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Greve Nord Projektet i 2016
Vi gør status – og ser fremad 
For Greve Nord Projektet har 2016 været præget af både afslutning og opstart. Den tidligere projektperiode udløb 
i sensommeren, og med den skulle der gøres status. Hvor er vi kommet i mål – og hvor er der stadig udviklings-
potentiale? Disse overvejelser var baggrunden, da boligorganisationer og kommune allerede i 2015 begyndte at 
drøfte, hvorvidt der skulle ansøges om midler til en ny projektperiode. Der var blandt parterne bred enighed om, 
at der var sket en markant positiv udvikling i området – men at der også stadig var masser at tage fat på. Derfor 
blev der i starten af 2016 udarbejdet en ny boligsocial helhedsplan for perioden 2016-2020, som i foråret blev god-
kendt af både boligorganisationerne, kommunen og Landsbyggefonden.  

Og hvad kan man så lære af dét…?
I det netop afsluttede projekt, der løb fra 2012-2016, har Greve Nord Projeket prioriteret metodeudvikling og 
afprøvning af nye tiltag højt. Med det har projektet fået værdifulde erfaringer med mobilisering og integration af 
meget udsatte og isolerede grupper, som har været fokus i de to projekter ‘Integrations Pionererne’ og projektet for 
ægtefælleforsørgede kvinder. Erfaringerne og metoderne fra disse projekter bliver videreudviklet i det nye projekt. 

I de kommende år skal vi fortsat have fokus på at skabe nye tiltag, netværk og procedurer, som kan forankres og 
give værdi til boligområderne når projektet stopper. Det forudsætter en tæt dialog mellem alle de involverede 
parter og villighed til at afprøve nye ting - og tage ved lære af både succeser og fejltagelser. 

Nye fokusområder 
Med det nye projekt er også kommet nye indsatsområder. Der skal stilles skarpt på at øge beboernes tryghed og 
trivsel og gives støtte og redskaber til at skabe positiv udvikling for den enkelte. Under disse overskrifter begyndte 
Greve Nord Projektet i efteråret 2016 at arbejde med følgende indsatsområder og aktiviteter: 

Tryghed & trivsel
• Tværgående kulturarrangementer for beboerne 
• Aktiviteter og samarbejder vedr. beboere med psykiske lidelser og andre udsatte grupper
• Kommunikation og formidling til beboere og samarbejdspartnere 
 
Kriminalpræventiv indsats
• Samarbejder med lokale skoler – forebyggelse af fravær, bedre forældresamarbejde, etc. 
• Brobygning til fritidstilbud og foreningsliv 
 
Uddannelse og beskæftigelse 
• Åben job- og uddannelsesvejledning 
• Kursusforløb – kom tættere på arbejdsmarkedet 
• Danskundervisning 
 
Forebyggelse og forældreansvar 
• Kursusforløb for forældre – temaforløb om alt fra børneopdragelse til ForældreIntra 
• Åben familievejledning 
• Grupper for småbørnsforældre – babygruppe og legestue 
 
Lidt skæve tal
Det er vigtigt at bemærke, at tallene i denne årsstatus bærer præg af, der har været en overgang mellem de to 
helhedsplaner. Det påvirker optællingerne på flere niveauer. Dels har der har været en del praktisk arbejde, der har 
taget tid fra de almindelige kerneopgaver, og dels har de indsatser, der skal indrapporteres på først skullet startes 
op. Sidst men ikke mindst er der sket en udskiftning i nogle af de indsatser og opgaver, der er bærende i de to 
helhedsplaner. Der arbejdes stadig helhedsorienteret med familierne og beboerne, men der er sket en omstruk-
turering i de mere konkrete indsatsområder og aktiviteter.
Indberetningerne i denne årsstatus vil derfor i nogle tilfælde være lavere i antal end i de tidligere og de kommende 
statusrapporter, og der vil være nye optællinger, der ikke før har figureret.  
 
God læselyst
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Status på indsatsområder

Job- og uddannelsesvejledning for unge (under 18 år):
Indsatsen omkring unge og beskæftigelse/uddannelse har ændret sig markant ifm. den nye projektperiode. 
Indtil maj 2016 var der i projektet en virksomhedsformidler (ansat af Greve Kommunes Jobcenter og  
Ungdommens Uddannelsesvejledning). Fra 1. september 2016 blev der ansat en børne- og unge medarbe-
jder i Greve Nord Projektet, som i højere grad fokuserer på skolesamarbejder og brobygning til fritidstilbud og 
foreningsliv - samt vejledning om bl.a. uddannelse og beskæftigelse.  

Antal unikke brugere af vejledningen 36
Antal vejledningssamtaler i alt 125*
Antal unge, der er kommet i uddannelse 6
Antal unge, der er kommet i beskæftigelse 4

* * En vejledningssamtale skal forståes i bred forstand. Dvs. både planlagte vejledningssamtaler, men også ad hoc vejledninger over 
telefon, personligt og af forskellige længde.   
Job- og uddannelsesvejledning for voksne:  
I Aktivitetshuset er der ligeledes tilbud til voksne, der har behov for råd og vejledning omkring   
uddannelse, ansøgninger, CV, kompetenceafklaring og introduktion til det danske arbejdsmarked. Dette 
gælder både ordinær beskæftigelse samt muligheden for løntilskud, praktikordninger m.m. 

Antal unikke brugere af job- og uddannelsesvejledningen  140
Antal vejledningssamtaler i alt (der vil være borgere, der har modtaget flere vejledningssamtaler) 975
Antal borgere, der blev hjulpet videre i relevant tilbud i eller udenfor helhedsplanens regi 93
Antal borgere, der er startet på uddannelse 6
Antal borgere, der er kommet i beskæftigelse 6
Antal borgere, der er kommet i løntilskud 3
Antal borgere, der er kommet i virkshomhedspraktik 14
Antal borgere, der har fået fritidsjob 3

 
Bemærk at der kan være tilfælde af overlap, hvor samme borger både er kommet i fx  
løntilskud og efterfølgende beskæftigelse.  

 
Udvalgte aktiviteter fra 2016:
• Danskundervisning 

Der samarbejdes fortsat tæt med Clavis, AOF og UCplus om henvisning af 
elever til danskundervisning og ordblindeundervisning. De frivillige dansk- 
undervisere tilbyder fortsat danskundervisning på begynder og let øvet 
niveau.  Tilbuddene er for beboerne i alle de tre boligområder og er placeret 
både på sprogskolerne efter undervisningen og lokalt i Askerød. 

• Mini-kurser 
I løbet af efteråret er der blevet afholdt en række minikurser om brugen af fx 
NEM ID, Joblog, ForældreIntra. Deltagerne har også kunne få hjælp til at skrive 
og opsætte CV samt at skrive ansøgninger til job eller uddannelse. Kurserne og 
vejledningen har været udgangspunkt for yderligere erhvervskvalificering. 

Uddannelse & Beskæftigelse
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Formålet med Greve Nord Projektets indsats vedr. Børn, Unge & Familier er at supplere den  
kommunale indsats overfor socialt udsatte familier og børn/unge lokalt i boligområderne. En boligsocial 
indsats kan særligt understøtte kommunens forebyggende indsatser, fordi den er placeret lokalt, tæt på 
beboerne, og har andre rammer og muligheder for at opsøge og arbejde helhedsorienteret med borgerne. 
Tilbuddet om rådgivning, samtaler og behandlinger er for beboere i alle af projektets områder. 
 
Individuelle samtaler og behandlinger:  
Opgørelsen over samtaler og behandlinger består af hhv. rene rådgivnings/behandlings samtaler og fysiske 
behandlinger evt. kombineret med samtaler. Blandt mulighederne for fysisk behandling findes fx øreaku-
punktur (NADA), hotstone massage og massage. Tilbuddet er for alle beboere og benyttes af et bredt udsnit 
af beboere med både dansk og anden etnisk baggrund. Der har i lange persioder været oprettet ventelister 
pga. den meget store efterspørgsel på behandlinger og samtaler.  
Der er et løbende effektivt samarbejde med Greve Kommunes Center for Børn & Familier omkring samtale-
forløb med borgere og udsatte familier. 
 

Antal indiviuelle samtaler og behandlinger 444*
Antal deltagere i gennemsnit på ugentlige gruppeforløb/undervisning vedr. NADA  
og forebyggelse af misbrug (ikke unikke deltagere)

16-17

* * Dækker både over alm. helhedsorienteret vejledning og behandling og familievejledning. En vejledningssamtale skal forståes i bred 
forstand. Dvs. både planlagte vejledningssamtaler, men også ad hoc vejledninger af forskellige længde.  
 
Udvalgte aktiviteter fra 2016:
• Ny legestue og babygruppe: 

I det nye Beboerhus i Thors Kvarter er der startet en række aktiviteter og tilbud for beboerne, heriblandt 
en babygruppe for 0-2 årige og en legestue for 2-5 årige. Begge tilbud afholdes en gang om ugen i 
samarbejde med kommunens sundhedspleje og daginstitutionerne Nova og Lunas Ark. Forældrene har 
derfor mulighed for at stille spørgsmål og få rådgivning fra pædagog og sundhedsplejeske, mens der 
leges, og der vejledes om fx sund kost, amning, sprogudvikling, gode motoriske lege m.m. 

• Forældrekurser 
I den nye helhedsplan er kurser og vejledning til områdets forældre en højt  
prioriteret indsats. Erfaringerne viser, at det i vid udstrækning er de samme  
udfordringer og problematikker, som en del af forældrene oplever at have.  
Derfor er det vigtigt at afholde kurser, hvor forældrene kan få ny viden og nye   
redskaber til støtte op omkring deres børn/unges udvikling og trivsel.  
Kurserne starter i 2017. 

• Samarbejder med skoler og institutioner 
Helhedsplanen for 2016-2020 er bl.a. baseret på en række strategiske sam- 
arbejdsaftaler med de kommunale og lokale tilbud heriblandt skolerne og 
institutionerne. Samarbejdet er til gavn for de af områdets familier, der har 
behov for særlig støtte ift. vejledning, brobygning m.m, men skal også bruges 
ift. kulturelle og sociale arrangementer. 
 

• Samarbejde med Dansk Folkehjælp: 
Det samarbejde, der startede i 2015 med Dansk Folkehjælp, er fortsat i 2016 til stor glæde for beboerne. 
I 2016 har samarbejdet bl.a. betydet, at 12 børn deltog i et kursus, hvor de lærte at lave sund mad. Det 
blev også til en tur til Knuthenborg Safaripark, hvor 15 børn og forældre var på tur til en stor koncert 
i parken. Begge dele har understøttet udviklingen af netværk og nye redskaber til en god hverdag i 
familien. Ligeledes har Dansk Folkehjælp været en vigtig samarbejdspartner ift. ændringerne i kontan-
thjælps-reformen, der trådte i kraft i efteråret 2016.  Deres vejledere har deltaget ved flere information-
smøder om de nye regler og givet vejledning om, hvordan der kan spares. Flere af beboerne har også 
efterfølgende modtaget hjælp fra rådgiverne til at få styr på den økonomiske situation. 

Børn, Unge & Familier 
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Greve Nord Projektet har løbende fælles arrangementer for borgerne i alle tre boligområder. Det er en 
god anledning til at mødes på kryds og tværs i lokalområdet, og der er generelt stor interesse for arrange-
menterne.  Samtidig fungerer arrangementerne som platform for rekruttering, netværk og brobygning.

Faste aktiviteter: 
Antal faste (ugentlige/månedlige) aktiviteter i gennemsnit 4

 

Kulturelle arrangementer og events: 
Antal kulturelle arrangementer/netværksarrangementer (tværgående) i alt 12
Antal besøgende i alt (ikke unikke) 2250*
Antal frivillige, der bidrog til at gennemføre arrangementerne (mulige gengangere) 53

* Det præcise antal af samlede besøgende kan ikke fastlægges, da flere af arrangementerne blev afholdt på lokationer med åben tilgang. 
 
Du kan læse mere om, hvilke arrangementer der er blevet afholdt i skemaet under indsatspunktet ‘Image, 
kommunikation & trivsel‘. 
 
Lokale faste aktiviteter:
I området findes en række faste aktiviteter, der drives af frivillige  
med støtte fra Greve Nord Projektet.  
Aktiviteterne er åbne for alle områdets borgere.
• Banko
• Gymnastik og afspænding 
• Åben Café 
• Syværksted 
 
Hertil kommer yderligere aktiviteter og arrangementer, som de for-
skellige aktivitetsudvalg og klubber i boligområderne arrangerer.

Tryghedssamtaler/tryghedsbesøg:
Der er fortsat et tæt samarbejde mellem Greve Nord Projektets medarbejdere, ejendomskontorerne og 
kommunens Center for Børn og Familier om tryghedsbesøg og tryghedssamtaler.  I 2016 har der været gen-
nemført 60 tryghedssamtaler, hvoraf størstedelen har foregået i beboerens eget hjem. 
  
Udvalgte aktiviteter for 2016: 
• Beboerferie for hele familien:  

Årets beboerferie er et højdepunkt for mange af familierne fra området, og der er stor interesse for at 
komme med. Tilbuddet er målrettet de familier, der ikke har særlig mange ressourcer, og ferien afholdes 
hvert år med tilskud fra Socialministeriet.  
I 2016 gik turen til Falster, hvor 55 børn og forældre havde en dejlig uge sammen fyldt med sjov og leg.  
Beboerferien er en rigtig god og vigtig tradition, fordi den er med til at skabe netværk mellem  
familierne. Ikke kun på selve ferien, men også efterfølgende, hvor flere af beboerne er begyndt at 
mødes privat. 

• Nyt beboerhus 
Sammen med den nye helhedsplan er der også sket en lokale- og medarbejderrokation. I de tidligere 
kontorlokaler i Thors Kvarter 62, er der nu blevet lavet beboerhus med aktiviteter for beboerne.  

• Samarbejde med PPV og ejendomskontorerne vedr. beboere med psykiske lidelser 
Et af indsatsområderne i den nye helhedsplan er Tryghed og Trivsel, herunder tryghedsskabende tiltag 
for alle beboere. Dels for de beboere, der af den ene eller anden årsag er udsatte, fx fordi de har en 
psykisk lidelse, er ensomme, isolerede, m.m. Men også for naboerne til de udsatte beboere, der kan 
opleve utryghed ved at være nabo til fx. en beboer med en psykisk lidelse.  
I 2016 og frem vil der derfor være øget fokus på at samarbejde med de fire ejendomskontorer samt 
Pædagogisk Psykologisk Vejledningscenter i Greve Kommune om tilbud og aktiviteter for alle beboere. 

Beboernetværk & Tryghed 
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Greve Nord Projektet har i den afsluttede projektperiode gennemført en stribe sundhedsfremmende tiltag 
ved egen kraft, og har sideløbende et godt samarbejde med Greve Kommune, Sundhedsteamet og Sund-
hedsformidlerne. Formålet med indsatsen er at fremme beboerne i Greve Nords sundhedstilstand. En særlig 
opmærksomhed rettes mod udsatte grupper for at skabe lighed i sundhed.   
 

Sundhedsformidlerne:
Antal arrangementer/ aktiviteter i 2016 i alt, hvor Sundhedsformidlerne bidrog 96*

* NB: Antallet er kun gældende for første halvdel af 2016, da Sundhedsformidlernes indsats herefter stoppede.  
 

Sundheds- og motionstilbud: 
Faste antal sundheds- og motionstilbud, der blev udbudt i første halvdel af 2016 
hver uge gennemsnit pr. kvartal

7

* To motionstilbud, svømning, motion for kronikere, NADA behandling i gruppe, to kvindegruppetilbud.
 
Sundhedsformidlerne har desuden varetaget et stort motivations- og rekrutteringssarbejde i forhold til 
borgere,  der kan have gavn af de forskellige tilbud, som Greve Kommune og Greve Nord Projektet tilbyder. 
Sundhedsformidlerne bruges også til diverse ad hoc opgaver, brobygning samt kulturformidling i  
aktivitetshusene. Sundhedsformidlernes erfa-møder og efteruddannelse er ikke medtaget i ovenstående 
opgørelse.  

Udvalgte aktiviteter fra 2016: 
• Sundhedsdag 

Et af de helt store kulturelle arrangementer er årets Sundhedsdag, hvor borgere fra hele Greve kommer 
til Café Ask.  I 2016 var omkring 450 børn og voksne forbi for at hygge sig sammen og blive inspireret 
til en sundere livsstil. Det er helt gratis, og deltagerne kunne bl.a. få målt deres blodtryk, lungefunktion, 
BMI, blodsukker m.m. Der var masser af gode råd til sunde sol-, kost- og motionsvaner, vejledning til 
rygestop og tandpleje m.m. For børnene var der bl.a. udendørslege, kreative indslag og quizzer.  
Sundhedsdagen handler både om at skabe et udstillingsvindue for de lokale foreninger og at give be-
boerne viden om de mange tilbud og muligheder for at å hjælp i deres lokalområde.  

• Smallchefs 
I samarbejde med Dansk Folkehjælp blev de børn, der havde været med på børneferie i 2015, 
inviteret til et kursus i sund madlavning. I løbet af fem kursusgange fik børnene indblik i, hvad der er 
sund og nærende mad, og hvordan man laver det. Forløbet blev afsluttet med en fællesspisning, hvor 
børnene inviterede deres familier på festmiddag.  

Sundhed 
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Hjemmesiden www.grevenord.dk
Antal besøg i alt 14.743
Antal unikke besøgende 10.195
Antal modtagere af det digitale nyhedsbrev pr. 31.12.2016 507

 
 
Presse & tværgående kommunikation
Antal positive artikler om boligområdet i de lokale medier 20*
Antal positive historier om boligområdet i de regionale medier 3**

* Antal unikke pressehistorier. Langt størstedelen har dog været i 2-3 forskellige medier og på både web og print 

** Har også været bragt i de lokale medier og er regnet med i den statistik 

 
Greve Nord Projektets Facebookside
Antal følgere på Facebooksiden pr. 31.12.2016 483

Større kulturelle arrangementer/events
Arrangement Antal Antal besøgende 

pr. gang 
Antal besøgende 
i alt 

Antal frivillige

Kulturdag 1 1000* 1000 30
Loppemarked 2 200 + 300* 500 6
Sundhedsdag 1 450* 450 10
Arrangementer m.  
Dansk Folkehjælp

2 36+15 51 4

Juletur 1 45 45 2
Bydelskonference 1 60 60
Bydelsforum 1 35 35
I alt 8 2141 53

‘* Det præcise antal af samlede besøgende kan ikke fastlægges, da flere af arrangementerne blev afholdt på lokationer med åben tilgang. 
Der er derfor tale om kvalificerede bud. 
 
Langt størstedelen af de kulturelle arrangementer er blevet afholdt i samarbejde med boligområdernes 
aktivitetsudvalg og kommunale tilbud, centre, institutioner, skoler, m.m. i området.

Netværksarrangementer 2016: 
Bydelskonference 12. marts - for fagfolk og samarbejdspartnere:  
Tema: Tidlig indsats og social arv 
Hvad skal der til for, at flere unge fra udsatte boligområder gennemfører en uddannelse og kommer i job? 
Og hvordan kan vi bedst støtte op om de familier, der har behov for en ekstra håndsrækning? 
Tidlig indsats kan være afgørende for børn og unges muligheder og fremtid, og en tidlig og effektiv 
håndtering sparer samtidig det offentlige for store udgifter. Derfor havde Greve Nord Projektet inviteret en 
række oplægsholdere, der ud fra hvert sit fagområde og perspektiv  gjorde os alle klogere på udfordring-
erne og løsningsmuligheder. Efter borgmester Pernille Beckmanns åbningstale, blev de “hårde“ tal gen-
nemgået af Frans Clemmesen, cheføkonom i BL - Danmarks Almene Boliger. Han fortalte bl.a. at, der er en 
forskel på op til 72,3 mia. kroner i samfundsøkonomisk tab, når man tager udgangspunkt i udgifterne til de 
udsatte børn/ unge kontra normalbefolkningen i en gennemsnitslig ungdomsårgang. 
Senere blev den helt personlige historie omdrejningspunktet, da Aydin Soei, forfatter, sociolog, journalist 
og debattør, fortalte, hvordan han havde oplevet at vokse op i et alment boligområde på Vestegnen i en 
dysfunktionel familie, hvor han gentagne gange “råbte” om hjælp, som bare aldrig kom. 

Image, Kultur & Trivsel 



Status på indsatsområder

9

Samarbejdsforum 31. oktober - for samarbejdspartnere
Samarbejdsforum er et nyt forum i den nye helhedsplan. Deltagerne er samarbejdspartnere fra Greve Kom-
mune, repræsentanter fra afdelingsbestyrelserne og de lokale skoler og institutioner, politiet, lokale forenin-
ger, driftslederne i de fire boligselskaber samt Greve Nord Projektets medarbejdere. Formålet med det nye 
forum er, at det skal være et koordinerende og rådgivende organ, der skal sikre vidensdeling, samarbejde 
og koordinering på tværs af bydelen og imellem de repræsenterede aktører. Sekretariatsleder i Greve Nord 
Projektet, Hanne Sanderhoff Degn, præsenterede resultaterne af det gamle projekt og gennemgik indsatserne 
i det nye Greve Nord Projekt 2016-2020. 
Fremadrettet er det i højere grad deltagerne, der skal debattere relevante temaer, dele faglig viden og sparing, 
udvikle nye samarbejder og ideer m.m ved Samarbejdsforum. 
 
Bydelsforum 14. december - for alle Greve Nords borgere
Tema: Frivillighed
Det frivillige engagement er en vigtig styrke i et boligområde som Greve Nord. 
Der blev udvekslet ideer og erfaringer omkring, hvordan vi bedst når ud til fok, der måske gerne vil være frivil-
lige, og hvordan man passer  godt på de frivillige og sørger for, at de har motivationen til at fortsætte?
Vi havde inviteret Hugo Tietze, der er centerleder for FrivilligCenter Greve, til at komme og fortælle. En af hans 
mange rigtig gode pointer var, at man som frivillig yder en indsats af lyst, og hvis det bliver en pligt, så dør 
frivilligheden og engagementet. . 

 
Udvalgte aktiviteter fra 2016:
• Information om den nye helhedsplan:  

I forbindelse med overgangen mellem de to helhedsplaner har det været en vigtig kommunikationsop-
gave at holde beboerne informeret om, hvad det betyder for dem.  Hvilke nye tilbud kommer der, hvad 
ændrer sig i de eksisterende tilbud m.m.  Bl.a. har lokaleskiftet i Gersagerparken og åbningen af det nye 
beboerhus i Thors Kvarter 62 været vigtige at få kommunikeret bredt ud.  

• Ny hjemmeside med mere brugervenlighed:  
I foråret 2016 kunne Greve Nord Projektet lancere sin nye, fine hjemmeside.  
Formålet med den nye hjemmeside har udover at give den et nyt look også været at gøre hjemmesiden 
til en bydelsportal med mere brugervenlighed, der gør det lettere for de besøgende at orientere sig om 
nyheder, aktiviteter og muligheder i Greve Nord.  

• Projektet er inspiration på det boligsociale Danmarkskort: 
Boligsocialnet har udviklet et interaktivt Boligsocialt Danmarkskort, der skaber overblik over de bolig-
sociale helhedsplaner fra hele Danmark. Kortet er et redskab, hvor man kan søge information, ny viden 
og kontakter.  På kortet er der også udvalgt en række “best practise“ eksempler, som har haft særlig stor 
succes, og som kan inspirere andre helhedsplaner. Både Greve Nord Projektets indsats for Ægtefællefor-
sørgede Kvinder, Projekt Trygge Tunneller og Integrations Pionerererne er fremhævet som inspirerende 
eksempler på kortet. Du kan se kortet her: www.boligsocialkort.dk

Image, kommunikation & Trivsel  



10

Askerød: BO-VEST (Vridsløselille Andelsboligforening) 
Resultater:

2012 2013 2014 2015 2016
Antal udsættelser i Askerød 7 4 2 0 0
Nedgang i % fra foregående år 53% 43% 50% 100% 100%
Nedgang i % ift. 2010 v. projektstart 68% 82% 87% 100% 100%

Som det fremgår af tabellen må indsatsen for at forebygge udsættelser siges at være en succes, da der 
ingen udsættelser har været fra Askerøds lejemål.  
 
Rykkere og vejledningssamtaler:
I 2016 blev der afsendt 124 rykkere til lejere i Askerød. På projektets  
ansøgningelsesstidspunkt i 2011 blev der årligt udsendt omkring 600 rykkere. 
 
Baggrund og udvikling: 
Projektet startede som pilotprojekt i 2011, da der havde været en  
bekymrende stigning i antallet af udsættelser pga. huslejerestancer i Askerød. Projektet blev startet og fi-
nanisieret med midler fra Socialministeriets pulje, men overgik siden til at dække alle BO-VESTs områder.  
Siden har der været åben rådgivning en gang om ugen for beboerne i Aktivitetshuset i Askerød*.  
Her kan beboerne komme forbi og tale med projektets rådgiver og få vejledning vedr. deres økonomi. 
Den lokale placering er fordelagtig, da det letter den opsøgende indsats, øgede samarbejdsmuligheder 
med Greve Nord Projektets indsatser til gavn for beboerne. 
 
Indsatsens mål er yderligere at afdække en metode/procedure for arbejdet med forebyggelse af udsæt-
telser. Her har projektet opnået gode resultater, dels med tværfaglige samarbejder og dels med proce-
durer for kontakt til beboerne, fx information via sms med tilbud om vejledning.  
Der arbejdes tæt sammen med Greve Kommune.
* Pr. 2017 er rådgivningen åben to gange om måneden. 

Gudekvartererne & Klyngen: KAB (SYD-BO) 
Også i Gudekvartererne og Klyngen findes der et gratis rådgivningstilbud til  
beboerne for at undgå udsættelser. Vejledningen om økonomi og gæld har  
også her vist sig at være en succes, idet antallet af udsættelser er faldet  
markant.  Tilbuddet udbydes af KAB, der administrerer de 481 lejemål i  
Gudekvartererne og Klyngen, der hører under SYD-BO.  
 
Resultater: 

2013 2014 2015 2016
Antal udsættelser i Gudekvartererne & Klyngen 11 3 2 2
Nedgang i % fra foregående år 72,2% 33,3% 0%
Nedgang i % ift. 2013 v. projektstart 72,2% 81,8% 81,8%

  

Baggrund og udvikling: 
KAB’s rådgivningsprojekt startede i Gudekvartererne og Klyngen i januar 2013, da man oplevede et  
stigende antal eksempler på, at beboerne ikke kunne betale deres husleje, hvilket resulterede i flere 
udsættelser. Projektet var fra start finansieret af SATS-pulje midlerne, men er pr. 2017 blevet en fast del af 
KABs tilbud. Økonomirådgivingen består af en opsøgende indsats ift. de lejere, der ikke betaler deres  
husleje. Bl.a. vha. et skriftligt tilbud om gratis økonomisk vejledning, der sendes til beboeren sammen 
med rykkerskrivelsen for huslejen.

Projekt: Forebyggelse af udsættelser
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Resultater og erfaringer:
Projektet blev afsluttet 31. marts 2016, og opgørelsen herunder er fra hele projektperioden. 

Antal kvinder tilknyttet projektet 47

Antal vejledningssamtaler 787

Gennemsnitligt antal vejledningssamtaler pr. kvinde 16,7

Antal henvisninger af kvinderne til relevant tilbud 147

Fordeling af kvinder i relevant tilbud*
Ordinær beskæftigelse 12
Løntilskud og virksomhedspraktik 11
Kurser og uddannelse 18
Sundhedstilbud 23
Danskundervisning 33
Individuelle forløb ved Clavis (sprogtræning, brancheundervisning m.m.) 2
Cykeltræning 9
Netværkstilbud 22
Mentorordning 7 

*En stor del af kvinderne er startet i flere tilbud fx både kostvejledning og danskundervisning. Samtlige relevante forløb registreres.
 

Baggrund og udvikling:
Projektet ”Udvikling, implementering og evaluering af ny metode til opsøgende og beskæftigelsesrettet 
indsats overfor ægtefælleforsørgede, nydanske kvinder” er et metodeudviklingsprojekt, der startede i 
april 2013. Projektet blev udfoldet i samarbejde mellem Greve Kommunes Jobcenter og Greve Nord Pro-
jektet og finansieres af SIRI, Styrelsen for International Rekruttering og Integration, tidligere STAR. 
Formålet var udvikle, implementere og evaluere en ny metode for opsøgende indsats og  
mobilisering af ledige, nydanske ægtefælleforsørgede kvinder, så disse kommer i beskæftigelse/ 
uddannelse eller tættere på arbejdsmarkedet. Derudover skulle projektet afhjælpe isolation og udsathed 
hos kvinderne samt styrke deres netværk, helbred og forældrerolle. 

Målgruppe:
Den overordnede målgruppe for projektet var ledige, nydanske, ægtefælleforsørgede kvinder - dvs. 
kvinder, der hverken er i arbejde eller modtager offentlig forsørgelse. Den primære målgruppe herunder 
var dog de ikke-vestlige kvinder, der er længst fra arbejdsmarkedet. Det var typisk kvinder, der har boet 
i Danmark gennem længere tid, og således ikke længere er omfattet af integrationslovgivningen og de 
kommunale tilbud, der knytter sig hertil.  
Projektets erfaringer viser, at målgruppen var mere ressourcekrævende end antaget og meget langt fra 
arbejdsmarkedet - men til gengæld meget motiverede for at komme i gang. Målgruppen har haft behov 
for en massiv  og helhedsorienteret indsats for at komme tættere på arbejdsmarkedet, og indsatser vedr. 
sprog, helbred og netværk er centrale første skridt. Indsatsen har vist betydelige positive effekter både for 
kvinden selv og hendes familie.  
 
Læs hele rapporten: 
Du kan læse en mere dybdegående evaluering af projektet,  
metoder og resultater i CFBU’s rapport på vores hjemmeside: 
www.grevenord.dk/nyheder/job-a-uddannelse/1227-projektet- 
for-aegtefaelleforsorgede-kvinder-skal-inspirere-andre.html

Projekt: Ægtefælleforsørgede kvinder
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Resultater og erfaringer:  
Antal kvinder der har deltaget og bestået kurset i alt 28

Heraf kvinder fra den arabisktalende beboergruppe 16 (100 % af deltagerne)

Heraf kvinder fra den tyrkisktalende beboergruppe 12 (80 % af deltagerne)

Antallet af deltagere, der mener, at deres viden om emnerne er blevet meget 
større*

83 % 

Antallet af deltagere, der siger, at de vil være med til at sprede den nye viden 
og værktøjer videre ud i deres netværk 

90 %

Antallet af deltagere, der siger, at de på baggrund af den nye viden fra kurset 
allerede undervejs i forløbet eller umiddelbart efter har ændret vaner

59 %

Tallene er baseret på de evalueringsskemaer, som kvinderne har udfyldt efter kursusforløbet 
 
Baggrund og udvikling: 
Integrations Pionererne var et integrations- og rollemodelsprojekt for områdets nydanske mødre. Projek-
tet var finansieret af Socialministeriet. 
 
Projektet startede i 2015 og havde til formål at styrke integrationen af børn og unge, der vokser op i 
to-sprogede familier og sikre dem de bedst mulige forudsætninger for at begå sig i det danske samfund. 
Det skulle ske ved at uddanne  mødrene, så de kunne hjælpe deres børn med at bryde den eventuelle 
negative sociale arv og sociale kontrol. 
Kursets mål var således at give kvinderne ny og dybdegående viden om det danske samfund og kultur 
samt en række værktøjer til, hvordan de kan implementere det i deres dagligdag, så de kan skabe et 
endnu bedre liv for sig selv og deres familier, men også viderebringe den nye viden og være rollemodel 
for andre i deres netværk.  
Kurset indeholdt gruppeundervisning indenfor temaerne sundhed, familieliv og samfundet, og 
kvinderne blev bl.a. undervist i rettigheder og demokrati, kost og motion, børneopdragelse og 
forældrerollen, krop og psyke og forpligtigelser som forælder og som borger i Danmark. 
 

Målgruppe:  
Målgruppen for projektet var mødre fra lokalområdet. Formålet var at uddanne en gruppe af stærke, lokale 
rollemodeller med anden etnisk herkomst end dansk. Mødrene er udvalgt som målgruppe, fordi de ofte har 
en særlig rolle i deres familier ift. opdragelse og integration. Dermed kan de bruge deres nye viden fra kurset 
i deres egen familie og hjælpe deres børn igennem nogle af de integrationsproblematikker, som de selv har 
stået overfor. Samtidig kan mødrene - de uddannede Integrations Pionerer - være rollemodeller og give deres 
nye viden videre til de andre mødre og sprede indsatsen endnu længere ud til de beboergrupper, der ellers er 
svære at få kontakt med.  

Målgruppen har været delt op i tre hold: et arabisktalende, et pakistansk/ 
urdutalende samt et tyrkisktalende hold. Opdelingen var gavnlig ift.  
målretning af kursusindhold, oplægsholdere og tolkning, men også ift.  
at ramme bredt ud i de forskellige befolknings- og netværksgrupper,  
der bor i området.  
 

Nye kurser i 2017 bygger videre på erfaringerne:
Integrations Pioner kurset har i høj grad givet Greve Nord Projektet 
ny og vigtig viden om både målgruppen og dennes behov for viden, 
vejledning og værktøjer og ligeledes om, hvilke metoder der giver bedst 
effekt ift. undervisning, rekruttering, forløbopbygning, tværfaglige 
samarbejder m.m. 
 
En række af de forældrekurser, der starter i 2017, er derfor videreudviklet på baggrund af de erfaringer, som vi 
har fået af disse kursudforløb. 

Projekt: Integrations Pionererne
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Boligområderne
Antal lejemål: 
Boligområde Antal lejemål Antal beboere 
Askerød 676 1528
Gudekvartererne & Klyngen 406* 888
Gersagerparken 1030** 2119
I alt 2177 4535

 
Kilde: Boligselskabernes administrationer. 
* Bemærk at tallene ikke inkluderer de 75 lejemål i Freyas Kvarter, der er blevet en del af helhedsplanen ifm. forlængelsen af projektet.     Disse medtages i  næste års status. 
**Af disse udgør Greve Boligselskabs del af Gersagerparken 362 lejemål og BS61’s del 663.

Fraflytning af lejemål:
Boligområde  Årstal  Antal fraflyttede lejemål % lejemål
Askerød 2013 85 12,5%
Askerød 2014 76 11,2%
Askerød 2015 45 6,7%
Askerød 2016 46 6,8%

Gudekvartererne & Klyngen 2013 91 22,4%

Gudekvartererne & Klyngen 2014 56 13,8%
Gudekvartererne & Klyngen 2015 77 18,9%
Gudekvartererne & Klyngen 2016 54* 13,3%

Gersagerparken 2013 105 10,3%
Gersagerparken 2014 24** 6,7**%
Gersagerparken 2015 76 7,4%
Gersagerparken 2016 87 7,6%

Kilde: Boligselskabernes administrationer. 
* Tallene inkluderer ikke de 75 almene lejemål i Freyas Kvarter, der er blevet en del af helhedsplanen. 
** Tallene gælder kun for Gersagerparkens Greve Boligselskabs 362 lejemål, da det desværre ikke har været muligt at få tallene fra 
Gersagerparkens andet boligselskab BS61

Udlejningssituationen



Boligområde Årstal
Antal  
beboere i 
alt 

Antal ind-
vandrere/ 
efterkom-
mere

Andel i %

Andelen af 
indvandrere/ 
efterkommere 
med oprindelse 
i vestlige lande

Askerød 2013 1474 946 64,3% 16,1%
Askerød 2014 1473 959 65,1% 20,6%
Askerød 2015 1528 998 65,3% 20,5%
Askerød 2016 1539 994 64,6% 21%

Gudekvartererne & Klyngen 2013 851 466 55,7% 31,1%
Gudekvartererne & Klyngen 2014 867 473 55,6% 31,1%
Gudekvartererne & Klyngen 2015 886 517 58,4% 32,7%
Gudekvartererne & Klyngen* 2016 888 518 52,8% 32,2%

Gersagerparken 2013 2123 678 31,9% 9,3%
Gersagerparken 2014 2132 707 33,2% 8,3%
Gersagerparken 2015 2144 750 35% 8,5%
Gersagerparken 2016 2119 745 32,3% 8%

*Tallene inkluderer ikke de 75 almene lejemål i Freyas Kvarter, der er blevet en del af helhedsplanen. 
Kilde: Boligselskaberne/BL tal 

Andelen af indvandrere og efterkommere

Boligområde Årstal Enlige 
uden børn

Enlige 
med børn

Par uden 
børn 

Par med 
børn 

Øvrige 

Askerød 2013 41,7% 15,3% 13,4% 19,0% 10,6%
Askerød 2014 40,8% 15,1% 13,2% 20,1% 10,8%
Askerød 2015 37,5% 14,9% 13,6% 21,5% 12,5%
Askerød 2016 38% 14,3% 12,4% 21,3% 14%

Gudekvartererne & Klyngen 2013 43,2% 18,2% 9,3% 23,0% 6,3%
Gudekvartererne & Klyngen 2014 42,0% 18,6% 10,1% 22,4% 7,0%
Gudekvartererne & Klyngen 2015 43,3% 18,1% 9,2% 22,3% 7,2%
Gudekvartererne & Klyngen 2016 41,2% 18% 10% 23,3% 7,5%

Gersagerparken 2013 42,8% 11,6% 20,7% 15,4% 9,5%
Gersagerparken 2014 43,3% 11,4% 20,2% 16,2% 8,9%
Gersagerparken 2015 46,3% 9,7% 21,4% 14% 8,7%
Gersagerparken 2016 47% 10% 21,3% 13,4% 8,3%

*Tallene inkluderer ikke de 75 almene lejemål i Freyas Kvarter, der er blevet en del af helhedsplanen. 
Kilde: Boligselskaberne/BL tal    

Husstandstyper 
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Beboersammensætning



 
Opgjort pr. 1. januar året efter.

Boligområde
Årstal Personer 

mellem  
18-64 år

Beskæftigede 
i procent

Ledige 
i procent

Udenfor
arbejdsmarkedet 
i procent*

Askerød 2012 937 61%% 7,6% 31,4%
Askerød 2013 950 57,2% 10% 32,8%
Askerød 2014 971 57,4% 10,1% 32,5%
Askerød 2015 1018 57,8% 9,9% 32,8%

Gudekvartererne & Klyngen 2012 526 56,1% 7,2% 36,7%
Gudekvartererne & Klyngen 2013 5528 52,8% 9,7% 37,5%
Gudekvartererne & Klyngen 2014 531 51,2% 10% 38,8%
Gudekvartererne & Klyngen** 2015 537 50,7% 8,9% 40,4%

Gersagerparken 2012 1192 60,1% 6,6% 33,4%
Gersagerparken 2013 1180 57,3% 6,8% 36%
Gersagerparken 2014 1162 56,4% 7,7% 35,9%
Gersagerparken 2015 1169 57,4% 6,7% 36%

Til sammenligning så tallene for Greve Kommune ud som følger:

Årstal Personer 
mellem  
18-64 år

Beskæftigede 
i procent

Ledige 
i procent

Udenfor
arbejdsmarkedet 
i procent

Greve Kommune 2013 27.578 77,7% 3,5% 18,7%
Greve Kommune 2014 27.537 77,7% 3,4% 18,9%
Greve Kommune 2015 28.032 77,9% 3,3% 18,8%

 
* Betegnelsen Udenfor arbejdsmarkedet omfatter pensionister (førtidspensionister, folkepensionister, efterlønsmodtagere, personer på 
overgangsydelse), personer under uddannelse (der ikke har erhvervsarbejde), personer på 15 år og derover som er hjemmegående hus-
mødre/fædre, personer på orlov fra ledighed, personer i integrationsuddannelse, på kontanthjælp, på introduktionsydelse, i aktivering, på 
barsels- sygedagpenge, i revalidering eller på ledighedsydelse.  
**Tallene inkluderer ikke de 75 almene lejemål i Freyas Kvarter, der er blevet en del af helhedsplanen. 

Andelen af beboere udenfor arbejdsmarkedet  
Beboersammensætning

Gennemsnitlig personlig indkomst* for personer på15 år og derover i 2015 opgjort pr. 1. januar året efter 

Tilflyttere Fraflyttere Befolkning
Askerød 192.190 181.418 179.583
Gudekvartererne & Klyngen** 156.773 140.455 166.658

Gersagerparken 164.008 189.531 189.127

Greve Kommune i 2013 til sammenligning:

Tilflyttere Fraflyttere Befolkning
Greve Kommune 224.017 223.985 273.212

*Det skal nævnes, at indkomsten ikke tager højde for formuer.  
***Tallene inkluderer ikke de 75 almene lejemål i Freyas Kvarter, der er blevet en del af helhedsplanen. 
Kilde: Boligselskaberne/BL tal  

Indkomst  
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Beboersammensætning

       

 
 

*Tallene inkluderer ikke de 75 almene lejemål i Freyas Kvarter, der er blevet en del af helhedsplanen ved årsskiftet. 
Kilde: Boligselskaberne/BL tal  

Yderligere specificering for 2016 og sammenligning med Greve Kommune:

  

 
 

*Tallene inkluderer ikke de 75 almene lejemål i Freyas Kvarter, der er blevet en del af helhedsplanen. 
Kilde: Boligselskaberne/BL tal

Som det ses af ovenstående, er der bemærkelsesværdigt få ældre i Askerød og i Gudekvartererne & 
Klyngen sammenlignet med Gersagerparken og Greve Kommune. Der er til gengæld en del flere børn i 
alderen 0-6 år i Gudekvartererne & Klyngen mens andelen af beboere i alderen 7-49 år er ikke skiller sig 
bemærkelsesværdigt ud for alle boligområder og Greve Kommune.     

Alderssammensætning 

Boligområde Årstal 0-17 18-64 65 og derover
Askerød 2013 27,7% 64,7% 7,5%
Askerød 2014 25,9% 66,0% 8,0%
Askerød 2015 25,6% 66,9% 7,6%
Askerød 2016 25,4% 66,8% 7,8%

Gudekvartererne & Klyngen 2013 29,9% 62,1% 7,9%
Gudekvartererne & Klyngen 2014 30,5% 61,3% 8,3%
Gudekvartererne & Klyngen 2015 31,2% 60,6% 8,3%
Gudekvartererne & Klyngen* 2016 30,7% 31,1% 8,2%

Gersagerparken 2013 23,0% 55,7% 21,3%
Gersagerparken 2014 23,1% 54,7% 22,3%
Gersagerparken 2015 20,2% 54,2% 25,6%
Gersagerparken 2016 20,2% 53% 26,8%

Askerød Gudekvarterene 
Klyngen*

Gersagerparken Greve Kommune

Hele befolkningen 1539 100,0% 888 100,0% 2.119 100,0% 49.518 100,0%
0-6 år 155 10,1% 137 15,4% 132 6,2% 3.730 7,5%
7-17 år 235 15,3% 136 15,3% 348 16,4% 7.255 14,7%
18-24 år 148 9,6% 90 10,1% 190 9% 3.732 7,5%
25-34 år 234 15,2% 158 17,8% 211 10% 4.038 8,3%
35-49 år 378 24,6% 184 20,7% 390 18,4% 10.850 22%
50-64 år 269 17,4% 110 12,4% 340 16% 9.738 19,7%
65 år + 120 7,8% 73 8,2% 508 24% 1.030 20,5%



Udviklingen i antal brande i Greve Nord: 
 

2012 2013 2014 2015 2016 Fald i % 2012-2016
Antal brande i Greve Nord 36 35 23 21 11 69,4%
Heraf brande i Askerød 14 19 9 8 9 35,7%

Kilde: Greve Brandvæsen (2012-2015) og Beredskabsstyrelsen (2016)

Der er generelt tale om en stadig reduktion i antallet af brande i området inden for de  
seneste fem år.  
Til sammenligning var der i 2010 68 brande i Greve Nord, heraf 30 af dem i Askerød. Dvs. at antallet af 
brande i hele området er faldet med 83,8 % og 70% i Askerød de seneste seks år.
 
I 2016 var der i alt 78 brande i den del af Greve, der har postnummer 2670. 

Brande i Greve Nord  

Brande
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Kriminalitet

I det følgende opgøres antallet af straffelovsanmeldelser herunder antallet af anmeldte sager om 
borgervendt kriminalitet. Betegnelserne dækker over følgende:

Straffelovsanmeldelser: 
Borgervendt kriminalitet Øvrig straffelov

Hærværk Brugstyveri
Indbrud i beboelse Butikstyveri 
Røveri Bedrageri 
Personfarlig kriminalitet Indbrud i erhvervsejendom
Sædelighed Narkotika og smugling
Tyveri fra borger Tyveri fra varebil og i øvrigt
Tyveri fra personbil Anden straffelov 

Greve Nord 

2013 2014 2015 2016 Fald i %
2013-2016 

Borgervendt kriminalitet 217 124 68 138 36,4%
Øvrig straffelov 48 53 38 44 8,3%
Straffelovsanmeldelser i alt 265 177 106 182 31,3%

Kilde: Midt- og Vestsjællands Politi

Askerød 

2013 2014 2015 2016 Fald i %
2013-2016 

Borgervendt kriminalitet 95 64 20 36 62,1%
Øvrig straffelov 28 19 8 11 60,7%
Straffelovsanmeldelser i alt 123 83 28 47 63,3 %

Kilde: Midt- og Vestsjællands Politi 

Til sammenligning har der i hele Greve Kommune i 2016 til sammenligning været 1791 straf-
felovsanmeldelser for borgervendt kriminaliet og 816 anmeldelser af borgervendt kriminalitet.  
 
Den flotte udvikling siden 2013 skyldes bl.a. det helhedsorienterede samarbejde mellem borgere, 
Greve Kommune, Trygheds- og Integrationsudvalget, samarbejdspartenere, politiet,   
boligorganisationerne og helhedsplanen.

Udviklingen i kriminalitet i Greve Nord  
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60 35 46 61 

 
Børne- og Ungemedarbejder

Martin Stærk Hansen
msh@bo-vest.dk

60 35 46 77 
 
 

Projektmedarbejder
Nadia Ismail 

nmi@bo-vest.dk
60 35 46 68  

Sundhedskoordinator
Ditte Scherning Thiesen 

dst@greve.dk

Hvad er Greve Nord Projektet?
Greve Nord Projektet er et boligsocialt projekt, der har til 
formål at skabe levende, attraktive og trygge boligområder 
med en markant positiv, lokal identitet og tradition for  
fællesskab og samarbejde. 

Hvem er med - og hvem betaler?
Projektet finansieres af Landsbyggefonden, Greve Kommune 
og de involverede boligafdelinger, som er:
• Gersagerparken,  
Greve Boligselskab & BS61 
 
• Askerød,  
Vridsløselille Andelsboligforening
 
• Gudekvartererne & Klyngen,  
Sydkystens Boligselskab

Der samarbejdes tæt med Midt og Vestsjællands Politi,  
Greve Brandvæsen, Greve Bibliotek, skoler og daginstitutioner, 
kommunale tilbud og projekter i området samt foreninger og 
frivillige. 

Hvad laver vi?
Der arbejdes helt overordnet med fem indsatsområder: 
• Beboernetværk & tryghed 
• Beskæftigelse, uddannelse & erhverv 
• Sundhed 
• Børn, unge og familier 
• Image & kultur

Hvor bor vi? 
• Aktivitetshus
Digehuset 9, Askerød 
 
• Lokalkontor
Gersagerparken 71
 
• Beboerhus
Thors Kvarter 62, Gudekvartererne

Om Greve Nord Projektet

Læs meget mere om 
Greve Nord Projektet og de 
mange muligheder og aktiviteter 
i området på www.grevenord.dk, hvor du 
også kan tilmelde dig det digitale nyhedsbrev. 

www.grevenord.dk

- eller find os på facebook


