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Forord

Bestyrelsen i
BoligSocialt Hus i 2021

Hanne Rosenberg Christiansen
Bestyrelsesformand

Hanne Rosenberg Christiansen

for BoligSocialt Hus
Året 2021 blev endnu et år med COVID-19 i perioder, men det blev
også et år med lyspunkter i form af muligheden for at komme mere
ud og være sammen med mennesker igen. For BoligSocialt Hus har
det betydet, at der har været flere fysiske møder end året før, at det er
lykkedes at afholde gruppeforløb, og at det afgørende relationsarbejde
er kommet godt i gang igen.
2021 var også året, hvor den boligsociale helhedsplan for BoligSocialt
Hus for alvor kom i gang i henholdsvis januar for Vollsmose og juni
for Korsløkken, Rising og Ejerslykke. BoligSocialt Hus fungerer nu
som en samlet boligsocial helhedsplan og har sin daglige gang i alle
fire boligområder.
I denne helhedsplan er der et mål om at udvide beboerredaktionen,
som tidligere blot eksisterede i Vollsmose med udgivelse af Vollsmose
Avisen, til nu også at omfatte Korsløkken, Rising og Ejerslykke. Udvidelsen af beboerredaktionen har blandt andet betydet produktion af
en podcast fra boligområderne. På tjenester som blandt andet Spotify
og Apple Music kan du høre podcasten ’Beboerne – en boligsocial
podcast’, der indtil videre har udgivet afsnit fra både Ejerslykke og
Korsløkken, og snart udgiver afsnit fra Rising. De deltagende beboeres historier er nærværende, sjove, spændende, ærlige og modige.
Næste skridt for redaktionen er at oprette en podcastskole, så beboerne i områderne selv kan lære at lave podcast.

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

Rikke Marie Rau

(næstformand)
Afdelingschef Stab og service, Civica

Henrik Clausen

(næstformand)
Partner, Domhusgården
Ejendomsadministration, Odense Boligselskab

Inge Langkilde Larsen

(næstformand)
Konsulent, Fremtidens Vollsmose
& Boligstrategisk udvikling,
Borgmesterforvaltningen

Erling Nielsen

Formand for organisationsbestyrelsen, Fyns
Almennyttige Boligselskab

Søren Damgaard

Formand for organisationsbestyrelsen, Civica

René Bøye

Formand for organisationsbestyrelsen, Odense
Boligselskab

Jane Findahl

BoligSocialt Hus er desuden kommet i mål med lokalestrategien om

Koncernchef, Beskæftigelses- og
Socialforvaltningen, Odense Kommune

at være til stede flere forskellige steder i Vollsmose for derved i det

Sonja Serup Hansen

og der har været et ønske fra både beboere og BoligSocialt Hus om at

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

have mindre satellitkontorer i Vollsmose. BoligSocialt Hus har nu ak-

Lars-Bo Johansen

daglige arbejde at kunne være tættere på beboere. Området er stort,

tiviteter og tilbud i lokaler i Granparken, Fyrreparken og Birkeparken,
og er dermed godt spredt ud over den store bydel, som Vollsmose er.
I årsberetningen præsenteres historier fra boligområderne og konkrete tal for de fire indsatsområder. Medarbejderne i BoligSocialt Hus har
opnået resultaterne i samarbejde med beboere og samarbejdspartnere
– tak til alle parter for godt samarbejde.
Til sidst skal lyde en tak til de beboere, der har valgt at fortælle deres

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

Per Franch

Politikommissær, Forebyggelsesafdelingen,
Fyns Politi

Ole Jensen

(sekretær for bestyrelsen)
Chef for BoligSocialt Hus

historier i denne årsberetning.
God læselyst

BoligSocialt Hus
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Vision

Grundfortælling

Vollsmose, Rising, Korsløkken og Ejerslykke skal forandres

I BoligSocialt Hus baner vi vejen for trygge og velfungeren-

fra at være særligt udsatte boligområder til at være attrak-

de boligområder. Her skal alle beboere have samme chancer

tive og velfungerende bydele i Odense, hvor beboerne har

og muligheder for at opnå et godt liv på lige fod med andre

samme livschancer og muligheder som byens øvrige borgere.

borgere i Odense.
Vi løser udfordringerne sammen med beboerne - ikke for

Mission

dem. Hver dag arbejder vi på, at flere beboere skal finde
fodfæste på arbejdsmarkedet og gennemføre en uddannelse.
Det sker ved samtaler, hvor vi lytter til beboerne og deres
ønsker, og i samarbejde finder den løsning, der kan være
bedst for dem.

Alle beboere, der går ind ad døren i BoligSocialt Hus, skal gå

I BoligSocialt Hus arbejder vi for, at familier bliver løftet, så

styrket ud og være bedre rustet til at deltage i samfundets

flere børn og unge bliver uddannelsesparate og støttet i et

mange positive fællesskaber og dermed bidrage til at skabe

liv uden kriminalitet. Hos os får beboerne hjælp til at udfol-

trygge og velfungerende boligområder.

de deres potentiale, blive en del af fællesskabet og deltage
aktivt i samfundet.
Vi er brobyggere mellem beboere, kommune, boligorganisationer og samarbejdspartnere. Vi understøtter samarbejdet
mellem de forskellige parter, så vi på sigt kan undværes. Det
mærker vi til hverdag, når beboerne er klar til at hjælpe sig
selv, og dermed ikke længere har brug for vores rådgivning.
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MI (motivational interviewing)
Tekst: Thomas Bruhn
Under fællesbetegnelsen ’Dig, mig

På den måde opstår der en forståelse

og arbejde’ har den boligsociale

for, at selvom alle kan have det svært,

helhedsplan gennem det seneste år

findes der muligheder – og man er ikke

afholdt og afprøvet en række for-

alene. Beboerne lærer ganske enkelt af

skellige gruppeforløb for områdernes

hinanden.

beboere. Forløbene tæller workshops

Det er tydeligt, at når samtalen gives

om ansøgning og CV, undervisnings-

fri, så ønsker deltagerne at tale om

forløb i kommunal systemforståelse

det, der fylder i hverdagen. Som re-

og MI-forløb. Betegnelsen MI dækker

gel kommer samtalen altid rundt om

over samtalemetoden motivational

uddannelses- eller arbejdsaspekter.

interviewing, som oprindeligt har sit

Populært sagt går MI-metoden ud på

afsæt i misbrugsbehandling. Metoden

at skynde sig langsomt. Ved at sætte

rummer en stor fleksibilitet og kan

kadencen ned, tvinges deltagerne på

dermed også anvendes i forbindelse

banen i et tempo, som er til at over-

med samtaler om en lang række andre

skue. Det er fascinerende at bevidne,

personlige problemstillinger. I denne

at beboernes perspektiv ændrer sig fra

forbindelse er samtalernes overordne-

at være problemorienteret til at være

de tematik beskæftigelse – altså job og

positivt problemløsende.

uddannelse – og de forhindringer, som

Et aspekt af MI, som skal fremhæves,

står i vejen for beskæftigelse.

er skalering. En beboer får spørgsmå-

Der er afholdt tre MI-gruppeforløb

let: Hvor vigtigt er et givent emne for

på forsøgsbasis: To kvindegrupper

dig? Derefter opfordres beboeren til at

og én mandegruppe. Hver gruppe

indplacere vigtigheden på en skala fra

består af fem beboere, som placerer

et til ti, hvor ti er højest og et er lavest.

sig i en rundkreds. To boligsociale

Hvis beboeren eksempelvis vælger tal-

medarbejdere fungerer som henholds-

let seks, spørger mødelederen: Hvorfor

vis mødeleder og referent. Gennem

er det ikke ti? Beboerens svar omhand-

åbne spørgsmål skabes en debat, der

ler så, hvorfor emnet ikke er så vigtigt.

kendetegnes ved at de boligsociale

Omvendt kan mødelederen spørge:

medarbejdere helt afholder sig fra at

Hvorfor er det ikke tre? Hvormed be-

ytre egne meninger og holdninger.

boeren vil fremhæve, hvorfor emnet er

Ved hjælp af bekræftende udsagn med

vigtigt for hende eller ham.

fokus på det positive, opsummeringer

Afslutningsvis skal det fremhæves, at

af det, som deltagerne fortæller og re-

en tidligere deltager sidenhen er blevet

fleksioner over deltagernes udmeldin-

ansat i en anden aktør-virksomhed,

ger, holdes samtalen i gang. Mødelede-

hvor hun ønsker at introducere netop

ren styrer talerrækken med henblik på,

MI-gruppeforløb.

at alle skal komme til orde og at alle
reflekterer over emnerne i samtalen.
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Gruppeforløbet blev et
frirum for Ayse
Tekst: Signe Porsmose Andersen

Et længere sygdomsforløb, kroniske smerter og

hun hjælper andre på samme måde, som hun

ledighed var virkeligheden for Ayse fra Rising

selv er blevet hjulpet i BoligSocialt Hus.

i flere år. Efter at være blevet bevilliget flexjob
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søgte Ayse 10-12 jobs om ugen, men fik gang på

Et frirum i hverdagen.

gang afslag. Det var en hård og trættende peri-

Ayse fortæller, at gruppeforløbet blev et frirum

ode, som dog blev lyst op, da hun fik mulighed

for hende og den anden deltagende kvinde. Hun

for at deltage i et gruppeforløb med MI (moti-

beskriver det således:

vational interviewing) som omdrejningspunkt.

- Det at være sammen med nogen og komme af

Forløbet blev oprettet som et af pilotforløbene i

med alt det der stress, og ting man tænker over,

BoligSocialt Hus.

og det vigtigste: Man føler sig ikke ensom – der

Under forløbet genfandt Ayse sin motivation og

er faktisk flere, der er som mig. Der er flere, der

sin styrke, og i dag er hverdagen en helt anden;

prøver at komme videre i sit liv og ændre nogle

Ayse er kommet i flexjob ved JOBINPLACE, hvor

ting i sit liv. Og når man hører sådan noget, så

■
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er det faktisk meget motiverende for en selv. Jeg
blev meget motiveret, og jeg fik meget frirum
af at snakke med dem. Og i den tid, jeg har haft
sammen med dem, så ændrede jeg også mit perspektiv på forskellige ting.
Perspektivændringen handlede blandt andet
om at finde løsninger i stedet for at se på problemer. Gruppeforløbet fungerede i Ayses øjne

Jeg ved godt, at jeg er meget begrænset,
men jeg kan så mange ting. Jeg har en rygsæk,
som er fyldt med ressourcer og kompetencer,
hvorfor skal jeg ikke bruge dem? For sådan en
som mig betyder det rigtig meget at komme ud
ad døren og gøre en lille forskel.

Ayse

som et samarbejde mellem beskæftigelsesmentorerne, Thomas og Lisa, og de to deltagende
kvinder. Thomas og Lisa faciliterede samtalerne, de skabte god stemning og tryghed, og kun-

At gøre en lille forskel

ne også bidrage med inspiration til at ændre

Ayse er bevidst om, at hun har ressourcer og

perspektiv.

kompetencer til at gøre noget godt for andre.

- Thomas og Lisa beskrev det sådan, at vi godt

- Jeg ved godt, at jeg er meget begrænset, men

vidste, at der var et sår på vores hånd, og det er

jeg kan så mange ting. Jeg har en rygsæk, som

fint, at det er der, og vi kan ikke gøre noget ved

er fyldt med ressourcer og kompetencer, hvorfor

det. Så sætter vi et plaster på. Og så skal vi lige

skal jeg ikke bruge dem? For sådan en som mig

fokusere på den anden hånd. Den hånd, som

betyder det rigtig meget at komme ud ad døren

ikke er såret. Hvad kan den? Det fik vi virkelig

og gøre en lille forskel. Jeg kan ikke gøre en stor

noget ud af. Vi begyndte at fokusere på: Hvad

forskel, men jeg vil gerne gøre en lille forskel,

kan vi? Hvad er vores drøm?

hvis jeg kan, for det bliver jeg glad for.

På den måde fandt Ayse og den anden deltager

En anden ting, som Ayse er glad for, er sit nye

frem til, at de er stærke kvinder med stærke

job ved JOBINPLACE. Hun blev kontaktet af sin

personligheder og stærke drømme, og at de

leder, der havde set Ayses CV på Jobnet. Efter en

også er blevet lidt trætte ovenpå alle de udfor-

enkelt samtale blev Ayse ansat, og hun har det

dringer, livet har budt dem. De opdagede, at

godt på sin nye arbejdsplads.

de måtte vise omsorg for sig selv, før de kunne

- Mine kolleger er så søde, og de værdsætter mig,

komme videre, og de fik et fællesskab med hin-

og jeg værdsætter dem. Det, jeg skal arbejde med

anden i den erkendelse.

nu, er nogle motiverende grupper og samtaler. Vi

- Vi er to forskellige kvinder fra forskellige

danner nogle gruppeforløb med fokus på motiva-

kulturer. Vores fællessprog er dansk. Men når

tion og livsglæde. De skal have så meget livsglæ-

man tænker over det, så er vi mennesker. Vi er

de tilbage, som jeg kan give dem.

kvinder. Og vi har oplevet næsten de samme

Ayse har taget al sin erfaring og den hjælp, hun

ting. Og vi har de samme tårer, det samme blod

har fået fra andre, og omsat disse ting til en

og den samme lykke i livet.

ressource, hun kan give videre til andre, der har

Ayse har i løbet af gruppeforløbet opdaget, at

brug for hjælp. Hun er fortsat glad for, at der er

hun ikke vil sætte sit liv på pause. Hun er ikke

en åben dør i BoligSocialt Hus, hvis hun skal

alene om at have udfordringer, og hun har væ-

have lidt inspiration eller rådgivning til sine

ret nødt til at acceptere, at hun ikke kan være

egne motiverende gruppeforløb.

100 procent på i sit liv, måske snarere fem procent, men det skal være fem kvalitets-procent,
som hun siger. Hun vil være til stede i livet.

BoligSocialt Hus
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Beretning om en powerkvinde
Tekst: Signe Porsmose Andersen

Meryem fra Korsløkken er mor til seks børn – tre

stadig ikke. Hun forlod sin daværende mand og

voksne og tre under 18 år. Hendes yngste søn har

flyttede med børnene fra Sverige til Danmark i

autisme, og Meryem er alene om at tage sig af

april 2020, kun få måneder efter, at hendes yng-

sine børn, mens hun læser til socialrådgiver, er

ste søn var blevet diagnosticeret med autisme.

frivillig i Familieklubben, frivillig bydelsløfter og

Hendes søn reagerede voldsomt på flytningen og

også i færd med at opstarte en netværksgruppe

på sin nye skole.

for forældre til børn med fysiske og psykiske

- Han fik en fuld belastningsreaktion og ville

udfordringer.

ingenting. Han nægtede at komme i skole. I

Ny diagnose, nyt land og ny skole
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halvandet år har jeg siddet ude på skolen i to
timer tre gange om ugen, bare for at han var der.

Selvom Meryem – som den ovenstående tekst

Og han kom ud til mig hvert femte minut.

viser – er lidt af en powerkvinde, har det ikke

Meryem lavede sammen med skolen en under-

været let at stå i hendes situation, og det er det

retning på sin søn med henblik på at få støtte til

■
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at hjælpe ham. Hun havde brug for redskaber til

hvad jeg kunne gøre, gennem åbne spørgsmål.

at hjælpe ham, og understøtte hans skolegang.

Og så fortæller hun jo nogle gange om forskel-

Hun var vant til, at det var nemt at understøtte

lige tilbud eller ting, man kan søge i forhold til

sine børn i deres skolegang.

sommerferie eller aktiviteter for børnene, så der

- Altså jeg har jo seks børn, og han er den ene-

har hun været en enorm hjælp, for jeg vidste

ste, der har det sådan. Mine andre børn har alle

ikke, at der fandtes alle de ting der. Så kom hun

elsket at gå i skole. Det har været deres yndlings-

med lister over ting, som jeg kunne kigge på

beskæftigelse. Men ham her, han har simpelthen

og finde ud af, hvad min søn kunne være med

angst, og kan bare ikke komme ind i skolen.

til. Jeg vidste jo ikke, hvilke ting der var her i

Heldigvis var der hjælp at hente, både fra det

området. Men hun har været super god til at få

kommunale system og fra det boligsociale.

mig selv til at tænke. Og god til at få mig til at

Hjælp til at støtte sin søn

tage en beslutning uden at sige, at jeg skal tage
en beslutning på en eller anden måde – hahaha!

Meryem fik hjælp af en familiebehandler i et år.

Jeg har en følelse af, at hun har åbnet dørene og

Familiebehandleren gav Meryem redskaber og

sagt: Se, der findes de her forskellige ting. Hvad

viste hende, hvordan hun kunne hjælpe sin søn.

vil du gøre?

Hun fik derudover et forløb hos Lene Thorndal,

Lene har den tilgang til sit arbejde, at hun hjæl-

der er unge- og familiementor i BoligSocialt Hus.

per folk med at folde deres liv ud igen, hvis de er

Meryem er glad for den hjælp, hun har fået.

gået lidt i stå. Lene beskriver det selv således:

- For en ting er at læse teorien, noget andet er at

- Jeg har en grundlæggende tro på, at menne-

gøre det i praksis. Især når man står med et skri-

sker har det hele i sig selv. Kraften og styrken og

gende barn. Og man står alene. Og der har det

håbet, og alt det som er derinde. Men på grund

også været godt at komme herover til Lene og

af kriser kan de ting forsvinde væk, og så er det

kunne lufte ud. Og også græde. Altså jeg græder

min opgave at finde dem frem igen. I en krise får

ikke så meget, som jeg gjorde for to år siden, men

man tunnelsyn og så ser man det hele endimen-

når jeg snakker om det, begynder jeg at græde

sionelt. Så gør man, som man plejer, men man

igen. Jeg har ikke haft tid til at sørge, og jeg har

skal have hjælp til at kigge til højre og venstre,

fået at vide, at det er normalt, at man både rea-

for livet er meget større, så det er også min opga-

gerer med sorg men også med lettelse, fordi man

ve at folde livet ud for og med dem, jeg rådgiver.

finder ud af, at man jo ikke gør noget forkert.

Eller i hvert fald påpege for dem, at der også er

Men det er svært, når han reagerer så voldsomt.

noget andet. Hvis man står med en kæmpe ba-

Så føler man sig jo først som en dårlig mor, og

gage, så kan tiden gå, og så glemmer man hvor

som om man gør noget forkert.

mange fede ting, der egentlig er derude.

Meryem har talt meget om sine udfordringer og

At mennesket har det hele i sig selv, ses tydeligt

sin sorg med Lene. Meryem fortæller om forlø-

i historien om Meryem. Hun har selv den tanke,

bet, at hun altid skal tænke selv, når hun snakker

at hendes styrke er medfødt, og at hun altid vil

med Lene.

kæmpe videre, selvom livet udfordrer hende.

- Det vigtigste i vores samarbejde har været at
få bearbejdet alle de tanker og følelser, jeg har,

Studie, frivillighed og netværk

og finde løsninger. Og på en eller anden måde

Meryem har på nogle tidspunkter været nødt

presser hun til, at man selv finder løsninger og

til at holde pause i sit studie, for at kunne tage

selv tager beslutninger. Altså, hun siger ikke,

sig af sin søn, og hun har det i virkeligheden

hvad jeg skal gøre. Hun får mig til at tænke over,

bedst, når hun har lidt at rive i. Af samme årsag

BoligSocialt Hus
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Jeg tager tingene, som de kommer. Altså,
hvis nu jeg dropper uddannelsen, jamen skide
være med det, så finder jeg bare et arbejde.
Og hvis det arbejde ikke går, så finder jeg et
andet arbejde

Meryem

er Meryem frivillig i Familieklubben, som Lene

med det, så finder jeg bare et arbejde. Og hvis det

faciliterer. Her laver Meryem mad til hele grup-

arbejde ikke går, så finder jeg et andet arbejde.

pen, og det kan hun godt lide. Det er også en af

Jeg er jo uddannet pædagogisk assistent. Jeg

hendes spidskompetencer at lave mad til mange.

får det ikke sådan, at jeg ikke ved, hvad jeg skal

Tidligere havde hun ofte gæster, men det er der

gøre. Undtagen med min søn, der måtte jeg have

blevet skruet ned for, da det er drænende for

hjælp. Men der bad jeg så også om hjælp.

hendes søn.

At vide hvornår man skal bede om hjælp er også

- Der er meget gang i den i familieklubben. Jeg

en del af at være en powerkvinde. Prædikatet

laver maden. Jeg er bedst til at lave mad. Og jeg

powerkvinde blev i øvrigt brugt af Lene om

er effektiv i et køkken. Jeg plejer at have mange

Meryem, da der skulle opsnuses velegnede hi-

gæster til mad og fællesspisninger, og det må vi

storier til denne årsberetning, og ordet passer

jo også begrænse på grund af min søn. Så det er

perfekt.

ikke så tit, så jeg nyder også lidt at komme derover og lave mad til mange, for jeg kan ikke gøre
det derhjemme. Og han er med til det, men så
går han hjem, når det bliver for meget for ham,
han vil jo gerne være lidt med.
Meryem har også taget uddannelsen som bydelsløfter gennem BoligSocialt Hus, og på uddannelsen mødte hun en anden kvinde, der har
en søn med autisme. De to kvinder er nu ved at
lave en netværksgruppe for forældre til børn
med fysiske og psykiske udfordringer. Meryem
holder sig altså i gang, og hun kan mærke, at det
er godt for hende at komme ud og gøre noget.
Lige nu vil hun bruge sommeren på at overveje, hvilke muligheder hun har i fremtiden. Hun
tænker meget på sin søn og på, hvordan han kan
få et godt liv, mens hun har en anderledes ubekymret tilgang til sig selv.
- Jeg tager tingene, som de kommer. Altså, hvis
nu jeg dropper uddannelsen, jamen skide være
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Folk skal have det godt
og trygt her
Tekst: Signe Porsmose Andersen

Tre brande og mistanke om salg af stoffer på

mennesker, som råbte og skreg af folk og kørte

torvet i Ejerslykke har givet anledning til be-

ræs herude på vejen, og de kørte voldsomt, både

kymring blandt beboerne i området. Ulrich,

når de kom her og kørte herfra. Der er mange,

der er afdelingsbestyrelsesformand, og Danny,

der har været utrygge ved det, som også er

der er medlem af afdelingsbestyrelsen, har i

kommet til os i afdelingsbestyrelsen med deres

lang tid arbejdet på at få overvågningskame-

bekymringer.

raer i området, og på et afdelingsmøde er det
omkring torvet med henblik på at skabe mere

Samarbejde med BoligSocialt Hus
og Civica

tryghed. Danny fortæller om baggrunden for

Ofte kan det være svært at få beboere til at tippe

ønsket om overvågning:

politiet, og den udfordring har afdelingsbesty-

- Grunden til, at vi ville have overvågning, var

relsen i Ejerslykke også oplevet, hvilket bidrog til

på grund af de tre brande og på grund af den

ønsket om overvågning, ifølge Ulrich.

utryghed, der har været her omkring torvet.

- Før vi tog stilling til overvågningen, sagde vi

Utrygheden kom af, at der samlede sig mange

også til beboerne, at de skulle tippe politiet og

nu besluttet, at der skal sættes overvågning op
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også bruge Jan fra BoligSocialt Hus til at melde
ting ind. Men alligevel endte det galt. Og folk tør
ikke altid at tippe politiet. Vi følte i bestyrelsen,
at det skulle med på et afdelingsmøde, og til forrige afdelingsmøde blev det stillet som forslag, at
der skulle sættes overvågning op. Der blev sagt
ja til at undersøge, hvad det ville koste. Så kom
det på afdelingsmøde igen. Vores gode inspektør
havde undersøgt det, og fået det sådan i stand, at

Nu er det hele ikke kun skidt. Vi har jo fået
de her byhaver, og så er der BoligSocialt Hus,
hvor man kan komme ind og få en kop kaffe og
en snak, og så har vi Kig Ind, hvor man kan spille
bordtennis, dart, brætspil, sy, hækle og strikke.
Og der har vi fællesspisning en gang om måneden
Danny

vi ikke fik nogen huslejestigning på det, fordi der
var en opsparing. Og det blev så vedtaget, og der
faldt en sten fra vores hjerter i bestyrelsen. Det
var bare dejligt. Altså ikke fordi der skal være
overvågning overalt, men her giver det mening.

afdelingsbestyrelsen har det grundlag, er det

Ulrich og Danny udtrykker begejstring for

lettere at tage det med på et afdelingsmøde.

samarbejdet med Civicas inspektør og med Jan
Johnny Sørensen, der er tryghedsrådgiver i Bo-

Fremtiden er lys – og på video

ligSocialt Hus. Ulrich fortæller om Jan, at han

Selvom området er blevet lidt mere stille på det

har været rigtig god til at hjælpe.

seneste, ser de to medlemmer af afdelingsbe-

- Ja, han har været med hele vejen, og han er

styrelsen frem til, at overvågningen bliver sat

bare god. Vi har sagt det hele til ham, og han

op. De håber, at der bliver endnu mere stille og

kan også altid tage en snak med dem, der fx

roligt, og de er også bevidste om, at det nok ikke

har set noget, men ikke vil gå til politiet. Vi har

fjerner kriminaliteten helt. Derfor opfordrer de

samarbejdet meget med ham om trygheden i

stadig beboerne til at melde det, hvis de ser no-

området, så det kan blive et rart sted at bo. Jan

get bekymrende.

er en rigtig god medspiller, der føler med besty-

Det er vigtigt for både Ulrich og Danny, at folk

relsen og lytter til, hvad bestyrelsen har at sige.

er trygge og har det godt i Ejerslykke. Og de er

Han overholder altid vores aftaler. Og Jan var

stolte af den udvikling, der har været i området.

med til at forberede det her lige fra starten, da vi

Noget af det vigtigste for dem er, at Ejerslykke

havde det første møde om overvågningen.

ikke skal komme på en ghettoliste. Udover over-

Danny supplerer, at Jan også hjælper, hvis afde-

vågningsplanerne er der heldigvis også mange

lingsbestyrelsen har afklarende spørgsmål eller

positive ting i Ejerslykke, og dem fortæller Dan-

spørgsmål til politiet. Ifølge Jan er det netop

ny gerne om:

afklaring, der har en afgørende betydning i hans

- Nu er det hele ikke kun skidt. Vi har jo fået de

arbejde for at give beboerne det bedste grundlag

her byhaver, og så er der BoligSocialt Hus, hvor

for at træffe de gode beslutninger.

man kan komme ind og få en kop kaffe og en

- For at finde ud af, om overvågning vil være

snak, og så har vi Kig Ind, hvor man kan spille

hensigtsmæssig i den pågældende situation, kan

bordtennis, dart, brætspil, sy, hækle og strikke.

man se på forskning og erfaringer. Forskningen

Og der har vi fællesspisning en gang om måne-

fortæller, at overvågning ikke nødvendigvis

den. Og så har Café Paraplyen åbnet her en gang

forebygger, men opklarer. Og erfaringerne fra

om ugen også. Så der er altså også positive ting

fx Korsløkken fortæller, at et område kan ændre

herude.

markant karakter som følge af overvågning. Når
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Pigerne skal på tur
udenfor Vollsmose
Tekst: Signe Porsmose Andersen

Elan fra Vollsmose har oprettet en gruppe for

dre ting og andre miljøer. Man skal altså opleve

piger over 15 år, der har til formål at give unge

noget nyt og se hvordan resten af samfundet

oplevelser udenfor Vollsmose.

ser ud.

- Der er nogle unge piger, som måske ikke har

Elan fortæller også, at det har en god effekt

mulighed for at tage udenfor Vollsmose, og

for pigerne at komme på tur, fordi de så ikke

se hvad der er derude. Det kan være fordi de

tænker så meget på de forandringer, der sker i

ikke har penge til det, fordi deres forældre har

Vollsmose både nu og i de kommende år.

travlt, eller de har yngre søskende som kræver
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opmærksomhed. Så jeg har søgt nogle penge til

Det ligger lige til højrebenet

at tage piger med ud af Vollsmose, så de også

Gruppen blev etableret, fordi Elan oplevede et

kan se de andre ting. Altså det er jo nemt bare

behov blandt unge for at komme mere ud og få

at være i Vollsmose, for der er alt det, man har

gode oplevelser. Hun talte med sin mor om be-

brug for, og så er det ikke logisk at tage ud. Men

hovet, og Elans mor drøftede det med civilsam-

det er altid en god ting at komme ud og se an-

fundsrådgiver, Katrine Hallgren Frederiksen,

■
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fra BoligSocialt Hus. Katrine foreslog at tage
kontakt til Ungdommens Røde Kors med en
forventning om, at den organisation ville være
interesseret i et samarbejde. Det var heldigvis
tilfældet, og Elan fik bevilliget over 100.000
kroner til at planlægge arrangementer for unge.

Altså det er blevet ret stort, vi har en
snapchat-gruppe på 50 mennesker nu.
Så jeg laver en My Story med spørgsmål
om, hvad de er interesserede i for tiden,
som de så kan svare på

Elan

Gruppen af unge er efterhånden stor, og Elan er
tovholder på arrangementerne.
- Altså det er blevet ret stort, vi har en
snapchat-gruppe på 50 mennesker nu. Så jeg

- Når den udløber, så skal vi jo bare finde en ny

laver en My Story med spørgsmål om, hvad de

sponsor. Der er alle mulige forskellige puljer og

er interesserede i for tiden, som de så kan svare

fonde at søge. Man skriver en god ansøgning, og

på. Så ser jeg på, hvad de ønsker sig, og hvad

så får man en bekræftelsesmail. Det kan jeg godt

der kan lade sig gøre. Og så står jeg for det hele.

selv finde ud af, og så får jeg min mor eller bror

Jeg har altid godt kunne lide at arrangere ar-

til at kigge den igennem, inden jeg sender den.

rangementer, så det ligger lige til højrebenet.

Men hvis jeg er i tvivl, kan jeg spørge Katrine om

Jeg er jo også fodboldtræner for 15-20 børn

hjælp, for hun har altid styr på det. Hun har jo

alene.

også kendskab til alle de ting, der sker i området,

Når Elan har samlet pigegruppens ønsker sam-

og hun kender alle de forskellige fonde, der giver

men, og vurderet hvad der giver mest mening at

penge.

arbejde videre med, går hendes koordinerings-

Katrine fra BoligSocialt Hus er heller ikke i tvivl

arbejde i gang.

om, at Elan nok skal fortsætte med sit gode ar-

- Jamen så kontakter jeg Ungdommens Røde

bejde, og at hun har en helt særlig betydning for

Kors med en ansøgning om den specifikke tur,

bydelen og for mennesker omkring sig.

og de skal godkende den, inden jeg kan arbejde

- Elan har jo formået at samle en hel gruppe.

videre med den. Når den først er godkendt, så er

De startede med at være 30, og så er det bare

jeg på egne ben. Først ser jeg på transport, altså

vokset. De har fx været i Planetariet og Tivoli.

på sådan noget som busser og tog. Så ringer jeg

Hun forstår også konceptet ’noget for noget’.

måske til DSB og får et tilbud for gruppen, og

Hun stiller altid op. Hun ved godt, hvem der har

jeg kan også kontakte en restaurant for at få et

hjulpet hende i første omgang, og så hjælper hun

tilbud på noget mad, så vi kan hygge os sam-

tilbage. Fx har hun fået penge fra Ungdommens

men.

Røde Kors, og så giver hun og hendes gruppe no-

Efter planlægningsarbejdet er der kun afviklin-

get tilbage ved at være frivillige i lektiecaféen.

gen tilbage, og den er nem for Elan. Hun be-

Hun har forståelse for at være en god rollemodel

høver sjældent at have andre frivillige med, da

for andre. Hun går jo foran med fx motion og

deltagerne er 15 år og opefter, og derfor er gode

mental trivsel.

til at tage på tur og passe på hinanden.

For Elan er der altså god grund til at være stolt

Fremtidens arrangementer og
engagement

af sig selv, og det er hun også. Hun er efter eget
udsagn 100 % stolt, for hun har sørget for, at en
hel flok unge piger er kommet med på tur til fx

Bevillingen og pengene fra Ungdommens Røde

Tivoli, hvilket var en førstegangsoplevelse for

Kors er ved at løbe ud, men Elan har ikke planer

flere af de deltagende. Hun kan godt lide at gøre

om at stoppe med sit frivillige virke.

andre glade.
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Uddannelse og livschancer
Boligområderne under BoligSocialt

ligSocialt Hus på at øge børns og unges

har 4 unge fået hjælp til ansøgning om

Hus er kendetegnet ved en stor andel

livschancer gennem eksempelvis fami-

ungdomsuddannelse og 4 unge er blevet

af familier, børn og unge blandt be-

liekurser, forældrerådgivning for for-

styrket i at vælge en ungdomsuddannel-

boerne. Men mange børn og unge i

ældre til småbørn og skolebørn, unge-

se.

områderne har et liv, der på den ene

rådgivning samt fritidsjobrådgivning.

51 unge har modtaget fritidsjobråd-

eller anden måde er præget af, at en

173 familier har benyttet sig af det per-

givning. Der er afholdt 89 fritidsjob-

del af de voksne omkring dem har lav

sonlige rådgivningstilbud (gennem i alt

samtaler i alt. Heraf har 17 unge fået et

indkomst og mangler tilknytning til

490 rådgivningssamtaler). Derudover

fritidsjob og 26 unge har lært at skrive

arbejdsmarked og uddannelse. Derfor

har 75 familier modtaget brobygnings-

en ansøgning og CV samt kontakte en

arbejder BoligSocialt Hus ud fra et mål

samtaler (i alt 113 brobygningssamtaler).

arbejdsgiver.

om at bryde den negative sociale arv

Heraf har 27 forældre fået styrket sam-

Der er blevet afholdt 4 boligsociale fami-

og skabe et fagligt løft af børn og unge,

arbejdet med institutionen/skolen og 61

liekurser med et gennemsnit på 23 del-

så flere bliver uddannelsesparate, får

forældre vurderer at have styrket deres

tagere. 35 af forældrene har fået styrket

gode resultater i folkeskolens afgangs-

børns gode vaner og trivsel.

deres forældrekompetencer.

prøve og tager en uddannelse.

33 unge har modtaget unge- og

I et tæt samarbejde med skoler og

uddannelsesrådgivning. Der er i alt

andre kommunale parter arbejder Bo-

afholdt 95 rådgivningssamtaler. Heraf

Beskæftigelse
Et gennemgående træk ved boligom-

I et tæt samarbejde med det kommu-

tilknyttet mentorforløb (i alt 157 råd-

råderne under BoligSocialt Hus er,

nale beskæftigelsesområde arbejder

givningssamtaler). Heraf er 19 kommet i

at en stor del af beboerne er uden for

BoligSocialt Hus for, at flere beboere

deltids- eller fuldtidsjob, 6 er startet på

arbejdsmarkedet. Mange af de ledige

kommer i arbejde gennem indsatser

uddannelse og 7 er kommet i praktik.

beboere har desuden andre udfordrin-

som mentorforløb for jobparate og ak-

Der er afholdt 2 beskæftigelsesrettede

ger end ledighed og er derfor langt fra

tivitetsparate samt generel beskæfti-

gruppeforløb med gennemsnitligt 3 be-

ordinær beskæftigelse. Nogle mangler

gelsesrådgivning og gruppeaktiviteter.

boere.

jobsøgningsfærdigheder og har ikke

6 beboere under 30 har været tilknyttet

kendskab til kulturen på en arbejds-

et mentorforløb.

plads. Andre mangler sprogkundska-

148 beboere på 30 år og derover har væ-

ber, har fysiske eller psykiske lidelser

ret tilknyttet et mentorforløb, heraf er 30

eller familiære problemer. Her er der

kommet i deltids- eller fuldtidsjob, 8 er

behov for en ekstra indsats, der kan

startet i uddannelse, 5 er startet i virk-

støtte den enkelte i en udvikling væk

somhedspraktik og 25 beboere er blevet

fra ledighed og udsathed og ind i et liv

henvist til et andet tilbud.

med uddannelse, arbejde og adgang til

60 beboere har modtaget personlig råd-

gode fællesskaber med andre.

givning om beskæftigelse uden at være
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Kriminalitetsforebyggelse
På tværs af boligområderne for Bo-

om at forebygge kriminalitet gennem

beboere og 2 fællesmøder på tværs af

ligsocialt Hus oplever beboerne i peri-

aktiviteter såsom Nabohjælp, tryg-

boligområderne. Heraf er 75 % af alle

oder utryghed, kriminalitet og uaccep-

hedsvandringer og tidlig kriminali-

henvisningerne/indberetningerne på

tabel adfærd. BoligSocialt Hus arbejder

tetsforebyggelse i skoletiden.

møderne blevet afsluttet.

derfor på at skabe boligområder, der

Overordnet set har alle aktiviteter i de

Der er afholdt 9 tryghedsvandringer og

opleves som trygge, og hvor børn og

boligsociale helhedsplaner indirekte

opsamlingsworkshops i samarbejde med

unge støttes i et liv uden kriminali-

et kriminalitetsforebyggende sigte i

SSP med en gennemsnitlig deltagelse på

tet. Den boligsociale helhedsplan har

og med at alt, der bidrager til at styrke

17 beboere.

et tæt samarbejde med SSP, hvilket

den enkeltes robusthed i livet og baner

5 unge, som har deltaget i et forløb gen-

blandt andet indebærer aktiv delta-

vejen til sunde fællesskaber, forebyg-

nem aktiviteten ’Direkte i job’ er blevet

gelse i netværk som Lokalområdernes

ger kriminalitet og risikoadfærd.

henvist til et tilbud. Heraf er 50 % af

Kriminalpræventive Samarbejde, Ung-

Nabohjælp og CKS-netværket (Civilsam-

deltagerne i forløbet enten startet på

domsuddannelsernes Kriminalpræven-

fundets Kriminalpræventive Samarbejde)

uddannelse eller kommet i job.

tive Samarbejde og Civilsamfundets

er etableret og i drift i Vollsmose og Ker-

Der er blevet afholdt ugentlige trygheds-

Kriminalpræventive Samarbejde

temindevejkvarteret.

fremmende vandringer i Korsløkken det

Helt konkret samarbejder BoligSocialt

Der er afholdt 20 netværksmøder i alt

første halvår i 2021.

Hus med både beboere og myndigheder

med en gennemsnitlig deltagelse på 12

Sammenhængskraft og
medborgerskab
Flere beboere i udsatte boligområder

netværk, færdigheder og kompetencer.

beboere i gennemsnit.

skal være en del af fællesskabet og del-

Det sker gennem aktiviteter såsom

Der er afholdt et uddannelsesforløb for

tage aktivt i samfundet, og civilsam-

rådgivning til foreninger, uddannelse

bydelsløftere for kvinder med en delta-

fundet skal styrkes, så stærkere fælles-

af frivillige beboere, bydelsløftere for

gelse på 9 kvinder i gennemsnit og der

skaber kan bidrage til større tryghed

kvinder og mænd samt en beboerre-

har i årets løb været 10 aktive bydelsløf-

og attraktive boligområder. Det er de

daktion.

tere.

overordnede og strategiske mål med at

32 foreninger har modtaget rådgivning

18 unikke frivillige beboerjournalister og

styrke den sociale sammenhængskraft

og vejledning (gennem i alt 45 samtaler),

-fotografer har lavet bidrag til Vollsmo-

i Vollsmose, Korsløkken, Rising og

og der er startet 2 nye foreninger.

ses medier. Derudover er der afholdt 5

Ejerslykke.

Der er afsøgt 27 fonde til foreningslivet/

mediemøder med en mødedeltagelse på 5

BoligSocialt Hus har fokus på at un-

aktiviteter til åbne fællesskaber.

beboere i gennemsnit.

derstøtte de lokale civile strukturer og

Der er nedsat 41 aktiviteter.

lokale foreninger samt styrke den en-

Der er afholdt 1 foreningsforum og 1

kelte beboers medborgerskab, sociale

uddannelsesforløb med deltagelse på 8
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