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Nyt om Greve Nord Projektet  

 
I løbet af årets første kvartal er der for alvor kommet gang i det nye projekts forskellige indsatser.  
 
Forældre og børn 
Som en bærende del af den nye helhedsplan er der fokus på udvikling og afholdelse af kurser, 
temaaftener og sociale arrangementer målrettet områdets børnefamilier. 
Der er bl.a. igangsat et længerevarende kursusforløb ’Trivsel og Medborgerskab’, hvor deltagerne to 
gange om ugen mødes til oplæg, dialog og refleksion om skiftende emner - fx dansk kultur og samfund, 
forældreansvar, kontakten til sine børn, aktiv integration m.m. 
 
I løbet af de kommende måneder vil der blive afholdt flere kurser og temaaftener, der henvender sig til 
forskellige målgrupper i området. Formålet med forældrekurserne er jf. den boligsociale helhedsplan, 
at understøtte og kompetenceudvikle de forældre, der har behov for viden og redskaber for at kunne 
mestre eget liv og understøtte deres families og børns trivsel og udvikling. 
Målet er at tilføre forældrene konkret viden og kompetencer, som omsættes til en positiv udvikling i 
de involverede familier. Derudover er målet at sikre en bedre brobygning mellem hjemmene og de 
kommunale tilbud og at forebygge og bekæmpe en udbredt reservation overfor det kommunale 
system. Endelig er der i indsatsen fokus på at styrke forældresamarbejdet og brobygning til de 
kommunale daginstitutioner, skoler, fritidstilbud, lokale foreninger m.m. 
 
Udsatte beboere 
En anden beboergruppe der vil være yderligere fokus på de kommende år er de udsatte beboere og 
deres omverden. Igen er der fokus på at styrke det eksisterende gode samarbejder med flere af 
kommunens eksisterende indsatser, herunder PPV.  
Der er bl.a. startet flere netværkstilbud i det nye beboerhus i Thors Kvarter 62, og snart kan den nye 
genbrugscentral ’genBrug for alle’ åbne. 
’genBrug for alle’ kommer til at have til huse i Gersagerparken 49, og skal både rumme genbrug og 
fungere som mødested for udsatte grupper. ’genBrug for alle’ skal drives af frivillige beboere, beboere 
fra Aktivhuset i Freyas Kvarter samt personale fra PPV og Greve Nord Projektet. 
 
Åben Rådgivning 
Åben Rådgivning er et nyt tilbud til beboerne, der betyder, at de kan komme forbi to gange om ugen 
og få råd og vejledning uden først at have bestilt en tid. Rådgivningen foregår i Aktivitetshuset i 
Askerød tirsdag formiddag og i Beboerhuset i Thors Kvarter torsdag eftermiddag. 
Beboerne kan komme forbi til en snak om fx børn og familieliv, henvendelser fra kommunen, lægen 
m.m., hjælp til Nem ID, Joblog, ForældreIntra, e-Boks, samarbejdet med børnehaven/skolen, 
fritidsaktiviteter og muligheder i området. 
  
Alle er velkomne 
Greve Nord Projektets indsatser, tilbud, aktiviteter og arrangementer er uanset den geografiske 
placering åbne for alle borgere i de tre boligområder. 
 Arrangementer og netværkstilbud er vigtige ift. at samle bydelen og skabe netværk mellem beboerne, 
og for at styrke engagementet og en positiv lokal identitet. 
  
  



 

Status på indsatsområder og aktiviteter 

Nedenstående er en gennemgang af de prædefinerede indikatorer, som projektet skal indberette til 
Landsbyggefonden. Tallene udgør således ikke en udtømmende gennemgang af projektets indsatser og 
aktiviteter, men udvalgte aktiviteter under hvert indsatsområde.  

1. Indsats: Tryghed & Trivsel 
Indsats vedr. beboere med psykiske lidelser og andre udsatte beboergrupper 

 
Tilbud til udsatte borgere 
Antal faste ugentlige tilbud til udsatte borgere 3* 

Antal deltagere i gennemsnit pr. gang (ikke nødvendigvis unikke) 8 
* Fordelt over 1 ugentligt åben café, 1 ugentlig syværksted og 1 ugentlig mentorgruppe afholdt af PPV 
 

Yderligere om indsatsområdet: 

 Kursus for ejendomsfunktionærerne 
I februar blev der afholdt workshop for ejendomsfunktionærerne fra de tre boligområder. På 
dagen var der fokus på, hvordan de bliver bedre klædt på til at møde beboere med psykiske 
lidelser, når de fx skal ind og lave vedligehold i en lejlighed. Der var en repræsentant fra Greve 
Kommunes Akuttilbud for at holde oplæg, hvor hun bl.a. fortalte lidt om de mest udbredte 
psykiske lidelser, og hvordan man skal forholde sig til dem. Der blev ligeledes talt om, hvilke 
henvisningsmuligheder der findes, hvis ejendomsfunktionærerne oplever, at en beboer 
mistrives eller har problemer. Workshoppen danner grundlag for en kursusdag for alle 
områdets ejendomsfunktionærer, som blev afholdt i april.  
 

 Bydelskonference om beboere med psykiske lidelser og andre udsatte grupper  
Årets bydelskonference havde de mest udsatte beboere som tema. Se mere på næste side.  
 

Kulturarrangementer  
Faste aktiviteter for beboerne  

Antal faste aktiviteter 8* 

Antal beboere der deltog i de faste aktiviteter i alt (ikke nødvendigvis unikke) 525** 

Antal frivillige, der bidrog til at gennemføre arrangementerne (ikke nødvendigvis unikke) 8 

Kulturelle arrangementer og events 
Antal tværgående kulturelle arrangementer/netværksarrangementer (tværgående)  1*** 

Antal besøgende i alt 35 

Antal frivillige, der bidrog til at gennemføre arrangementerne (ikke nødvendigvis unikke) 2 

Tryghed 
Antal tryghedsbesøg i hjemmet  48 

Antal tryghedssamtaler (telefon/kontor) 26 
* Fordelt over 1 ugentligt gymnastik/ Balanced Body hold, 1 ugentligt motionshold for kvinder, 1 ugentligt motionshold for 
kronikere, 2 ugentlige kvindegrupper, 1 ugentlig zumbahold, 1 ugentligt mavedanshold, 1 månedligt bankoarrangement 
** En del af beboerne har deltaget i flere aktiviteter 
*** Fastelavn for beboerferieholdet 

 
Yderligere om indsatsområdet: 

 Fastelavn 
D. 28. februar mødtes 35 udklædte børn og voksne for at slå katten af tønden og have en skæg 
eftermiddag sammen i Aktivitetshuset. Det var deltagerne fra sidste års beboerferie, og det var 
en rigtig hyggelig dag med kagemænd, kattekonger og kattedronninger. 
 

 Fællesspisning 
Hver 1. fredag i måneden er der arrangeret gratis aften fællesspisning i Aktivitetshuset. Alle 



 

borgere fra Greve Nord er inviteret, og alle skal medbringe en ret til den fællesbuffet.  
Fællesspisning har været afholdt to gange i dette kvartal, og der har været mellem 15-20 
familier hver gang. 

 

Kommunikation  

Hjemmeside og digital kommunikation 
Antal besøg på hjemmesiden i alt, gennemsnit pr. måned 1117 

Antal unikke besøgende på hjemmesiden www.grevenord.dk, gennemsnit pr. måned 885 

Antal modtagere af det digitale nyhedsbrev pr. slutningen af kvartalet 521 

Presse og image 
Antal positive unikke artikler om boligområdet i lokale medier* 2 

Sociale medier  

Antal følgere af Facebooksiden ’Greve Nord Projektet’ pr. slutningen af kvartalet 450 

Antal personer, der i gennemsnit har set Greve Nord Projektets opslag på Facebook 316 

Vidensdeling og samarbejdsarrangementer 
Antal afholdte arrangementer – Bydelskonference 1 

Antal deltagere i gennemsnit pr. gang (ikke nødvendigvis unikke) 65 
*Artiklerne er bragt i flere medier, ofte både på tryk og i web version 
 

 Bydelskonference 
11. marts afholdtes den årlige Bydelskonference på Greve Videncenter. Temaet i år var 
’Beboere med psykiske lidelser og andre udsatte beboere i Greve Nord’. Konferencen var 
arrangeret og afholdt af Greve Nord Projektet i samarbejde med PPV fra Greve Kommune samt 
de fire ejendomsledere fra ejendomskontorerne i Gersagerparken, Askerød og 
Gudekvartererne/Klyngen. 
 
Formålet var at sætte fokus på de udfordringer, der kan opstå, når beboere med psykiske 
lidelser eller andre udsatte beboere bor i almene boligområder. Det kan skabe udfordringer og 
usikkerhed for ikke kun borgeren selv, men også for naboer, omverdenen og medarbejdere fra 
ejendomskontoret, der er i kontakt med beboeren.  
Der var faglige oplæg fra Psykiatrifonden, BL- Danmarks Almene Boliger, de fire 
ejendomsledere samt foreningen EN AF OS. Herudover var der workshops, hvor deltagerne 
selv kunne byde ind med deres viden, udveksle erfaringer og muligheder for fremtidigt 
samarbejde.  
Det var en meget spændende dag med mange gode refleksioner og ideer til løsningsforslag. Af 
deltagernes evalueringsskemaer fra dagen fremgår det, at samtlige deltagere har haft en 
positiv dag, og at de mener, at de er gået derfra med ny viden og engagement ift. at arbejde 
videre på udfordringerne.  

 
2. Indsats: Kriminalpræventiv indsats 
 

Skolesamarbejder 

Vejledning (unge under 18 år) 
Antal unikke borgere, der har benyttet tilbuddet om vejledning om skole /uddannelse 7 

Antal vejledningssamtaler om skole/ uddannelse i alt 29 

 
Brobygning til fritidstilbud og foreningsliv 

Brobygning til fritids- og foreningsliv 
Antal unikke unge (u.18 år), der har benyttet tilbuddet om vejledning ift. fritids/ foreningsliv 8 

Antal vejledningssamtaler i alt 25 



 

Antal unikke unge, der er blevet henvist til fritids/ foreningsliv 6 

Antal unikke unge, der er startet i fritids/ foreningsliv 0 

Antal unge, der er kommet i fritidsjob 1 

 
 

3. Indsats: Uddannelse & Beskæftigelse 
 
Job- og uddannelsesvejledning 

Job- og uddannelsesvejledning 
Antal borgere, der er startet på uddannelse 1 

Antal borgere, der er kommet i ordinær beskæftigelse 2 

Antal borgere, der er kommet i løntilskud 0 

Antal borgere, der er kommet i virksomhedspraktik 1 

Antal unikke borgere, der har benyttet tilbuddet om job-/uddannelsesvejledning  50 

Antal job- og uddannelsesvejlednings samtaler i alt 236 

Frivillig danskundervisning 
Antal deltagere i gennemsnit pr. gang (ikke nødvendigvis unikke) 9 

Antal frivillige danskundervisningshold pr. uge 2 

 
Kursusforløb – tættere på arbejdsmarkedet 

Kursusforløb – Tættere på arbejdsmarkedet 
Antal kursusforløb afholdt/ igangværende  

Ingen afholdt i 
kvartalet 

Antal kursusgange i gennemsnit pr. kursusforløb 

Antal unikke borgere, der har deltaget pr. kursusforløb 

Antal unikke borgere, der har bestået pr. kursusforløb 

Antal samarbejdspartnere, der bidrog til kurset 

 
 

Helhedsorienteret vejledning 

Helhedsorienteret vejledning for voksne* 
Antal unikke voksne borgere (over 18 år), der har benyttet tilbuddet om vejledning  30 

Antal helhedsorienterede vejledningssamtaler afholdt med voksne borgere i alt 84 
*Den helhedsorienterede vejledning omhandler oftest forhold, der er barrierer for fremtidig beskæftigelse, herunder fx sundhed, 
hverdagsmestring, mv 
 

4. Indsats: Forebyggelse & Forældreansvar 
 
Kursusforløb for forældre 

Længere kursusforløb for forældre over 8 uger 
Antal kursusforløb afholdt / igangværende 

Igangværende  
Antal unikke borgere, der har deltaget pr. kursusforløb 

Antal unikke borgere, der har bestået pr. kursusforløb 

Antal samarbejdspartnere, der bidrog til kurset 

 

Kortere kursusforløb for forældre under 8 uger 
Antal kursusforløb afholdt  1 

Antal unikke borgere, der har deltaget pr. kursusforløb 5 

Antal unikke borgere, der har bestået pr. kursusforløb  5 

Antal samarbejdspartnere, der bidrog til kurset 1 



 

 
Yderligere om indsatsområdet: 

 Udviklingskursus 
Det afholdte kursus var et udviklingskursus for en række kvinder, der skulle lære at tackle 
smerter, angst og indelukkethed og i stedet fokusere på at få det godt med sig selv og blive en 
bedre mor, der kan støtte deres børns liv og udvikling og blive en mere integreret del af det 

danske samfund. 
Kurset bestod både af undervisning, debat og fælles refleksioner mellem kvinderne. Alle tre dele er 
vigtigt ift. at implementere den nye viden i kvindernes hverdag og at de ligeledes kan fastholde 
hinanden i den gode udvikling.  
Fire kvinder deltog og bestod kurset, og de har alle givet udtryk for, at de har fået meget ny viden 
ud af kurset og efterfølgende har fået en bedre hverdag. 

 

 Temaaften for teenageforældre 
6. marts var psykolog Faisal Saleem inviteret ud og holde oplæg for områdets forældre. Faisal 
Saleem arbejder med børn og unge i Københavns Kommune, og han gav gode råd og redskaber 
til forældre med børn i teenagealderen. Ved temaaftenen deltog 30 borgere.  

 
Familievejledning 

Familievejledning 
Antal unikke borgere/familier, der har benyttet tilbuddet om familievejledning 11 

Antal familievejledningssamtaler afholdt i alt 26 

 
Netværk for børnefamilier 

Aktiviteter og netværk for børnefamilier 
Antal legestuer afholdt 12 

Antal familier, der har deltaget i legestuen i gennemsnit pr. gang 4 

Antal babygrupper afholdt 13 

Antal familier, der har deltaget i babygruppen i gennemsnit pr. gang (ikke nødvendigvis unikke) 10 

Antal samarbejdspartnere, der bidrog til at gennemføre legestuen og babygruppen 2* 
Legestue og babygruppe udvikles og afholdes i samarbejde med daginstitutionerne Nova og Lunas Ark samt  Sundhedsplejen i Greve 
Kommune 

 
Samtaler og gruppeforløb vedr. misbrug 

Individuelle samtaler og behandlinger 
Antal unikke borgere, der har benyttet tilbuddet om vejledning og behandling ift. misbrug 9 

Antal vejledningssamtaler afholdt i alt 25 
 

Gruppevejledning og gruppebehandling 
Antal unikke borgere, der har benyttet tilbuddet om gruppevejledning og gruppebehandling 31 

Antal gruppevejledninger og gruppebehandlinger afholdt i alt 10 

 
Yderligere om indsatsområdet: 

 NADA Gruppebehandling  
Gruppevejledningen og –behandlingen foregår med udgangspunkt i NADA, der er 
øreakupunktur. Sammen med akupunkturen er der vejledning i at få færre smerter, at skabe 
mere livskvalitet og overskud i hverdagen, at skærer ned på ikke-receptpligtig medicin m.m. 
 



 

Om 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. Projektet finansieres af Landsbyggefonden, Greve Kommune og de involverede 
boligafdelinger. Der arbejdes helt overordnet på to planer: 
 For den enkelte beboer: Social indsats, aktiviteter og vejledning især for udsatte beboere.  

 For bydelen: Etablering af netværk og samarbejde mellem relevante aktører, oprettelse af 
platforme for information og vidensdeling samt positiv profilering af bydelen.  
 
 

Medarbejdere Kontaktoplysninger 

Sekretariatsleder 
Hanne Sanderhoff Degn 
Arbejdsområder: Ledelse og strategi 

Mail: hsd@bo-vest.dk 
Tlf. 60 35 46 64 
Gersagerparken 71 

Kommunikationsmedarbejder 
Sarah Z. Ehrenreich  
Arbejdsområder: Image og 
kommunikation 

Mail: sze@bo-vest.dk 
Tlf. 60 35 46 65 
Gersagerparken 71 

Koordinator 
Dorthe Korshøj  
Arbejdsområder: Kurser, vejledning 
og undervisning 

Mail: dko@bo-vest.dk 
Tlf. 60 35 46 61 
Aktivitetshuset, Digehuset 9 

Familievejleder 
Gitte Henningsen  
Arbejdsområder: Undervisning, 
vejledning og behandling 

Mail: ghe@bo-vest.dk 
Tlf. 60 35 46 76 
Digehuset 9 & Thors Kvarter 62 

Aktivitetskoordinator 
Suzanne Magelund 
Arbejdsområder: Frivillige, aktiviteter 
& arrangementer 

Mail: sst@bo-vest.dk 
Tlf. 60 35 46 67 
Thors Kvarter 62  

Vejleder 
Khadija Al Mohammadi 
Arbejdsområder: Vejledning om job, 
uddannelse og samfundsforhold 

Mail: kam@bo-vest.dk 
Tlf. 60 35 46 69 
Aktivitetshuset, Digehuset 9 

Børne og Ungemedarbejder 
Martin Stærk Hansen 
Arbejdsområder: Vejledning, 
skolesamarbejder, brobygning 

Mail: msh@bo-vest.dk 
Tlf. 60 35 46 77 
Aktivitetshuset, Digehuset 9 

Projektmedarbejder  
Nadia Ismail  
Arbejdsområder: Formidling, 
vejledning 

Mail: nmi@bo-vest.dk 
Tlf. 60 35 46 68 
Digehuset 9 & Thors Kvarter 62 

 

Se mere på www.grevenord.dk hvor du også kan tilmelde dig nyhedsbrevet. 

 Du kan også finde os på Facebook eller Instagram – bare søg efter Greve Nord Projektet. 

 


