanden. Vi står sammen om at løse

deres observationer. Det betyder, at problemerne

problemerne, og det gjorde vi ikke tidligere.

er kommet frem i lyset og der er blevet handlet,

Denne positive mentale forandring kommer til

fortæller Annemarie.

at stå sin prøve i den nærmeste fremtid. Lejlighederne i Skt. Klemensparken står nemlig foran

Selvhjulpne familier

en omfattende renovering, der vil betyde, at en
del af de nuværende beboere flytter ud og nye

Skt. Klemensparken har i øvrigt i flere år været

kommer til.

karakteriseret ved, at området husede en del

- Det bliver en stor udfordring for os alle at få

familier, der ikke var velfungerende. Men den

området til at fungere. Men jeg har en tro på, at

boligsociale helhedsplan har vendt udviklin-

det lykkes. Vi er blevet stærkere og må løse pro-

gen.

blemerne i den rækkefølge, de kommer, slutter

- Der er blevet gjort en stor indsats for at hjælpe

Annemarie.

disse familier. Dels med at skabe overblik over
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Uddannelse og beskæftigelse
Under indsatsområdet ’uddannelse og
beskæftigelse’ er der arbejdet med følgende
boligsociale aktiviteter
● Fritids- og studiejobrådgivning (Vollsmose)
● Erhvervsmentor for unge (Vollsmose)
● Brobyggermentor for unge (Vollsmose)
● Beskæftigelsesmentor for voksne (Vollsmose)
● Fremskudt kommunal sagsbehandling (Korsløkken,
Rising, Skt. Klemensparken)
● Mentorindsats (Rising, Skt. Klemensparken)
● Uddannelses- og beskæftigelsesmentor (Korsløkken)
● Virksomhedsrettede indsatser (Korsløkken, Rising,
Ejerslykke, Skt. Klemensparken)
● Boligsocial job- og uddannelsesvejledning (Korsløkken,
Ejerslykke)

komme i uddannelse, få et fritidsjob, få foden inden for på
arbejdsmarkedet via praktik eller ordinær beskæftigelse
samt skabe et samarbejde med jobrådgivere fra Odense
kommune.

Resultater for Korsløkken, Rising, Ejerslykke
og Skt. Klemensparken
● 46 unikke beboere har haft en mentor tilknyttet, og 28
unikke beboere har modtaget personlig rådgivning (84
i alt). 20 beboere er kommet i beskæftigelse, 12 beboere
er kommet i praktik og 9 er startet på uddannelse.
● 5 unikke unge har modtaget fritidsjobrådgivning (7
samtaler i alt), hvoraf 3 unge har fået et fritidsjob.
● Der er afholdt 17 lektiecaféer, og der deltog i
gennemsnit 5 børn og unge.
● Danskundervisning er afholdt 20 gange med

● Fritidsjobvejledning (Korsløkken, Rising, Ejerslykke)
● Kreativ læring (Korsløkken, Rising)

gennemsnitligt 6 voksne.
● Læringsværkstedet er afholdt 12 gange med
gennemsnitligt 12 børn og unge som deltagere.

● Lektiecafé (Korsløkken)
En stor del af beboerne i Vollsmose, Korsløkken,
Rising, Ejerslykke og Skt. Klemensparken er uden for
arbejdsmarkedet, og en høj andel af de voksne beboere
har kun folkeskolens afgangseksamen som højeste
uddannelsesniveau.

● Godkendelse af udenlandske uddannelsesbeviser i
Korsløkken i 2020 for at påvirke ghettokriteriet for
uddannelsesniveau: 26 uddannelsesansøgninger
blev indsendt til styrelsen til godkendelse og 19
uddannelser blev godkendt. Resultaterne vil fremgå
af regeringens ghettoliste i december 2021. Indsatsen

De boligsociale aktiviteter har derfor haft fokus på at hjælpe

blev udført i samarbejde med Beskæftigelses- og

ledige beboere ind på arbejdsmarkedet og i gang med

Socialforvaltningen.

uddannelse.

Resultater for Vollsmose

Formålene med de boligsociale aktiviteter under

● 15 unge har modtaget fritids- og studiejobrådgivning.

indsatsområdet ’uddannelse og beskæftigelse’ har primært
drejet sig om at få flere i job eller uddannelse, at flere
beboere kom tættere på arbejdsmarkedet, at børn og unge
klarede sig bedre i skolen og at øge uddannelsesniveauet.
I aktiviteterne har de boligsociale medarbejdere haft
funktioner som rådgivere og mentorer med henblik på at
støtte både unge og voksne i at forstå uddannelsessystemet
og beskæftigelsesområdet, klare sig bedre i skolen og
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2 af dem har fået et fritidsjob.
● 5 beboere har haft en erhvervsmentor, og 3 beboere er
påbegyndt job eller uddannelse.
● 1 beboer deltog i et brobygningsforløb og blev fastholdt
efter et år i ungdomsuddannelse.
● 79 beboere havde en beskæftigelsesmentor, og 24
modtager ikke længere kontanthjælp.

Forebyggelse og forældreansvar
Under indsatsområdet ’forebyggelse og
forældreansvar’ er der arbejdet med følgende
boligsociale aktiviteter
● Trivsel i skolen (Vollsmose)
● Familierådgivning om forældrerollen (0-6 år) (Vollsmose)
● Familierådgivning om forældrerollen (6-15 år) (Vollsmose)
● Uddannelsesorienteret familierådgivning (Vollsmose)
● Boligsociale familiekurser (Korsløkken, Rising, Ejerslykke,
Skt. Klemensparken)
● Tidlig forebyggende indsats (Korsløkken, Rising,
Ejerslykke, Skt. Klemensparken)
● Brobygning mellem skoleliv, institutionsliv, fritidsliv

Resultater for Korsløkken, Rising, Ejerslykke
og Skt. Klemensparken
● 56 unikke familier har benyttet sig af det personlige
rådgivningstilbud. Der er i alt afholdt 583
rådgivningssamtaler.
● Der er afholdt 3 forældreforløb med 6 deltagere i
gennemsnit.
● 27 møder er blevet afholdt i forældregruppen med 4
deltagere i gennemsnit.
● 7 unikke forældre har været frivillige som
forældreambassadører.
● 60 unikke børn og unge har modtaget

og forældre (Korsløkken, Rising, Ejerslykke, Skt.

brobygningssamtaler. Der er i alt afholdt 76

Klemensparken)

brobygningssamtaler.

Både i Vollsmose, Korsløkken, Rising, Ejerslykke og
Skt. Klemensparken bor der mange børnefamilier. Flere
af familiernes børn og unge er prægede af, at en del
af boligområdernes voksne har lav indkomst, et lavt
uddannelsesniveau og en lav beskæftigelsesgrad. De
boligsociale aktiviteter har derfor handlet om at forsøge
at bryde den negative sociale arv på forskellige centrale

● Der er afholdt 37 boligsociale familiekurser, hvor
gennemsnitligt 11 familier har deltaget.
● Der er afholdt 5 brobyggende aktiviteter mellem Klub
Fristedet og UngOdense.
● Aktiviteten ”Klub Fristed” er afholdt 5 gange. Der
deltog i gennemsnit 7 børn og unge.

tidspunkter i børnenes liv, hvor forældrene har et særligt

Resultater for Vollsmose

ansvar og en særligt støttende opgave.

● 6 børn og unge har deltaget i et forløb om trivsel i

Formålene med de boligsociale aktiviteter under
indsatsområdet ’forebyggelse og forældreansvar’ har drejet
sig om at opnå et højere uddannelsesniveau, et højere
beskæftigelsesniveau samt et styrket civilsamfund.

skolen. 5 har afsluttet forløb med bedre trivsel.
● 67 familier og forældre har deltaget i forløb om
forældrerollen. 52 har ikke længere brug for boligsocial
støtte.

I aktiviteterne har de boligsociale medarbejdere både haft
en brobyggende og en rådgivende funktion med henblik på
at understøtte familier i samarbejdet med institutioner og
fritidsliv, og på at skabe en forståelse for hvilke rettigheder
og pligter, der følger med forældreskabet.
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Kriminalpræventiv indsats
Under indsatsområdet ’kriminalpræventiv
indsats’ er der arbejdet med følgende boligsociale
aktiviteter
● Tryghedsvandringer (Vollsmose, Korsløkken, Ejerslykke)
● Tidlig opsporing og indbringelse af bekymringer
(Vollsmose)
● Samarbejde og udarbejdelse af specifikke
forebyggelsesplaner (Vollsmose)
● Kriminalitetsforebyggelse i netværk (Korsløkken, Rising,
Ejerslykke, Skt. Klemensparken)
● Direkte i Job (Korsløkken, Rising, Ejerslykke, Skt.
Klemensparken)

Resultater for Korsløkken, Rising, Ejerslykke
og Skt. Klemensparken
● CKS-netværkene (Civilsamfundets Kriminalpræventive
Samarbejde) er etableret og i drift i Rising, Skt.
Klemensparken, Korsløkken og Ejerslykke.
● Nabohjælp er startet op og etableret i Rising, Skt.
Klemensparken, Korsløkken og Ejerslykke.
● Projekt flyttehjælp i Rising - Der har været 40
henvendelser i alt, heraf 5 beboere i målgruppen, hvor
4 beboere er fraflyttet adressen.
● Der er afholdt 63 tryghedsfremmende vandringer i
Korsløkken.

I Vollsmose, Korsløkken, Rising, Ejerslykke og Skt.

● Daglige corona-forebyggende beredskabsvandringer i

Klemensparken oplever beboerne i perioder utryghed og

Korsløkken, Skt. Klemensparken, Rising og Ejerslykke

uacceptabel adfærd. Dette viser sig også ved, at andelen af

i perioden 21. april til 19. juni 2020 (164 vandringer i

dømte for lovovertrædelser er højere i disse områder, end

alt).

i det resterende Odense. I forbindelse med kriminalitet
og anden bekymrende adfærd, har der i boligområderne
desuden været en udfordring med manglende anmeldelser.
Formålene med de boligsociale aktiviteter under
indsatsområdet ’kriminalpræventiv indsats’ har handlet om
at skabe øget tryghed i boligområderne og mere udveksling
af viden samt tillid til relevante myndigheder.
I aktiviteterne har de boligsociale medarbejdere haft en

● Der er afholdt to tryghedsvandringer i regi af SSP i
Ejerslykke.
● 1 opsamlingsworkshop er gennemført (dialogmøde i
juni 2020 med borgmester, politidirektør m.fl.).

Resultater for Vollsmose
● Daglige beredskabsvandringer med henblik på at
informere om Sundhedsstyrelsens anbefalinger og
restriktioner i forbindelse med coronasituationen fra

brobyggende og rådgivende funktion med henblik på at

den 23. marts til den 28. august (143 vandringer).

skabe øget samarbejde mellem politi, SSP og beboere, at

● 27 tips eller underretninger til Fyns Politi, SSP eller

viderebringe vigtig information til myndigheder, at skabe
trygge netværk for beboere og at hjælpe kriminalitetstruede
ind i en mere hensigtsmæssig livsbane.
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Odense Kommune.

Tryghed og trivsel
Under indsatsområdet ’tryghed og trivsel’ er der
arbejdet med følgende boligsociale aktiviteter
● Vollsmoses lokale medier (Vollsmose)
● Naboskabsfrivillige, herunder bydelssøstre (Vollsmose)
● Miljøambassadører (Vollsmose)
● Unge bydelsambassadører (Vollsmose)
● Styrkelse af civilsamfund og lokalt engagement
(Vollsmose)
● Økonomisk beboerrådgivning (Vollsmose)
● Gadeplansarbejde/opsøgende relationsarbejde blandt
unge (Rising)
● Aktiviteter til styrkelse af naboskab og social
sammenhængskraft (Rising)
I Vollsmose, Korsløkken, Rising, Ejerslykke og Skt.
Klemensparken er der en udfordring med den generelle
tryghed og trivsel. For at skabe velfungerende boligområder
med tillid blandt beboerne, positive fællesskaber og aktiv
deltagelse i nærområdets aktiviteter, har de boligsociale

Resultater for Korsløkken, Rising, Ejerslykke
og Skt. Klemensparken
● Der er etableret 1 aktivitetsgruppe og afholdt 1
fællesarrangement (mobilt corona testcenter), hvor 200
beboere har deltaget.
● Der er afholdt 1 undervisningsforløb i samarbejde med
samarbejde med Bar’ Sushi og der deltog i gennemsnit
8 unge.
● Samarbejde med Café Paraplyen i Korsløkken og Rising
om aktiviteter, der forebygger ensomhed under coronanedlukningen. (Aktiviteten blev afviklet perioden 30.
april – 16. juli 2020).
● Koordinering og formidling af mobile coronatestcentre i Korsløkken og Rising. Sommerberedskab
i samarbejde med SSP (tilbud i 2020). Der blev afholdt
sommeraktiviteter for børn og forældre ved anlæg B67
for Korsløkken og Ejerslykke samt ved legeområdet i
Rising.

aktiviteter handlet om at styrke civilsamfundet både på

Resultater for Vollsmose

individniveau og på gruppeplan.

● 16 frivillige borgerjournalister og -fotografer har lavet

I aktiviteterne har de boligsociale medarbejdere haft
en rådgivende og faciliterende funktion med henblik
på at hjælpe beboere til at få økonomisk overblik, at
rådgive inden for foreningsarbejde, at understøtte
aktiviteter i boligområderne samt at finde frem til og løfte
civilsamfundets frivillige ressourcer.

201 bidrag til Vollsmoses medier.
● 71 beboere har været naboskabsfrivillige. De har lavet
43 forskellige aktiviteter.
● 22 beboere har engageret sig som frivillige
miljøambassadører.
● 17 unge bydelsambassadører har stået for 4 aktiviteter.
● Vollsmose Sekretariatet har understøttet 57 ildsjæle fra
lokale, regionale eller nationale foreninger.
● I 2020 startede 18 beboere i nye forløb med økonomisk
beboerrådgivning.
● 28 beboere (heriblandt beboere, der blev indskrevet før
2020) afsluttede forløb med økonomisk rådgivning, idet
de ikke længere havde behov for boligsocial støtte.
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