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Boligsocial indsats i Langkærparken 2017-2021  

- med fokus på indsatsområder som falder ind under den ledige stilling som 

boligsocial medarbejder 

1. Formål med den boligsociale indsats 

Langkærparken skal være et attraktivt og bidragende boligområde, som, sammen med 

resten af Tilst, udgør en stærk bydel og et stærkt lokalsamfund. Et godt naboskab skal 

medvirke til et større lokalt engagement og medsansvarlighed for hinandens trivsel. 

Tilst er på mange måder en ”by i byen”, og ligger så tilpas langt væk fra centrum af 

Aarhus, at det har karakter af et landsbysamfund i højere grad end andre af de udsatte 

bydele i Aarhus. Det giver et andet afsæt for at arbejde med udviklingen af bydelen og 

for det boligsociale arbejde i Langkærparken. Der er stor velvilje til at samarbejde og 

tænke nyt i Tilst, og der er grobund for et stærkt lokalt samarbejde omkring 

Langkærparken. Dette blev yderligere forstærket i årene 2014-15, hvor der blev 

gennemført en DemokraCity proces i Tilst, som styrkede det tværgående samarbejde 

mellem lokalområdets aktører. Det er håbet, at en ny boligsocial helhedsplan kan være 

med til at skabe et endnu stærkere samarbejde lokalt, både med institutioner, foreninger, 

virksomheder og beboere. 

Formålet med den boligsociale helhedsplan er, at sætte beboernes ressourcer i spil, så 

beboernes handlemuligheder styrkes og flere får mulighed for at skabe et bedre liv for 

dem selv. Dette skal medvirke til at bryde den negative sociale arv og øge tryghed og 

trivsel for beboerne. 

Et af omdrejningspunkterne for den boligsociale helhedsplan er, at medvirke til at skabe 

stærke fællesskaber i, og omkring, Langkærparken. Der er i Langkærparken en meget 

aktiv afdelingsbestyrelse, som har taget stort ansvar for opstart og drift af Bydelshuset. 

Bydelshusets aktiviteter er igangsat og drevet af frivillige, og er dermed et naturligt 

udgangspunkt for en omfattende ”naboskaber”- indsats, som har til formål at styrke 

sammenhængskraften og medborgerskabet i lokalsamfundet. Dette formål går igen i 

mange af indsatserne med afsæt i visionen om et lokalsamfund, hvor alle støtter 

hinanden. Derfor er alle, som vil bidrage til fællesskabet, en del af Naboskaberne. En 

Naboskaber kan derfor også være organisationer og virksomheder. Indsatsen med at lave 

et stort erhvervsnetværk i Tilst er dermed også understøttende i forhold til ”Naboskaber”-

indsatsen. 

I den boligsociale helhedsplan er der et særligt fokus på at styrke beboernes tilknytning 

til arbejdsmarkedet og på at få flere unge i uddannelse. Dette gøres blandt andet ved en 

særligt forebyggende indsats, hvor der arbejdes med de grundlæggende forudsætninger 

igennem styrkelse af den personlige robusthed og familien, understøttende gennem 
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vejledning, lektiehjælp og fritidsjob, men også ved at være med til at åbne nye døre ind 

til arbejdsmarkedet gennem en omfattende beskæftigelses- og iværksætterindsats. Det 

er hensigten hele tiden at være nytænkende i dette arbejde og dermed supplere 

jobcenterets eksisterende tilbud til beboerne. Samtidig har den boligsociale indsats en 

brobyggende rolle i forhold til Aarhus Kommune, og er på den måde et ekstraordinært 

supplement til kommunale ydelser og tilbud. 

Der arbejdes ud fra en hjælp-til-selvhjælp tankegang med udgangspunkt i det enkelte 

menneskes og beboernes ressourcer. Samtidig er der fokus på at styrke beboernes trivsel 

og tage hånd om de problemer, der ligger i vejen for, at de kan varetage et job eller 

komme i uddannelse, som for eksempel helbred, familieproblemer eller større personlige 

eller sociale udfordringer. 

Med fokus på medborgerskab, uddannelse og beskæftigelse ligger den boligsociale 

helhedsplan i god tråd med Aarhus Kommunes fælles strategiske ramme for indsatser i 

udsatte boligområder. 

2. Organisering 

Aarhus Kommune og AL2bolig har valgt at prioritere den boligsociale indsats i 

Langkærparken omkring tre indsatsområder:  

 Tryghed og trivsel 

 Uddannelse og beskæftigelse  

 Forebyggelse og forældreansvar   

Beskrivelse af den lokale boligsociale styregruppe: 

Den boligsociale styregruppes opgave er at varetage den overordnede koordinering af 

den boligsociale indsats, at inddrage lokalområdet, Aarhus Kommune og 

boligorganisationen i et positivt og aktivt samarbejde omkring gennemførelsen af 

helhedsplanen, samt at koordinere samspillet mellem helhedsplanens arbejde og øvrige 

projekter i området, inden for de overordnede rammer sat af bestyrelsen. Styregruppens 

medlemmer bidrager med deres individuelle ekspertise, og fungerer som indgang til 

deres respektive organisationer.  

Den boligsociale styregruppe afholder årligt ca. 4 møder. Styregruppen kan inden for den 

enkelte delaftale foretage de nødvendige justeringer med hensyn til aktiviteter, forudsat 

at disse understøtter helhedsplanens overordnede målsætninger, som beskrevet i den 

strategiske samarbejdsaftale. Ved ændringer, der har økonomiske konsekvenser og/eller 

ændrer kvalitativt i indsatsen, fx ved ændret målgruppe, indstiller den boligsociale 

styregruppe denne til Bestyrelsen gennem sekretariatsbetjeningen. Denne vurderer om 

ændringen har en karakter, så den skal godkendes i arbejdsgruppen for udsatte 
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boligområder, eller om den også skal løftes herfra til bestyrelsen.  

Driftsorganisering: 

Helhedsplanen er normeret til 3 fuldtidsmedarbejdere, to deltidsmedarbejdere og en 

timelønsansat afløser ved ferie/sygdom. Heraf er der afsat ca. 1/3 stilling til 

projektledelse.   

3. Beskrivelse af områdets overordnede problemkompleks, beboere og 

tryghedssituation 

Langkærparken er et boligområde beliggende i Tilst i Aarhus Vest, ca. 8 km. fra Aarhus 

centrum. Langkærparken er opført i perioden 1969-71 og består af 851 lejemål med 

omkring 2000 beboere1. Lejlighederne varierer fra 1-værelses lejligheder på 30 m2 til 5-

værelselses lejligheder på 122 m2. Boligområdet er nabo til et stort parcelhusområde, en 

god folkeskole og den stærke lokale idrætsforening. I en radius på en kilometer ligger 

Aarhus’ største indkøbsområde med butikker såsom Bilka, Bauhaus og Jysk 

Sengetøjslager. Den offentlige service i Tilst er også relativt velfungerende. Her er der 

udover folkeskolen også et gymnasium, et bibliotek, en fritidsklub og flere institutioner, 

såsom børnehave og vuggestue. Der opleves endnu ikke udlejningsvanskeligheder i 

afdelingen. 

Fra marts 2014 til september 2016 undergik Langkærparken en total renovation af alle 

boligblokke og lejligheder. 3 boligblokke blev blandt andet lavet til tilgængelighedsblokke, 

og der blev opført en rambla, som går igennem Langkærparken, og som giver gode 

aktivitetsmuligheder for børn. I forbindelse med renoveringen byggede man også 

Bydelshuset, som danner rammen for at samle beboere fra Langkærparken. 

Afdelingsbestyrelsen i Langkærparken har siden de første tanker om Bydelshuset haft den 

vision, at huset skal være et samlingssted for alle beboere i Tilst – heraf kommer også 

navnet på huset. Beboerne har mulighed for at bruge husets faciliteter, som for eksempel 

syværkstedet og grovværkstedet. Samtidig er der faste ugentlige aktiviteter i 

Bydelshuset, såsom fællesspisning, striklecafé, syning, forældrecafé, spansk, lektiecafé, 

samt andre tilbagevendende aktiviteter som banko, verdensmad og lignende. 

Langkærparken er således et område med mange ressourcer og muligheder, men 

desværre også et område med sociale udfordringer. Boligområdeprofilen for 

Langkærparken, udarbejdet på baggrund af BoSocData, viser store og komplekse 

økonomiske, sociale og demografiske udfordringer. 

Gældende for Langkærparken er, at beboerne er særligt udfordret, når det kommer til 

uddannelsesniveau og arbejdssituation. 44 % af beboerne står udenfor arbejdsmarkedet. 

Andelen af beboere på helbredsorienteret overførselsindkomst er på 33 %.  

                                                 
1 Langkærparkens boligområdeprofil (BoSocData 2016) viser et tal på 1635 beboere. Dette tal er opgjort under 

renoveringen af Langkærparken i 2015, og viser derfor et lavere beboertal end det, der forventes at være nu. Før 
renoveringen lå tallet på omkring 2000 beboere, og der er efter renoveringen kun blevet 9 lejligheder færre. 
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Beskæftigelsesudfordringen er størst for beboere med ikke-vestlig baggrund. Andelen af 

beboere med ikke-vestlig baggrund var i 2015 på 53 %. Områdeprofilen bekymrer også 

ved den høje andel af unge, der 15 måneder efter endt grundskole ikke er i gang med en 

ungdomsuddannelse. Tallet har de seneste år ligget på en tredjedel, og tendensen ser ud 

til at fortsætte. 

Langkærparken udgør altså et socialt udsat boligområde karakteriseret blandt andet af 

det lave uddannelsesniveau og beboernes svage tilknytning til arbejdsmarkedet. Dette 

har betydning for beboernes generelle trivsel. Socialt udsatte beboere deltager generelt 

mindre i boligområdets sociale liv. Den manglende interaktion og opbygning af netværk 

og social tillid er med til at påvirke den gensidige tolerance og tryghed i boligområdet, 

normerne for samvær og den enkelte beboers adfærd. I Langkærparken er naboskabet 

og fællesskabet udfordret, hvilket udmønter sig i lav og skæv deltagelse (på tværs af 

alder, baggrund og livssituation) i områdets aktiviteter, i fællesarrangementer i 

Bydelshuset og i Langkærparkens beboerdemokrati. 

I Tilst oplever man jævnligt tilbagevendende problemer med de unge, som hænger ud på 

gaden og skaber utryghed i lokalsamfundet. De unge glider ud af eksisterende 

ungetilbud, og oplever en række problemer i overgangen til voksenlivet. Dette forstærkes 

af den ovennævnte tendens til, at mange unge falder udenfor ungdomsuddannelser og 

ikke får fodfæste på arbejdsmarkedet. Aktuelt er der som eksempel igen blevet lukket 

for, at biblioteket i Tilst holder åbent om aftenen, fordi mange unge brugte det som 

opholdssted, og skabte utryghed blandt brugerne og personalet. I forbindelse med den 

netop afsluttede boligsociale helhedsplan, har der været et stort fald i hærværk og 

indbrud i Langkærparken, men alligevel udtrykker mange beboere en utryghed, fordi 

store grupper af unge bruger kældrene og det offentlige rum som opholdssteder. 

5. Indsatsområder 

5.1 Tryghed og trivsel 

Formål: 

Med Tryghed og Trivsel indsatsen er visionen, at skabe et stærkere lokalt samarbejde med 

beboere, foreninger, institutioner og virksomheder med det formål at gøre Langkærparken 

til et stærkt lokalsamfund, hvor man er medansvarlige for hinandens tryghed og trivsel. 

Tilst er på mange måder en ”by i byen” og ligger så tilpas langt væk fra centrum af 

Aarhus, at det har karakter af et landsbysamfund i højere grad end andre af de udsatte 

boligområder i Aarhus. Det er netop tanken om et stærkt landsbysamfund, som indsatsen 

”Tryghed og Trivsel” tager udgangspunkt i, og som aktiviteterne under indsatsen især skal 

arbejde med. 
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Indsatsen har til formål at: 

- Opbygge netværk og tillid blandt beboere, hvilket udmønter sig i gode naboskaber. 

- Sætte beboernes ressourcer i spil og styrke beboernes handlingskompetencer, så 

flere bliver medansvarlige for lokalområdets udvikling. 

- Tage hånd om særligt socialt udsatte beboere ved at bygge bro til de rette 

hjælpeforanstaltninger, samt inkludere dem i fællesskabet. 

Lokalt opstillede målinger (succeskriterier): Datakilde: 

Se under detailbeskrivelsen af indsatsen s.   
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5.3 Uddannelse og beskæftigelse 

Formål: 

Formålet med de boligsociale aktiviteter under indsatsområdet Uddannelse og 

Beskæftigelse er: 

- Flere beboere kommer i beskæftigelse, uddannelse eller bliver selvforsørgende 

gennem eget erhverv. 

- Flere unge påbegynder ungdomsuddannelse efter endt grundskole.  

- Flere unge gennemfører en ungdomsuddannelse. Målet er, at Langkærparken på 

sigt ligger på niveau med resten af Aarhus. Nedenstående succeskriterier er således 

pejlepunkter for udviklingen på kort sigt. 

Lokalt opstillede målinger (succeskriterier): Datakilde: 

andelen af unge, der 15 mdr. efter endt 

grundskole er i gang med en 

ungdomsuddannelse, stiger fra 70 % (2014) til 78 

% eller derover i 2021. 

Til sammenligning var gennemsnittet i 2014 for 

almene boligområder på 78 % og i 2015 for hele 

Aarhus Kommune på 87,4 %. 

BoSocData 

Andelen af 20-24-årige, der har grundskole som 

højeste fuldførte uddannelse og ikke er i gang 

med en uddannelse, reduceres fra 24,8 % (2015) 

til 18 % eller derunder i 2021. 

Til sammenligning var andelen for Aarhus 

Kommune generelt 7,5 % i 2015. 

Landsbyggefondens Boligsociale Data 

Andelen af voksne uden for arbejdsmarkedet 

reduceres fra 44,4 % (2015) til 39 % eller 

derunder i 2021. 

Til sammenligning var andelen på 17 % for hele 

BoSocData 
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Aarhus Kommune i 2016. 

Andelen af unge fra Langkærparken i grundskolen 

som erklæres uddannelsesparat skal være på 

niveau med øvrige almene boligområder i Aarhus 

ved afslutning af helhedsplanen 

Data fra Tilst skole2 

5.4 Forebyggelse og forældreansvar 

Formål: 

Formålet med de boligsociale aktiviteter under indsatsområdet Forebyggelse og 

Forældreansvar er: 

- Forældrene bliver aktive medspiller i deres børns liv. 

- Børn, unge og voksne beboere i Langkærparken deltager mere aktivt i 

lokalsamfundet, fritidstilbud og foreninger. 

- Øget og styrket samarbejde mellem Langkærparken og skoler og institutioner i Tilst 

omkring familien. 

Lokalt opstillede målinger (succeskriterier): Datakilde: 

Se beskrivelsen under detailbeskrivelsen af 

indsatserne under området. 

 

Tryghed og trivsel 

Problemkompleks for indsatsområdet: 

Der er i Tilst en tradition for et tæt samarbejde mellem lokalområdet kommunale  institutioner, 

organisationer og foreninger. Dette blev yderligere forstærket i perioden 2014-15, hvor der blev 

gennemført et DemokraCity projekt i Tilst. Stort set alle områdets aktører, og et stort antal af 

beboerne i Tilst, deltog i aktiviteter som virkede styrkende for det tværgående samarbejde og 

medborgerskabet i Lokalområdet.  

                                                 
2 Der måles på eleverne i Tilst skole som indikator for udviklingen, idet langt størstedelen af 

børnene i Langkærparken går på Tilst skole (72,5%)  
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Men hvis man ser på Langkærparken, så er der indikationer på at fællesskabet blandt beboerne 

fortsat er udfordret. Der er lav og skæv deltagelse (på tværs af alder, baggrund og livssituation) i 

områdets aktiviteter, fællesarrangementer i Bydelshuset og Langkærparkens beboerdemokrati. 

Mange kender ikke områdets tilbud og muligheder, og er heller ikke opsøgende omkring det. At 

man ikke kender sine naboer kan udmønte sig i, at man ikke føler fællesskab med sine 

medbeboere og dermed ikke tager medansvar for boligområdets udvikling. 

Renoveringen af Langkærparken viste desuden, at en stor andel af beboerne har udfordringer på 

deres sundhed og trivsel, hvilket betyder, at de er i risiko for isolation og ensomhed. Et stort antal 

af beboerne lider af en eller flere kroniske sygdomme, livsstilssygdomme eller kæmper med deres 

mentale helbred, især med angst, depression, PTSD eller sværere psykiske lidelser. Dette 

afspejler sig blandt andet i den høje andel af beboere på helbredsbetinget overførselsindkomst 

(33,6 %)3. Nogle af beboerne isolerer sig og har svært ved at opsøge hjælp. De deltager ikke i de 

lokale aktiviteter og fællesskaber, og de ressourcer de har bliver ikke sat i spil, selvom ønsket om 

at bidrage kan være der. 

Formål og lokalt opstillede målinger for indsatsområdet: 

Formål: 

Med Tryghed og Trivsel indsatsen er visionen, at skabe et stærkere lokalt samarbejde med 

beboere, foreninger, institutioner og virksomheder med det formål at gøre Langkærparken til et 

stærkt lokalsamfund, hvor man er medansvarlige for hinandens tryghed og trivsel. 

Tilst er på mange måder en ”by i byen” og ligger så tilpas langt væk fra centrum af Aarhus, at det 

har karakter af et landsbysamfund i højere grad end andre af de udsatte boligområder i Aarhus. 

Det er netop tanken om et stærkt landsbysamfund, som indsatsen ”Tryghed og Trivsel” tager 

udgangspunkt i, og som aktiviteterne under indsatsen især skal arbejde med. 

Indsatsen har til formål at: 

- Opbygge netværk og tillid blandt beboere, hvilket udmønter sig i gode naboskaber. 

 

- Sætte beboernes ressourcer i spil og styrke beboernes handlingskompetencer, så flere 

bliver medansvarlige for lokalområdets udvikling. 

 

                                                 
3 BoSocData 2016. 
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- Tage hånd om særligt socialt udsatte beboere ved at bygge bro til de rette 

hjælpeforanstaltninger, samt inkludere dem i fællesskabet. 

Lokalt opstillede målinger (succeskriterier): Datakilde: 

Deltagelse i beboermøderne i Langkærparken øges 

med 50% over en 4-årig periode. 

Den gennemsnitlige deltagelse de sidste 4 år ved 

beboermøderne har været 150 deltagere. 

Mødet i september 2017 er nulpunktet for målingen. 

Årlige referater af beboermøderne, 

AL2bolig. 

Andelen af beboere, der er ”kun lidt glad” eller ”slet 

ikke glad” for at bo i boligområdet, reduceres med 30 

procent ved målingen i 2021. 

Der bliver ved helhedsplanens start i sommeren 2017 

lavet en baselinemåling. 

Naboskabsundersøgelsen4 (Voksne, 

spørgsmål 15). 

Andelen af beboere, som syntes, at beboerne i 

boligområdet ”kun i mindre grad” eller ”slet ikke” er 

hjælpsomme, reduceres med 30 procent ved målingen 

i 2021. 

Der bliver ved helhedsplanens start i sommeren 2017 

lavet en baselinemåling. 

Naboskabsundersøgelsen5 (Voksne, 

spørgsmål 25). 

Andelen af beboere, der er utrygge eller meget utrygge 

ved at bo i boligområdet, reduceres med 30 procent 

ved målingen i 2021. 

Der bliver ved helhedsplanens start i sommeren 2017 

lavet en baselinemåling. 

Naboskabsundersøgelsen6 (Voksne, 

spørgsmål 50). 

Antallet af naboklager reduceres i projektperioden Registreringer i AL2boligs juridiske 

                                                 
4 Se naboskabet.dk 
5 Se naboskabet.dk 
6 Se naboskabet.dk 
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med mindst 35%.  

Halvåret februar-juni 2017 fungerer som 

baselinemåling.  

afdeling. 

Aktiviteter som skal bidrage til indfrielse af formål og lokalt fastsatte mål/målinger: 

 Naboskaberne 

 Støtte til særligt udsatte beboere 

Samspil med og supplement til den kommunale indsats i boligområdet: 

Medborgerskab er et af Aarhus Byråds konkrete mål for udviklingen af Aarhus og en metode til 

at nå visionen om at gøre Aarhus til en god by for alle. Tryghed og Trivsel indsatsen supplerer 

målet om et aktivt medborgerskab i Aarhus ved at have fokus på at fremme fællesskab og 

medmenneskelighed, og bidrage til at skabe et mangfoldigt samfund, hvor vi mødes på tværs af 

alder, etnicitet og livsform. Her er lokalsamfundet og de lokale nære fællesskaber især gode til at 

praktisere medborgerskab7.  

Socialforvaltningen i Aarhus Kommune bidrager til Tryghed og Trivsel indsatsen i form af støtte 

til borgere med nedsat psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer. Den boligsociale 

indsats supplerer denne kommunale indsats ved at formidle og initiere større fællesskabende 

aktiviteter, hvor borgerne kan opbygge netværk og blive styrket på deres medborgerskab og 

deltagelse i samfundet. 

Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg har med Aarhus kommunes Sundhedspolitik 2015-

2018 et særligt fokus på at mindske ulighed i sundhed, og herunder andelen af beboere i 

Langkærparken (33,6 %) på helbredsbetinget overførselsindkomst. Samarbejdet mellem den 

boligsocial indsats i Langkærparken og MSO centrerer sig om at understøtte eksisterende 

fællesskaber, mødesteder og aktiviteter. Der er etableret kontakt til den forebyggende indsats 

GENLYD med fokus på at fremme livsglæden og trivslen blandt ensomme borgere samt Social 

Sundhed, der arbejder med frivillige brobyggere mellem udsatte borgere og sundhedssystemet.  

 

 

                                                 
7 Se Aarhus Kommunes ”Medborgerskabspolitik”. 
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Aktivitetsnavn: 

Naboskaberne 

Indhold og praksis (aktivitetsbeskrivelse): 

En undersøgelse fra CFBU om naboskab i udsatte boligområder viser, at naboskabet i udsatte 

boligområder generelt er dårligere end på landsplan. Det har betydning for beboernes tryghed og 

trivsel og påvirker også andre parameter, såsom uddannelse og job. ”Hvis beboerne i et område 

trives dårligt går det ud over deres motivationer for at deltage i det sociale fællesskab, hvilket 

har en stor betydning både for deres job- og uddannelsessituation og for deres samfundsmæssige 

integration. Naboskabet har derfor også betydning i andre sfærer end den sociale” 8. 

Aktivitetsbeskrivelse 

Naboskaberne skal arbejde på at skabe fællesskab og netværk blandt beboerne, så det 

gensidige kendskab til hinanden øges og naboskabet styrkes. 

Aktiviteten har udgangspunkt i visionen om, at man som beboer i Langkærparken på 

sigt vil opleve et landsbylignende fællesskab. Naboskaberne bidrager til et mere trygt 

lokalområde, hvor alle trives. Netværksdannelsen beboerne imellem skal styrkes, så 

man i højere grad mødes på tværs af forskellighed, og så mangfoldigheden træder frem 

som en styrke. Alle skal have mulighed for at blive en del af et fællesskab og bidrage 

med de ressourcer, de har. 

Alle nye beboere skal bydes velkommen af en Naboskaber. Velkomsten inkluderer en 

introduktion til områdets aktiviteter, beboerdemokratiet, Bydelshuset samt Tilst 

generelt. På den måde er der fra start grobund for beboerengagement og deltagelse, og 

for at man som beboer i Langkærparken i højere grad ser sig selv som del af et 

fællesskab. De boligsociale medarbejdere vil understøtte Naboskaberne i at iværksætte 

aktiviteter, som bidrager til det gode naboskab. 

Ved at inddrage beboerne i planlægningen og gennemførslen af aktiviteter i 

Langkærparken, målrettes aktiviteterne beboernes behov og interesser. De frivillige 

Naboskabere kan desuden gennem deres netværk tiltrække forskellige beboergrupper til 

de sociale arrangementer og derved øge deltagelsen og de sociale netværk9. 

Der arbejdes også på at udvide det gode naboskab til resten af lokalområdet Tilst. 

Derfor er Naboskabere ikke kun beboere fra Langkærparken, men også borgere, 

                                                 
8 Center for Boligsocial Udvikling 2015, ”Naboskab i udsatte boligområder”, side 9. 
9 Center for Boligsocial Udvikling 2015, ”Naboskab i udsatte boligområder”, side 38 
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foreninger, virksomheder m.fl. fra lokalområdet, som alle ønsker at gøre en aktiv 

indsats for det gode naboskab i Tilst. 

Metode 

Som første led i aktiviteten iværksættes en Naboskabsundersøgelse10, som skal sætte tal og ord 

på, hvordan det går med naboskabet i Langkærparken. Undersøgelsen skal endvidere have fokus 

på, hvilke barrier der er i forhold til deltagelse i fællesarrangementer, og hvad der kan få flere 

beboere engageret i boligområdets udvikling. Undersøgelsen vil være første skridt i en 

relationsopbygning mellem de boligsociale medarbejdere og beboerne i Langkærparken. Hermed 

danner undersøgelsen også grundlag for rekruttering af Naboskabere i boligområdet. Når den 4-

årige projektperiode er kommet til ende, udføres igen en Naboskabsundersøgelse for at måle, om 

aktiviteten har haft effekt for naboskabet i Langkærparken. 

Den første fase af projektet vil som sagt være Naboskabsundersøgelsen og dermed også 

rekrutteringsfasen. Her vil de boligsociale medarbejdere trække på nuværende frivillige i 

Bydelshuset, som vil være projektets første Naboskabere. Da man byggede Bydelshuset var 

visionen, at huset skulle fungere som bindeled mellem Langkærparkens beboere og lokalområdet. 

Denne vision understøttes ved at give alle involverede i huset (om du er beboer fra 

Langkærparken eller Tilst, frivillig fra en af lokalområdets foreninger, eller sponsor fra en 

virksomhed) titlen som Naboskaber. 

Det er et mål for aktiviteten, at hver opgang i Langkærparkens blokke har en 

Naboskabsrepræsentant, således at de boligsociale medarbejdere kommer tæt på beboernes 

ønsker og behov. Til en start vil der arbejdes på at rekruttere Naboskabs repræsentanter fra 3 

boligblokke, så man på den måde er undersøgende på, hvordan man bedst rekrutterer 

Naboskabsrepræsentanter i alle opgange, og hvordan dette bedst organiseres. Disse 

naboskabsrepræsentanter har en mere specifik rolle i forhold til at komme tæt på ønskerne hos de 

øvrige beboere i og til at skabe gode naboskaber i de enkelte opgange. 

Naboskabernes uddannes af de boligsociale medarbejdere i konfliktmægling og lærer at 

forebygge og løse konflikter naboer imellem. På den måde er de frivillige Naboskabere, sammen 

med de boligsociale medarbejdere, med til at forebygge og løse beboerkonflikter og styrke 

kommunikationen og normerne for, hvordan man lever tæt sammen på en god måde11. 

Der vil arbejdes på at organisere alle Naboskabere i et netværk, så aktiviteten kan forankres her. 

Samarbejde 

Naboskaberne er et samarbejde mellem den boligsociale indsats, afdelingsbestyrelsen i 

Langkærparken, aktive beboere i Langkærparken, borgere i Tilst, foreninger, organisationer og 

                                                 
10 Se Naboskabet.dk 
11 Se CFBUs rapport ”Potentialer i konfliktmægling” 2016. 
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andre, som ønsker at bidrage til fællesskabet og medborgerskabet i Langkærparken og i Tilst. 

Formål:  

Formålet med Naboskaberne er, at styrke naboskabet i Langkærparken (og sekundært i 

Tilst). 

Et styrket naboskab udmønter sig i: 

- Aktiv deltagelse i, og ejerskab og ansvar for, boligområdets udvikling. 

- Gensidig tolerance og forståelse for hinanden. 

- Styrket social kapital og sammenhængskraft. 

Et formål med aktiviteten er også, at skabe kontakt mellem beboerne i Langkærparken og de 

boligsociale medarbejdere, så de boligsociale medarbejdere kan vejlede beboerne og bygge bro 

ind i andre boligsociale aktiviteter samt til skoler, kommunale samarbejdspartnere og til andre 

relevante tilbud i lokalområdet, som styrker beboernes relationer til det omkringliggende 

samfund. 

Målgruppe(r): 

Den primære målgruppe er beboere og foreninger i Langkærparken, som ønsker at bidrage til at 

styrke naboskabet i Langkærparken. 

Den sekundære målgruppe er borgere og foreninger i Tilst, som ønsker at styrke Naboskabet i 

Tilst. 

Succeskriterier og datakilde for aktiviteten: 

(OBS: Disse skal fremgå af aktivitetsskemaet) 

Succeskriterier: Datakilde: 

Antallet af Naboskabere forøges hvert år med 20 

%. 

Siden Bydelshusets opstart (i maj 2015) har der 

været 73 aktive frivillige. 

Egne registreringer. 
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August 2017 er nulpunktet for målingen. 

Der er minimum en Naboskaber i hver af de 36 

blokke i Langkærparken ved den boligsociale 

helhedsplans udløb. 

Fordelt på de enkelte år, så skal der;  

 efter det første år minimum være 

naboskabere i 18 blokke 

 efter det andet år minimum være 

naboskabere i 24 blokke 

 efter det tredje år minimum være 

naboskabere i 30 blokke 

 og ved afslutning af helhedsplanen være 

mindst en naboskaber i hver blok. 

Egne registreringer. 

Samtlige tilflyttere til Langkærparken bliver budt 

velkommen af en Naboskaber. 

Registrering i samarbejde med 

boligadministrationen. 

Der afholdes 4 årlige fællesarrangementer i 

samarbejde med Naboskaberne. 

Egne registreringer. 

Organisering, ansvar og rollefordeling: 

Organisering og ansvarsfordeling 

Aktiviteten er organiseret af den boligsociale helhedsplan, og det overordnede ansvar for 

aktiviteten ligger hos den boligsociale leder. Den daglige koordinering af aktiviteten, og 

samarbejder omkring den, ligger hos den aktivitetsansvarlige boligsociale medarbejder.  

Rollefordeling 

Den boligsociale medarbejder initierer aktiviteter i samarbejde med Naboskaberne. Dette kan 

være en årlig sommerfest, hvor den boligsociale medarbejder indgår i planlægningen og 

afviklingen af arrangementerne sammen med de frivillige Naboskabere. Den boligsociale 

medarbejder har især en rolle i at sikre en bred deltagelse i arrangementerne. 
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Samtidig understøtter den boligsociale medarbejder Naboskabernes initiativer ved at stå til 

rådighed med vejledning, sparring og konkret hjælp til aktiviteter samt til rekruttering af frivillige 

og deltagere. Den boligsociale medarbejder har en stor rolle i forhold til rekrutteringen af 

Naboskabere, til udvikling og fastholdelse af Naboskabere og til organiseringen af Naboskabere. 

I den forbindelse har den boligsociale medarbejder en rolle i at sikre en bred sammensætning af 

Naboskabere. 

Bydelshuset har siden det stod færdigt i maj 2015 været et naturligt mødested for 

Langkærparkens beboere samt resten af lokalsamfundet og har været base for netværksdannende 

aktiviteter i boligområdet. Huset vil i samme ånd fungere som den primære arena for 

Naboskaberne og de fællesskabende aktiviteter. Bydelshusets aktiviteter er drevet af frivillige 

beboere og ledet af aktive repræsentanter fra afdelingsbestyrelsen. På den måde er husets 

aktiviteter allerede på nuværende tidspunkt i høj grad i tråd med tanken bag Naboskaber 

indsatsen. Der er dog på nuværende tidspunkt fortsat brug for, at den boligsociale medarbejder 

støtter op om driften og udviklingen af huset. Den boligsociale medarbejder vil have en rolle i at 

kommunikere og informere om aktiviteter og tilbud i Bydelshuset. Samtidig er medarbejderen 

tovholder på at facilitere husets frivilligdrevne café og sikrer at myndighedernes regler og krav til 

cafedriften overholdes. Udgifter og indtægter ved drift af caféen forvaltes af Bydelshusudvalget, 

og er helt adskilt fra de boligsociale midler, men den boligsociale medarbejder hjælper 

Bydelshusudvalget med at bevare det økonomiske overblik over cafédriften og andre 

frivilligdrevne aktiviteter. Den boligsociale medarbejder samarbejder desuden generelt med 

Bydelshusudvalget om faciliteringen og koordineringen af aktiviteter i Bydelshuset. 

Naboskaberne bidrager med initiativer som f.eks. blokfester i Langkærparken eller arrangementer 

i Bydelshuset, der styrker den sociale sammenhængskraft og naboskabet i Langkærparken og i 

lokalområdet. 

Naboskaberne vil endvidere fungere som brobyggere mellem beboere og de boligsociale 

medarbejdere, og i samarbejde med de boligsociale medarbejder til lokale aktiviteter, kommunale 

tilbud og til institutioner og foreninger. 

Der er indgået mundtlig aftale med Sager der Samler og GENLYD (MSO, Aarhus Kommune) 

om at samarbejde om idé- og projektudvikling af aktiviteten. Den boligsociale indsats kan trække 

på Sager der Samlers ekspertise i at skabe og støtte initiativer, som er med til løse 

samfundsproblemer, som vi er i berøring med i hverdagen. Samtidig kan de boligsociale 

medarbejdere trække på GENLYDs erfaringer med at iværksætte og understøtte fællesskabende 

initiativer i hele Aarhus. 

Medarbejderressourcer 

De boligsociale medarbejdere vil samlet set bruge 30 timer ugentligt på aktiviteten. 
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Forankring: 

Naboskaberne vil igennem projektperioden blive en synlig aktivitet i lokalområdet. Der vil fra 

start arbejdes på at skabe et netværk af Naboskabere, som til sidst gerne skulle fungere uden 

boligsocial støtte. Ligeledes vil der blive lagt vægt på at skabe et godt samarbejde med 

afdelingsbestyrelsen, Bydelshusudvalget samt lokale institutioner og foreninger. Dermed styrkes 

forankringspotentialet for et landsbylignede naboskab, hvor alle er medansvarlige for hinandens 

trivsel. 

 

 

 

Aktivitetsnavn: 

1 Støtte til særligt udsatte beboere 

Inspireret af ”Værested for udsatte beboere”12. 

 

Indhold og praksis (aktivitetsbeskrivelse): 

 

Aktivitetsbeskrivelse 

Støtte til særligt udsatte beboere tager hånd om de beboere, der af forskellige årsager ikke af sig 

selv træder ind i eksisterende tilbud, der kan fremme deres trivsel. 

Socialt udsatte beboere skal introduceres for hjælpeforanstaltninger i privat eller kommunalt regi 

eller på foreningsniveau, hvor den rette faglighed og de rette ressourcer er til rådighed for at 

hjælpe beboeren. De socialt udsatte beboere i Langkærparken er kendetegnet ved at lide af 

kroniske sygdomme eller livsstilssygdomme. Samtidig kæmper de med deres mentale helbred, 

især med angst, depression, PTSD eller sværere psykiske lidelser. Derfor skal der bygges bro 

imellem de udsatte beboere og de hjælpeforanstaltninger, som er til for at hjælpe denne 

målgruppe, men som kan have svært ved at etablere kontakt til dem13. 

Brobygningen kan have karakter af henvisning til kommunale tilbud inde i byen, men også til 

aktiviteter i Bydelshuset. Aktiviteterne i Bydelshuset kan være mad- og motionsklubber, 

foredragsaftener, spilleaftener, selvhjælpsgrupper mm., som er initieret af beboere, lokale 

foreninger, kommunale partnere eller de boligsociale medarbejdere. Bydelshuset skal på den 

måde være et sted, hvor lokalområdets foreninger og kommunale aktører kan mødes og skabe 

relation til udsatte beboere, og hvor beboerne kan skabe netværk og bygge bro til det 

                                                 
12 Center for Boligsocial Udvikling 2016, ”Inspirations- og videnskatalog til boligsociale indsatser”, s.51-53. 
13 Tine Sønderby 2014, Bag facaderne: En antologi om boligsocialt arbejde i udsatte by- og boligområder. 
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omkringliggende samfund. 

Metode 

Der vil først og fremmest være brug for at identificere udsatte og isolerede beboere i 

Langkærparken. Den boligsociale indsats vil fra start arbejde på at skabe et tæt samarbejde med 

institutioner omkring Langkærparken, Tilst skole, boligadministrationens ejendomsfunktionærer, 

Center for Bostøtte i eget hjem, Natteravnene, etniske minoritetsforeninger i Langkærparken og 

andre relevante aktører, som kan bidrage med at identificere beboere, som mistrives, og som vil 

have gavn af særlige tilbud. 

Etniske minoritetsforeninger eller –grupper har i kraft af deres stærke kulturelle fællesskaber en 

særlig indgang til beboere, som kommunen eller den boligsociale indsats kan have svært ved at 

komme i kontakt med14. Derfor skal der etableres et tæt samarbejde med de etniske 

minoritetsforeninger eller -grupper, som på nuværende findes i Langkærparken. Af disse kan 

nævnes den etablerede forening International Kvindeforening i Langkærparken samt to etnisk-

arabiske grupper af mænd. Den boligsociale indsats vil yde støtte til disse grupper og foreninger, 

da de har en særlig indsigt i det etniske minoritetsmiljø samt målgruppens behov og ønsker. 

Støtte til særligt udsatte beboere bliver understøttet af andre boligsociale aktiviteter i 

helhedsplanen, som vil have en rolle i at identificere udsatte beboere. Her vil netværket af 

Naboskabere bidrage med at henvise udsatte beboere til de boligsociale medarbejdere, som vil 

hjælpe dem ind i de rette tilbud. Støtte til udsatte beboere og andre boligsociale aktiviteter med 

fokus på udsatte, såsom ’Familien arbejder sig frem’, som har et beskæftigelsesfokus, og 

’Familienetværket’ med fokus på forældreansvar, vil være gensidigt understøttende i forhold til 

hinanden. 

Samarbejde 

Støtte til særligt udsatte beboere er et samarbejde mellem den boligsociale indsats, Naboskaberne, 

etniske minoritetsgrupper i Langkærparken, boligadministrationens ejendomsfunktionærer, 

afdelingsbestyrelsen, Center for Bostøtte i eget hjem og lokalområdets institutioner og foreninger. 

Formål:  

 

Formålet med aktiviteten er, at de socialt udsatte beboere får den rette hjælp og bliver styrket på 

deres trivsel ved blandt andet at deltage i sociale aktiviteter. 

Målgruppe(r): 

 

Målgruppen for aktiviteten er beboere i Langkærparken som er udsatte eller som er i risikozonen 

                                                 
14 Frivilligrådet 2012, ”Investeringer i etniske minoritetsforeninger”, s. 14. 
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for at blive det. 

Succeskriterier og datakilde for aktiviteten: 

(OBS: Disse skal fremgå af aktivitetsskemaet) 

Succeskriterier: 
Datakilde: 

Der iværksættes 6 enkeltstående arrangementer 

om året målrettet særligt udsatte. 

Egne registreringer. 

Der er 3 tilbagevendende gruppeaktiviteter af 

minimum 3 måneders varighed om året. 

Egne registreringer. 

Organisering, ansvar og rollefordeling: 

 

Organisering og ansvarsfordeling 

Aktiviteten er organiseret af den boligsociale helhedsplan, og det overordnede ansvar for 

aktiviteten ligger hos den boligsociale leder. Den daglige koordinering af aktiviteten, og 

samarbejder omkring den, ligger hos den aktivitetsansvarlige boligsociale medarbejder. 

Rollefordeling 

Den boligsociale medarbejder vil facilitere aktiviteter i Bydelshuset for udsatte beboere, samt 

understøtte arbejdet og relationen mellem relevante kommunale og frivillige aktører og udsatte 

beboere. 

Center for Bostøtte i eget hjem tilbyder ugentlig bostøtte i Bydelshuset. Denne støtte kan have 

karakter af en rådgivnings- og samtalecafé eller kan være mere aktivitetsbaseret, som f.eks. 

madlavning i Bydelshusets storkøkken. Der vil på skift være sygeplejersker, socialpædagoger og 

socialrådgivere til stede, som sikrer håndholdt støtte til udsatte beboere. 

Den boligsociale medarbejder vil have en afgørende rolle i at henvise udsatte beboere til de rette 

tilbud. I den forbindelse vil den boligsociale medarbejder holde sig opdateret på kommunale 

hjælpeforanstaltninger og andre tilbud, som udsatte beboere kan henvises til, eller som der kan 

etableres samarbejde med i forhold til aktiviteter for udsatte i Bydelshuset. 

I den sammenhæng er der sået frø for et samarbejde med Social Sundhed og GENLYD (MSO 

Aarhus Kommune) omkring målgruppen, men de forpligter sig ikke ind i helhedsplanen med 

ressourcer. 
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Medarbejderressourcer 

Den boligsociale medarbejder vil bruge 7 timer ugentligt på aktiviteten. 

Derudover supplerer Center for Bostøtte i eget hjem Vest med 6 ugentlige medarbejder timer. 

Forankring: 

Aktiviteten har især karakter af brobygning til kommunale hjælpeforanstaltninger og 

fællesskaber, og muligheden for at forankre aktiviteten i Center for Bostøttes tilbud til socialt 

udsatte borgere undersøges. 

 

Delaftale for indsatsområdet  

Forebyggelse og forældreansvar 

Problemkompleks for indsatsområdet: 

Langkærparken har en høj andel af børn med sociale underretninger, og antallet har været 

markant stigende fra 2013-2015.15 Denne stigning vurderes dog også at være udtryk for en mere 

systematiseret underretningsproces og en øget opmærksomhed, samt en særlig indsats i Tilst, der 

fra 2013 har haft fokus på en tidlig indsats med inddragelse af familierne og netværket omkring. 

Den markante stigning i underretninger må derfor delvist forklares med ændringer i tilgangen, 

men er stadig et opmærksomhedspunkt, da der også er en generel oplevelse i både institutioner og 

skole af en høj andel børn, man kan være bekymret for. 

De fleste børn fra Langkærparken går på Tilst skole (72,5 %)16. Her vurderes det, at der er grund 

til bekymring for omkring en tredjedel af eleverne i 8. klasse, når man kigger på deres faglige, 

personlige og sociale kompetencer. Denne vurdering foretages på baggrund af 

uddannelsesparathedsvurderingen, hvor 31,7 % af eleverne i 8. klasse pr. 15.01.2017 ikke var 

blevet erklæret uddannelsesparate17. Eleverne mangler robusthed i forhold til at møde 

udfordringer og være åben overfor foranderlighed. 

Samtidig står en relativ høj andel af børn og unge under 18 år uden for kommunale fritidstilbud 

og har en lav foreningstilknytning. Ifølge Børn og Unges Forældretilfredshedsundersøgelse fra 

                                                 
15 Kilde BoSoc data. 7,6% af børnene i Langkærparken havde i 2013 sociale underretninger, 

hvilket på bare to år blev forøget til 15% i 2015 – og faldt lidt til 14,7% i 2016. De tilsvarende 

tal i 2016 var for almene boligområder på 10,5% og 4,3% i Aarhus kommune.  
16 BoSocData 2016 
17 UU Aarhus-Samsø, Aarhus Kommune 2017: ”Opgørelse over Uddannelsesparathedsvurdering (UPV) Aarhus 
Kommune”. 
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2015, deltager kun 62% af Langkærparkens børn og unge aktivt i foreningsaktiviteter i fritiden. 

Dette tal står op imod i alt 81% i hele Aarhus. Samtidig benyttes, ifølge foreningskonsulenterne i 

Sport og Fritid, kun 28% af de fritidspas, der automatisk bliver tildelt lavindkomstfamilier i 

Langkærparken. 

Forældreinddragelsen og –samarbejdet hele vejen rundt om børnene opleves i institutionerne, på 

Tilst skole og i foreningslivet som en stor udfordring. Dette vidner om, at forældrene mangler 

viden, værktøjer og ressourcer til at støtte deres børns i institutions- og skoleliv samt i 

fritidsaktiviteter. 

Formål og lokalt opstillede målinger for indsatsområdet: 

Formål: 

Formålet med de boligsociale aktiviteter under indsatsområdet Forebyggelse og Forældreansvar 

er: 

- Forældrene bliver aktive medspillere i deres børns liv. 

- Børn, unge og voksne beboere i Langkærparken deltager mere aktivt i lokalsamfundet, 

fritidstilbud og foreninger. 

- Øget og styrket samarbejde mellem Langkærparken og skoler og institutioner i Tilst 

omkring familien. 

Lokalt opstillede målinger (succeskriterier): Datakilde: 

Andelen af børn med sociale underretninger skal 

reduceres fra et gennemsnit på 14,7 % for 2016 til et 

gennemsnit på 10 % eller derunder for 2021. 

Til sammenligning lå andelen af børn med sociale 

underretninger på 10,5 % for andre almene 

boligområder i Aarhus og på 4,3 % i 2016 i hele 

Aarhus kommune. 

BoSocData 

Andelen af 1-5 årige, som ikke er i pasningsordning, 

reduceres fra 10,7 % (i 2015) til 5 % eller derunder i 

2021. 

Landsbyggefondens Boligsociale Data 
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Andelen af børn, der deltager i foreningsaktiviteter i 

fritiden, stiger fra 62 % (2015) til 75 % eller derover i 

2021. 

Til sammenligning var andelen af børn, der deltog 

aktivt i fritids- og foreningslivet, på 81 % i 2015 for 

hele Aarhus kommune. 

Aarhus kommune, Børn og Unge: 

Forældretilfredshedsundersøgelse 

Aktiviteter som skal bidrage til indfrielse af formål og lokalt fastsatte mål/målinger: 

 Forældrecaféen 

 Familienetværket 

 ForeningsMentor 

 Fritidsaktiviteter for børn og unge 

Samspil med og supplement til den kommunale indsats i boligområdet: 

Tidlig forebyggende indsats er et kommunalt opmærksomhedspunkt i Aarhus, særligt i udsatte 

boligområder. Siden 2013 har der i Tilst været fokus på en tidlig forebyggende indsats med 

inddragelse af familierne og netværket omkring. De boligsociale aktiviteter under Forebyggelse 

og Forældreansvar understøtter og supplerer de kommunale børn og unge indsatser. Aktiviteterne 

under den boligsociale helhedsplan arbejder med forældrerollen og – ansvaret i forbindelse med 

børn og unges skole- og fritidsliv. Der bygges bro til kommunale tilbud, og de boligsociale 

aktiviteter understøtter institutioner og skolers familie- og forældrekontakt. 

I forbindelse med de boligsociale indsatser, som omhandler familier og børn og unge, etableres 

en lokal arbejdsgruppe, som løbende vil vurdere og koordinere det lokale samarbejde i Tilst og 

sikre synergi mellem kommunale og boligsociale indsatser. Arbejdsgruppen består af relevante 

medarbejdere fra Tilst skole, dagtilbudsområdet og fritidsområdet. Medarbejderne udpeges af 

skoleder på Tilst skole Lone Jørgensen, Dagtilbudsleder Morten Berg, Fritidsleder Ulrik 

Jørgensen og boligsocial leder Jan Andersen. Arbejdsgruppen visiterer familier til 

Familienetværket efter behov og støtter op omkring innovationsprojektet ’Familien arbejder sig 

frem’18. Arbejdsgruppen mødes kvartalvis og drøfter erfaringer og resultater, samt koordinerer 

det videre lokale samarbejde. 

 

                                                 
18 Se aktivitetsbeskrivelsen under delaftalen for Uddannelse og Beskæftigelse. 
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2 Forældrecaféen 

Inspireret af ”Fremskudt sundhedsplejerske og mødregrupper”19. 

Indhold og praksis (aktivitetsbeskrivelse): 

Aktivitetsbeskrivelse 

Forældrecaféen er en videreføring af den eksisterende forældrecafé i Bydelshuset. Det er et åbent 

tilbud for forældre og deres småbørn, hvor fokus er på at styrke forældrekompetencen og 

relationen mellem forældre og barn. Fagpersoner inviteres ind til dialog om forskellige emner, 

som støtter og inspirerer forældrene i forældrerollen, som f.eks. barnets positive udvikling og 

sundhed og fundament for et godt ungdoms- og voksenliv. Der er også fokus på praktiske 

samværs øvelser mellem forældre og børn, som f.eks. babyrytmik, stimulastik og højtlæsning. 

Metode 

Forældrecaféen finder sted hver uge i Bydelshuset – pt. mandage fra kl. 10-11.30.  

I lige uger holder sundhedsplejersken åbent hus, hvor forældre kan komme forbi og få råd og 

vejledning med sit barn. Der er blandt andet mulighed for, at få sit barn vejet og få individuel 

kostvejledning. 

I ulige uger er der i forældrecaféen i Bydelshuset fokus på særlige temaer om barnets udvikling. 

Det kan f.eks. være stimulastik, tandpleje, søvn, etc. Oplæg fra fagpersoner og lokale aktører 

(såsom pædagoger, sundhedsplejersker, tandplejere og fysioterapeuter) inviterer til dialog og 

aktiv deltagelse, så forældrenes egne oplevelser og behov kommer i fokus. Forældrenes ønsker og 

forslag inkorporeres i programplanlægningen, og programmet offentliggøres for et halvt år af 

gangen på Facebook og løbesedler. Der er som hovedregel ingen tilmelding og forældre møder 

bare op med eller uden børn. 

Bydelshuset danner rammen for forældrecaféen, og der er fokus på at skabe et hyggeligt sted, 

hvor der er plads til snak og samvær på tværs af forældre. Der er indlagt pauser i de forskellige 

oplæg, så der er mulighed for at købe kaffe og kage hos de frivillige i Bydelshusets café. Huset 

har legetøj, og der er derfor rig mulighed for leg og børneaktiviteter. 

Samarbejde 

Forældrecaféen er et samarbejde mellem den boligsociale indsats og Børn og Unge 

(daginstitutionsområdet og sundhedsplejersken). 

                                                 
19 Center for Boligsocial Udvikling 2016, ”Inspirations- og videnskatalog til boligsociale indsatser”, s. 156-159. 
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Formål:  

Hovedformålet med aktiviteten er, at styrke forældre i forældrerollen. 

Det sekundære formål med aktiviteten er, at styrke netværksdannelsen mellem forældre i og 

udenfor Langkærparken. 

Målgruppe(r): 

Målgruppen er forældre til børn i 0-3-års alderen fra lokalområdet. 

Succeskriterier og datakilde for aktiviteten: 

(OBS: Disse skal fremgå af aktivitetsskemaet) 

Succeskriterier: Datakilde: 

Der afholdes forældrecafé 20 gange om året20. Egne registreringer. 

Der er 150 deltagere i forældrecaféen årligt. Egne registreringer. 

Daginstitutionsområdet vurderer, at 

forældrecaféen er medvirkende til at skabe et 

bedre samarbejde med forældre i lokalområdet. 

Egne årlige registreringer. 

Organisering, ansvar og rollefordeling: 

Organisering, koordinering og ledelsesansvar 

Aktiviteten er organiseret af den boligsociale helhedsplan, og det daglige ledelsesansvar ligger 

hos den boligsociale leder. Den daglige koordinering af samarbejde og aktiviteter ligger hos den 

aktivitetsansvarlige boligsociale medarbejder. 

Rollefordeling 

Den boligsociale medarbejder har ansvaret for planlægning af programmet til forældrecaféen, 

                                                 
20 Foruden sundhedsplejerskens åbent hus tilbud. 
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samt uddelingen og opreklamering af programmet. Programmet vil inkludere 20 årlige oplæg. 

Børn og Unge (daginstitutionsområdet) står for at arrangere og afholde 10 af de 20 årlige oplæg i 

forældrecaféen. Daginstitutionsområdet står endvidere til rådighed for sparring og idéudvikling i 

forhold til indhold og oplægsholdere i de resterende 10 årlige oplæg. 

Den boligsociale medarbejder har ansvaret for at tage imod oplægsholdere og byde deltagere 

velkommen til forældrecaféerne. Samtidig sørger medarbejderen for at finde en frivillig, der kan 

stå i Bydelshusets café under forældrecaféen. 

Den boligsociale medarbejder samarbejder med Børn og Unge (sundhedsplejersken og 

daginstitutionsområdet) om rekruttering af deltagere til forældrecaféen samt opreklameringen af 

aktiviteten. Her er det især vigtigt at forsøge få flere deltagende forældre fra Langkærparken, da 

erfaringen viser, at disse forældre er svære at rekruttere til aktiviteten. Dette vil primært være den 

aktivitetsansvarlige boligsociale medarbejders ansvar. 

Medarbejderressourcer 

Den boligsociale medarbejder vil bruge 2 timer ugentligt på aktiviteten. 

Derudover supplerer daginstitutionsområdet med 30 årlige medarbejder timer til oplæg i 

forældrecaféen. 

Forankring: 

Sundhedsplejerskernes åbent hus tilbud har de sidste 5 år fundet sted i AL2boligs faciliteter, og 

der arbejdes på også at forankre forældrecaféen i daginstitutionsområdet. 

 

Aktivitetsnavn: 

3 Familienetværket 

Inspireret af ”Boligsociale familiekurser”21. 

Indhold og praksis (aktivitetsbeskrivelse): 

                                                 
21 Center for Boligsocial Udvikling 2016, ”Inspirations- og videnskatalog til boligsociale indsatser”, s. 147-151. 



 

25 

 

Aktivitetsbeskrivelse 

Familienetværket i Bydelshuset er et supplement til det kommunale tilbud: Familiegruppen. 

Familiegruppen er et tilbud under daginstitutionsområdet, hvor der afholdes ICDP baserede 

kurser om forældrerollen for udsatte familier. 

Familienetværket i Bydelshuset arbejder videre med Familiegruppens deltagere, og er en fortsat 

styrkelse af forældrekompetencen og familielivet. I familienetværket er der fokus på at arbejde 

med forældrerollen og familielivet i praksis. Familienetværket arbejder også mere bredt med 

forældrenes aktive deltagelse i lokalområdet og samfundet. Det er et netværksdannende tilbud 

til familier, hvor rammerne for socialt samvær skabes. Familierne involveres fra start af i 

tilrettelæggelsen af aktiviteten, da medansvar for aktiviteten er en del af formålet. Aktivitetens 

overordnede rammer skal derfor ikke være for fastlåste fra start, da omdrejningspunktet for 

aktiviteten er familiernes behov. 

Metode 

Familienetværket har fokus på at skabe et trygt sted, hvor familierne indbyrdes kan danne 

netværk og støtte hinanden i hverdagen og i at deltage aktivt i samfundet. Fællesaktiviteter for 

familierne, såsom skovture eller museumsbesøg, skal danne rammen for, at forældrene kan 

omsætte de tilegnede værktøjer til praktiske færdigheder. Fællesaktiviteterne sikrer endvidere, 

at familierne får fælles positive oplevelser, og de styrker familiens samvær.  

Samtidig tilbyder Bydelshuset også gode rammer for familieaktiviteter. Både åbne værksteder 

som træværksted, syværksted og storkøkken, hvor forældrene kan mødes om lærings- og 

netværksskabende aktiviteter. Aktivitetstilbuddene i Bydelshuset kan altså give forældrene en 

ny aktiv rolle sammen med deres børn. Frivillige fra Red Barnet afholder månedlige 

fællesaktiviteter og oplevelser for familien, enten i Bydelshuset eller som udflugter. 

Gennem dialogmøder med lokale aktører (sundhedsplejersker, pædagoger fra daginstitutioner, 

folkeskolelærer og andre) bringes familiernes ressourcer i spil. Der etableres nye muligheder for 

samarbejde, og målet med dialogmøderne er, at begge parter går derfra med nye erfaringer og 

handlingsmuligheder. 

De deltagende forældre får samtidig tilbud om en familieven, som kan støtte dem i hverdagen 

og hjælpe dem med at omsætte de tilegnede værktøjer i praksis. Dette kan f.eks. være, at arbejde 

for at skabe et bedre samarbejde med skolen. 

Den boligsociale medarbejder, frivillige familievenner fra Home Start og frivillige fra Red 

Barnet modtager introduktion til ICDP (International Child Development Programme). Det er 

en metode, som de kommunale medarbejdere arbejder med i Familiegruppen. Dette sikrer en 

opfølgning og en videreføring på forældrenes læring fra Familiegruppen, når de bliver en del af 
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den boligsociale aktivitet Familienetværket. 

Samarbejde 

Familienetværket er et samarbejde mellem den boligsociale indsats, Børn og Unge 

(daginstitutionsområdet), Home Start og Red Barnet. 

Formål:  

Det primære formål med aktiviteten er, at forældrene styrkes i deres forældrerolle og i deres 

handlemuligheder overfor deres børn. 

Delformålet er, at forbedre forældrenes reelle mulighed og lyst til at deltage aktivt i 

lokalområdet og samfundet, her især i samarbejdet med daginstitutioner og skole. 

Familiernes indbyrdes netværksdannelse vil være understøttende i forhold til aktivitetens 

formål. 

Målgruppe(r): 

Den primære målgruppe er udsatte familier, som har deltaget i Familiegruppen. 

Den sekundære målgruppe er andre familier, som ikke har deltaget i Familiegruppen, men som 

har samme behov, som de udsatte familier. 

Succeskriterier og datakilde for aktiviteten: 

(OBS: Disse skal fremgå af aktivitetsskemaet) 

Succeskriterier: Datakilde: 

Familienetværket mødes 20 gange om året. 

Mødeintervallet er hver 14. dag. 

Egne registreringer. 

Familierne i Familienetværket deltager aktivt i 

planlægningen af aktiviteterne 80 % af gangene. 

Egne registreringer. 

Tilst skole og institutionerne i Tilst oplever, at 

forældrene fra Familienetværket deltager mere 

Interview med skole og institutioner inden 

forløbene i Familienetværket samt interview 
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aktivt i forældresamarbejdet. efter hvert endt forløb. 

Organisering, ansvar og rollefordeling: 

Organisering, koordinering og ledelsesansvar 

Aktiviteten er organiseret af den boligsociale helhedsplan, og det daglige ledelsesansvar ligger 

hos den boligsociale leder. Den daglige koordinering af samarbejde og aktiviteter ligger hos den 

aktivitetsansvarlige boligsociale medarbejder. 

Rollefordeling 

Aktiviteten skal være håndholdt fra den boligsociale indsats side. Den boligsociale medarbejder 

koordinerer aktiviteten og planlægger indholdet i samarbejde med familierne. Medarbejderen 

skal have tæt kontakt til målgruppen, og deltagerne i familienetværket, og deltager derfor i alle 

udbudte oplæg, kurser og aktiviteter. På den måde har den enkelte deltager en oplevelse af 

kontinuitet og sammenhæng. Den boligsociale medarbejder deltager i de 2 sidste møder i 

Familiegruppen for at drage erfaringer med familierne i forhold til det videre forløb i 

Familienetværket. 

Medarbejderne fra familiegruppen i Tilst (Børn og Unge: daginstitutionsområdet) hjælper med 

at skabe kontakt til de deltagende forældre i Familiegruppen med det formål at få dem engageret 

i Familienetværket. Familiegruppen placeres desuden fysisk i Bydelshuset. På den måde vil de 

fysiske rammer og de boligsociale medarbejdere allerede være kendte for familierne, inden de 

vælger at indgå i Familienetværket. 

Home Start er sparringspartner på arrangering af dialogmøder og arrangementer for familierne i 

Bydelshuset. Home Start stiller også frivillige familievenner til rådighed, som skal hjælpe 

familierne i hverdagen. Her samarbejdes der med den boligsociale medarbejder om at rekruttere 

frivillige familievenner fra lokalområdet og om matchning mellem familier og familievenner. 

Red Barnet er medarrangør af fællesaktiviteter og oplevelser for familierne. Der afholdes 10 

årlige arrangementer i samarbejde med frivillige fra Red Barnets familieoplevelsesklub. 

Arrangementerne kan være skovture, julebagning eller museumsture. Red Barnet oplyser, at 

have egne midler til aktiviteterne – men afholdes der dyrere arrangementer, så finansieres det i 

fællesskab med den boligsociale indsats.  Der er mulighed for at bruge Bydelshusets lokaler. 

Andre samarbejdspartnere, som dog ikke forpligter sig ind i helhedsplanen med ressourcer, er 

sundhedsplejerskerne, skolen, Naboskaberne og kvindeforeningen, som ikke desto mindre 

bliver vigtige samarbejdspartnere i at skabe kontakt til de udsatte familier. Ligeledes skal der 

samarbejdes bredt med daginstitutioner, sundhedsplejersker, Tilst skole, Tilst bibliotek og andre 
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relevante aktører om at udbyde oplæg, der passer til målgruppens behov. 

Medarbejderressourcer 

De boligsociale medarbejdere vil samlet set i gennemsnit bruge 8 timer ugentligt på aktiviteten. 

Forankring: 

Familienetværket bygger fra starten på et partnerskab mellem kommunale forvaltninger, 

frivillige og den boligsociale indsats. Aktiviteten skal forankres i de involverede parter. På 

baggrund af de nye ideer, den læring og de rutiner, der skabes og udvikles igennem 

projektperioden, vil Familienetværket kunne fortsætte som et lokalt tilbud der drives og 

koordineres af de implicerede parter. 

 

Aktivitetsnavn: 

4 ForeningsMentor 

Inspireret af ”Brobygning til foreningsliv”22. 

Indhold og praksis (aktivitetsbeskrivelse): 

Aktivitetsbeskrivelse 

Et stort antal af børn og unge i Langkærparken har ikke et aktivt fritids- eller foreningsliv. 

ForeningsMentor bygger bro mellem familien og foreninger og andre fritidstilbud, og gør det 

lettere for børn og unge i Tilst at komme i gang med en fritidsaktivitet. 

En fritidsaktivitet kan være idræt, musik eller aktiviteter af kreativ eller social karakter. Gennem 

et aktivt fritidsliv opnår børn og unge kropslige, kreative og sociale kompetencer, som styrker 

deres generelle trivsel og muligheden for at tage del i samfundet. Projektet er ligeledes med til at 

hjælpe forældrene til de guidede børn og unge med at få en forståelse for det danske foreningsliv 

og for fordelene ved at deltage i fritidsaktiviteter i lokalområdet. 

Metode 

                                                 
22 Center for Boligsocial Udvikling 2016, ”Inspirations- og videnskatalog til boligsociale indsatser”, s. 70-72. 
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Foreningsmentorerne guider børn og unge med at komme i gang med en fritidsaktivitet. Dette 

foregår i en 1:1 relation med barnet/den unge og familien, hvor foreningsmentoren hjælper 

familien med at finde et fritidstilbud, der passer til barnets/den unges behov og ønske. 

Foreningsmentoren tager (på vegne af familien) kontakt til aktivitetstilbuddet og undersøger hvor 

og hvornår aktiviteten foregår, hvad det koster, samt hvilke forventninger foreningen har til 

familien og det kommende foreningsmedlem. 

Ved at involvere hele familien i at imødekomme barnets/den unges ønske om at starte i en 

fritidsaktivitet lærer hele familien fremgangsmåden og kan næste gang selv tage direkte kontakt 

til foreningen. 

Samarbejde  

ForeningsMentor er et samarbejde mellem den boligsociale indsats, Sport og Fritid, Tilst skole, 

FU, Red Barnet og foreningslivet i Tilst. 

Formål:  

Det primære formål med aktiviteten er, at hjælpe børn og unge i udsatte positioner med at få en 

aktiv fritid. 

Det sekundære formål med aktiviteten er, at skabe et større lokalt medborgerskab ved, at flere 

familier inddrages i aktiviteter i lokalområdet. 

Målgruppe(r): 

Målgruppen for aktiviteten er børn og unge i alderen 3-17 år, som ikke er aktive i deres fritid, 

men gerne vil være det.  

Aktiviteten henvender sig primært til Langkærparkens børn og unge, men også til resten af Tilst 

området. 

Projektets sekundære målgruppe er forældrene til de guidede børn og unge. 

Succeskriterier og datakilde for aktiviteten: 

(OBS: Disse skal fremgå af aktivitetsskemaet) 

Succeskriterier: Datakilde: 
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Der rekrutteres minimum 7 frivillige 

foreningsmentorer om året. 

Egne registreringer. 

25 børn og unge bliver årligt guidet til et aktivt 

fritidsliv. 

Egne registreringer. 

20 børn og unge om året forbliver medlem af en 

forening eller et fritidstilbud og er aktive i 

minimum én sæson. 

Egne registreringer. 

Der etableres årligt kontakt til 50 forældre, hvis 

børn ønsker at starte i en forening. 

Egne registreringer. 

Organisering, ansvar og rollefordeling: 

Organisering, koordinering og ledelsesansvar 

Aktiviteten er organiseret af foreningskonsulenterne fra Sport og Fritid, som har det overordnede 

projektansvar for hele ForeningsMentor indsatsen i Aarhus. Den boligsociale leder har det 

daglige ledelsesansvar for boligsociale medarbejder, der fungerer som foreningskoordinator. Den 

daglige koordinering af samarbejde og aktiviteter ligger hos foreningskoordinatoren. 

Rollefordeling 

Den boligsociale medarbejder har rollen som foreningskoordinator, og er ansvarlig for den 

daglige koordinering af aktiviteten. Koordinatoren fordeler børn og unge ud på foreningsmentorer 

og rådgiver i brug af fritidspas. Koordinatoren står endvidere for kontakten til lokale 

samarbejdspartnere, som har kontakt til de børn, der har behov for støtte. Mødeindkaldelse og –

koordinering samt PR er foreningskoordinatorens rolle. Ligeledes er fastholdelse af børn og unge 

i foreningerne samt kontakt til foreningskonsulenterne fra Sport og Fritid. 

Den boligsociale indsats stiller lokaler til rådighed for projektet og står for den daglige 

personaleledelse af foreningskoordinatoren, som bliver ansat ind i den boligsociale helhedsplan. 

Den boligsociale indsats sikrer synergi mellem ForeningsMentor indsatsen og de øvrige 

boligsociale indsatser målrettet børn og unge og forældre/familier. 

Sport og Fritid står for den faglige ledelse og kvalitetssikring af ForeningsMentor indsatsen i 

Tilst. Denne funktion ligger hos en af Sport og Fritids foreningskonsulenter. Det er Sport og 

Fritids opgave at sikre samarbejdet med Red Barnet og synergi med de øvrige ForeningsMentor 

indsatser i Aarhus – herunder ansvaret for ForeningsMentors hjemmeside.                                   
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De frivillige foreningsmentorer er organiseret under Red Barnet, som er ansvarlige for 

rekruttering af frivillige foreningsmentorer. Red Barnet arbejder sammen med 

foreningskoordinatoren om oplæring og fastholdelse af de frivillige. 

FU, Børn og Unge, sikrer en koordinering af at ForeningsMentor indsatsen snitfalder til 

medarbejdere i Børn og Unge i Aarhus Kommune. Fritidsklubben, dagtilbud og Tilst 

skole/SFO har en opgave i at rekruttere børn til projektet.  

Alle tre parter er repræsenteret i en arbejdsgruppe, der mødes kvartalsvist med 

foreningskoordinatoren. 

Det lokale lederråd i Langkærparken finansierer projektets første år. 

Medarbejderressourcer 

Den boligsociale medarbejder vil bruge 10 timer ugentligt på aktiviteten. 

Forankring: 

Aktiviteten har tidligere været forankret i et samarbejde mellem FU og Sport og Fritid. Der 

undersøges, om der er interesse for at genoptage denne ordning efter den boligsociale 

helhedsplans udløb. 

 

Aktivitetsnavn: 

5 Fritidsaktiviteter for børn og unge 

Inspireret af ”Fritidsaktiviteter i boligområdet”23. 

Indhold og praksis (aktivitetsbeskrivelse): 

Aktivitetsbeskrivelse 

Fritidsaktiviteter for børn og unge i Langkærparken tilbyder positive fællesskaber og indhold i 

fritiden. Der arrangeres forskellige fritidsaktiviteter, som skal forsøge at ramme flest mulige børn 

og unges interesse. Dette kan være mad, motion, musik eller kunstneriske aktiviteter. 

                                                 
23 Center for Boligsocial Udvikling 2016, ”Inspirations- og videnskatalog til boligsociale indsatser”, s. 72-76. 
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Fritidsaktiviteterne skal give børn og unge nye relationer og fremme sociale kompetencer og 

personlig udvikling. Fritidsaktiviteterne tilfører Langkærparken liv og energi og er med til at 

styrke trivslen for boligområdets børn og unge. 

Metode 

Fritidsaktiviteterne er med til at understøtte børn og unge i at deltage i organiserede fritids- og 

foreningsaktiviteter i lokalområdet. Der skabes dermed synergi mellem denne aktivitet og 

ForeningsMentor, hvor børn og unge guides til et aktivt fritidsliv24. Der samarbejdes med det 

etablerede fritids- og foreningsliv i lokalområdet med henblik på at vejlede børn og unge ind i det 

lokale foreningsliv. Her kan der med fordel inviteres idrætsforeninger i lokalområdet ind til at 

lave idrætsaktiviteter, med det formål at introducere børn og unge for en sportsgren og for 

foreningslivet. 

Der afholdes løbende fritidsaktiviteter i boligområdet, som for eksempel fodbold om søndagen i 

samarbejde med Ung i Aarhus Vest, samt aktiviteter i skolernes ferier. 

Fritidsaktiviteterne fungerer også som en platform for at komme i kontakt med boligområdets 

børn og unge i forskellige aldre. Fritidsaktiviteterne bliver således også en forudsætning for andre 

boligsociale aktiviteter, der arbejder med børn og unge. 

Samarbejde 

Fritidsaktiviteter for børn og unge er et samarbejde mellem den boligsociale indsats, Ung i 

Aarhus Vest, frivillige Naboskabere fra lokalområdet og det lokale foreningsliv. 

Formål:  

Det primære formål med aktiviteten er, at give børn og unge fra Langkærparken et positivt 

indhold i fritiden. 

Det sekundære formål med aktiviteten er, at bygge bro til det lokale fritids- og foreningsliv. 

Målgruppe(r): 

Målgruppen for aktiviteten er børn i skolealderen. 

Succeskriterier og datakilde for aktiviteten: 

                                                 
24 Se beskrivelse af ”ForeningsMentor”. 
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(OBS: Disse skal fremgå af aktivitetsskemaet) 

Succeskriterier: Datakilde: 

Der afholdes 9 årlige fritidsaktiviteter i skolernes 

ferier. 

Egne registreringer. 

Der deltager mindst 100 børn og unge årligt i 

fritidsaktiviteterne. 

Egne registreringer. 

Organisering, ansvar og rollefordeling: 

Organisering, koordinering og ledelsesansvar 

Aktiviteten er organiseret af den boligsociale helhedsplan, og det daglige ledelsesansvar ligger 

hos den boligsociale leder. Den daglige koordinering af samarbejde og aktiviteter ligger hos den 

aktivitetsansvarlige boligsociale medarbejder. 

Rollefordeling 

Den aktivitetsansvarlige boligsociale medarbejder organiserer og afholder fritidsaktiviteter og 

ferieaktiviteter. Medarbejderen koordinerer samarbejdet med medarbejdere fra ForeningsMentor, 

frivillige Naboskabere og det lokale foreningsliv. 

Medarbejderressourcer 

De boligsociale medarbejdere vil samlet set bruge 4 timer ugentligt på aktiviteten. 

Forankring: 

Aktiviteten er brobyggende til det lokale fritids- og foreningsliv og skal forankres her. 

 

 

Aktivitetsnavn: 
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6 Lektiehjælpen 

Inspireret af ”Lektiecaféer”25.  

Indhold og praksis (aktivitetsbeskrivelse): 

Aktivitetsbeskrivelse 

Mange børn og unge fra Langkærparken har brug for ekstra støtte gennem deres skoletid. 

Aktiviteten handler om, at skabe et trygt, hyggeligt og uformelt miljø for børn og unge, så de 

bliver bedre stillet i forhold til læring og til at få lavet deres lektier. 

Den eksisterende lektiecafé i Bydelshuset skaber rammerne for en læringscafé, hvor børn og unge 

kan komme og få faglig støtte, og hvor de kan være en del af et hyggeligt læringsmiljø, som 

hjælper dem til at fastholde deres lyst til at lære. I læringscaféen kan børn og unge få hjælp til 

lektierne, og der suppleres med sociale aktiviteter og mere praktiske læringsaktiviteter. 

Læringscaféen skal altså stå som et supplement til folkeskolens lektiecafé, hvor der i 

læringscaféen er fokus på at anvende den læring, man har opnået fra skoletimerne. Dette kan 

f.eks. være ved at lave ordbingo eller lave geografiquizzer. 

For unge på ungdomsuddannelserne gælder det, at behovet for lektiehjælp ofte opstår i 

forbindelse med større opgaver og afleveringer. Der er behov for at støtte de unge i at få afleveret 

deres opgaver til tiden, så de får eller opretholder lysten til at lære og bliver motiverede til at 

gennemføre en ungdomsuddannelse. Der vil oprettes et lille hold af lektiehjælpere, som tilbyder 

personlig lektiehjælp til unge udenfor læringscaféens åbningstider. 

Metode 

Læringscaféen vil have åbent hver onsdag kl. 14.30-17.30 i Bydelshuset. 

Kerneindsatsen i lektiehjælpen består i at yde faglig støtte til børn og unge, men for mange elever 

er hjælpen i lige så høj grad støtte til øget selvværd og positiv voksenkontakt. Denne del af 

indsatsen er medvirkende til, at eleverne klarer sig bedre i skolen og på ungdomsuddannelserne, 

da faglig udvikling hænger tæt sammen med motivation og lyst til læring. 

Samarbejde 

Læringscaféen er et samarbejde mellem Dansk Flygtningehjælp, frivillige lektiehjælpere og den 

boligsociale indsats i Langkærparken. 

                                                 
25 Center for Boligsocial Udvikling 2016, ”Inspirations- og videnskatalog til boligsociale indsatser”, s. 106-111. 
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Formål:  

Formålet med aktiviteten er at give faglig støtte til børn og unge, så de klarer sig bedre i skolen 

og på ungdomsuddannelser. 

Målgruppe(r): 

Målgruppen for aktiviteten er børn i folkeskolen og unge på ungdomsuddannelser. 

Succeskriterier og datakilde for aktiviteten: 

(OBS: Disse skal fremgå af aktivitetsskemaet) 

Succeskriterier: Datakilde: 

Der er i gennemsnit 7 frivillige lektiehjælpere 

tilknyttet læringscaféen. 

Egne registreringer. 

Der er gennemsnitlig 20 børn i læringscaféen 

hver uge. 

Egne registreringer. 

Tilst skole oplever, at eleverne, der kommer 

læringscaféen klarer sig bedre i skolen. 

Årlige evalueringer med Tilst skole. 

Organisering, ansvar og rollefordeling: 

Organisering, koordinering og ledelsesansvar 

Aktiviteten er organiseret af den boligsociale helhedsplan, og det daglige ledelsesansvar ligger 

hos den boligsociale leder. Den daglige koordinering af samarbejder og aktiviteter ligger hos den 

aktivitetsansvarlige boligsociale medarbejder. 

Rollefordeling 

Den boligsociale medarbejder koordinerer indsatsen og samarbejdet omkring den. 

Der samarbejdes med Tilst skole om visiteringen af børn til den boligsociale læringscafé. 
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Langkær Gymnasium og Dansk Flygtningehjælp hjælper med rekruttering af frivillige 

lektiehjælpere, som har faglige og personlige kvalifikationer til at være lektiehjælpere. 

Dansk Flygtningehjælp er ansvarlige for at indsamle børneattester fra de frivillige. 

Samarbejder om tilbud om personlig lektiehjælp til unge på ungdomsuddannelserne aftales med 

eksisterende frivillige fra læringscaféens eller med frivillige rekrutteret specifikt til dette. 

Medarbejderressourcer 

Den boligsociale medarbejder vil bruge 2 timer ugentligt på aktiviteten. 

Forankring: 

Læringscaféen forankres i samarbejdet mellem Dansk Flygtningehjælp og de frivillige 

lektiehjælpere i Tilst. Samtidig skal den personlige lektiehjælp gerne forankres i den sociale 

relation, der opstår mellem de unge og lektiehjælperne. 

 

 


