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Nyt om Greve Nord Projektet  

 
Nye medarbejdere 
Pr. 1. august har Greve Nord Projektet fået to nye medarbejdere. Majken Rhod Larsen er projektets 

nye sekretariatsleder, og Lone Holm Clausen er fritidsjobvejleder.  

Begge nye medarbejdere har stor erfaring med boligsocialt arbejde og er kommet godt i gang med de 

mange, nye spændende opgaver. Et stort velkommen til Majken og Lone. 

 

Ny indsats for fritids- og lommepengejob 

Indsatsen omkring fritids- og lommepengejob er et nyt tiltag, der ligger under indsatsområdet 

Kriminalpræventiv Indsats i helhedsplanen.  

Formålet er, at flere 13-17årige fra Askerød, Gudekvarterene/Klyngen og Gersagerparken får et 

fritidsjob, som øger tilknytningen og motivationen for uddannelse og beskæftigelse.  

Indsatsen er delvis eksternt finansieret af en af Beskæftigelsesministeriets puljer, skal udføres som et 

er et samarbejde mellem Greve Kommune og Greve Nord Projektet og udløber ultimo marts 2019. 

 

Dansk Folkehjælp og Greve Nord Projektet inviterede på sommerferie 

I uge 31 var 15 familier fra Greve Nord på sommerferie til Hanstholm i Nordjylland. Alle familier var 

enlige forsørgere og deres børn, der pga. en meget stram økonomi ikke selv havde mulighed for at 

komme på sommerferie. 

Turen var primært finansieret af Dansk Folkehjælps Feriepulje, og inkluderede både transport, 

udflugter og aktiviteter samt dele af forplejningen. 

Ligeledes var Fødevarebanken meget behjælpelige med forplejning, således at familiernes egen udgift 

kunne holdes nede på et minimum. 

 

Askerød med i ny minifilm 

De seneste år er der sket en udvikling i Askerød, som der nu sættes fokus på i en minifilm. 

Landsbyggefonden har i forbindelse med deres 50 års jubilæum lavet en minifilm, hvori der fokuseres på, 

hvordan netop boligsociale indsatser kan have en løftende effekt på et boligområde som Askerød. 

Både områdets beboere og de mange parter, der bidrager til de store samarbejde, kan derfor glæde sig 

over, at Askerød nu kan fremhæves som et godt eksempel. 

Filmen kan ses via linket i artiklen her: 

http://grevenord.dk/nyheder/lokalt-a-kultur/1394-askerod-er-med-i-en-ny-film.html 

I filmen fortæller to beboere bl.a., hvordan de har oplevet udviklingen og om, hvorfor der er glade for 

at bo i Askerød. 
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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) 17 
* Fordelt over 1 ugentligt åben café, 1 ugentlig dag i genbrugscentralen og 1 ugentlig hyggegruppe afholdt af PPV 
 

Yderligere om indsatsområdet: 

• Istandsættelse af genbrugsbutikken 
En gruppe af brugerne af PPV’s tilbud i Freyas Kvarter har været med til at gøre lokalerne til 
genbrugsbutikken i Gersagerparken 49 klar. De har bl.a. hjulpet med at hænge gardiner op, 
sætte ting på plads m.m., så genbrugsbutikken kunne blive klar til åbning. 
 

Kulturarrangementer  

Faste aktiviteter for beboerne  
Antal faste aktiviteter 7* 

Antal beboere der deltog i de faste aktiviteter i alt (ikke nødvendigvis unikke) 63** 

Antal frivillige, der bidrog til at gennemføre arrangementerne (ikke nødvendigvis unikke) 3 

Kulturelle arrangementer og events 
Antal tværgående kulturelle arrangementer/netværksarrangementer (tværgående)  0 

Antal besøgende i alt 0 

Antal frivillige, der bidrog til at gennemføre arrangementerne (ikke nødvendigvis unikke) 0 

Tryghed 
Antal tryghedsbesøg i hjemmet  0 

Antal tryghedssamtaler (telefon/kontor) 27 

Antal unikke borgere, der har benyttet muligheden for tryghedssamtaler  12 
* Fordelt over 1 ugentligt gymnastik/ Balanced Body hold, 2 ugentlige kvindegrupper, 1 ugentligt zumbahold, 1 ugentligt 
mavedanshold, 1 ugentligt zumbahold, 1 bankoarrangement 
** En del af beboerne har deltaget i flere aktiviteter 

 
Yderligere om indsatsområdet: 

• Spiseaften med beboerferiens deltagere 
Det er en fast tradition, at deltagerne fra årets beboerferie mødes til fællesspisning i Café Ask 
en række gange efter ferien. Det er en god måde at holde netværkerne mellem beboerne ved 
lige og er til stor glæde for beboerne. I september mødtes holdet fra dette års beboerferie 
derfor første gang.  



 

Kommunikation  

Hjemmeside og digital kommunikation 
Antal besøg på hjemmesiden i alt, gennemsnit pr. måned 1104 

Antal unikke besøgende på hjemmesiden www.grevenord.dk, gennemsnit pr. måned 884 

Antal modtagere af det digitale nyhedsbrev pr. slutningen af kvartalet 540 

Presse og image 
Antal positive unikke artikler om boligområdet i lokale medier* 5 

Sociale medier  

Antal følgere af Facebooksiden ’Greve Nord Projektet’ pr. slutningen af kvartalet 505 

Antal personer, der i gennemsnit har set Greve Nord Projektets opslag på Facebook 532 

Vidensdeling og samarbejdsarrangementer 
Antal afholdte arrangementer   

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

 

2. Indsats: Kriminalpræventiv indsats 
Skolesamarbejder 

Vejledning (unge under 18 år) 
Antal unikke borgere, der har benyttet tilbuddet om vejledning om skole /uddannelse 0 

Antal vejledningssamtaler om skole/ uddannelse i alt 0 

 
Yderligere om indsatsområdet: 

• Fritidsjobcafé 
Som en del af indsatsen for at flere unge mellem 13-17 år i fritidsjob, er der igangsat en 
fritidsjobcafé, hvor de unge kan komme og få hjælp og vejledning til bl.a. at skrive ansøgninger, 
opsætte CV, finde mulige uopfordrede ansættelser m.m.  
Cafeen skal gerne bemandes af frivillige, der har lyst til at hjælpe de unge, og der er derfor 
udsendt opslag, der søger frivillige.  

 
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 10 

Antal vejledningssamtaler i alt 19 

Antal unikke unge, der er blevet henvist til fritids/ foreningsliv 3 

 

Yderligere om indsatsområdet: 

• Boldleg med Hundige Boldklub 
Hver mandag mødes en gruppe børn og en pædagog fra daginstitutionen Nova med en 
medarbejder fra Hundige Boldklub for at spille bold og lave boldlege i ValHallen eller på 
boldklubbens baner.  
Alle børn mellem 2-5 år og deres forældre er meget velkommende til at komme og være med, 
selvom barnet ikke går i Nova.  



 

 

3. Indsats: Uddannelse & Beskæftigelse 
Job- og uddannelsesvejledning 

Job- og uddannelsesvejledning 
Antal borgere, der er startet på uddannelse 2 

Antal borgere, der er kommet i ordinær beskæftigelse 2 

Antal borgere, der er kommet i løntilskud 0 

Antal borgere, der er kommet i virksomhedspraktik 0 

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

Antal job- og uddannelsesvejlednings samtaler i alt 225 

Frivillig danskundervisning 
Antal deltagere i gennemsnit pr. gang (ikke nødvendigvis unikke) 4* 

Antal frivillige danskundervisningshold pr. uge 1 
* Tilbuddet har været lukket hen over sommeren grundet manglende frivillig underviser. Tilbuddet er startet op igen pr. 21. 
september, og deltagerantallet er derfor endnu ikke på sit fulde niveau.  
 

Kursusforløb – Tættere på arbejdsmarkedet 

Kursusforløb – Tættere på arbejdsmarkedet 
Antal længere kursusforløb afholdt/ igangværende 1 

Antal kursusgange i gennemsnit pr. kursusforløb 12 

Antal unikke borgere, der har deltaget pr. kursusforløb 7 

Antal unikke borgere, der har bestået pr. kursusforløb Igangværende 

Antal samarbejdspartnere, der bidrog til kurset  

Antal kortere kursusforløb afholdt/ igangværende 

Ingen 
igangværende  

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  25 

Antal helhedsorienterede vejledningssamtaler afholdt med voksne borgere i alt 178 
*Den helhedsorienterede vejledning omhandler oftest forhold, der er barrierer for fremtidig beskæftigelse, herunder fx sundhed, 
hverdagsmestring, mv. 

 



 

 

4. Indsats: Forebyggelse & Forældreansvar 
Kursusforløb for forældre 

Kursusforløb for forældre  
Antal kursusforløb afholdt og afsluttet 1 

Antal unikke borgere, der har deltaget pr. kursusforløb 16 

Antal unikke borgere, der har bestået pr. kursusforløb 16 

Antal samarbejdspartnere, der bidrog til kurset 1* 

Antal kursusforløb igangværende pt 1 

Antal unikke borgere, der har deltaget pr. kursusforløb 7 

Antal samarbejdspartnere, der bidrog til kurset Igangværende 
*Omega 
 

Yderligere om indsatsområdet: 

• Temaaften om unges brug af digitale medier 
I samarbejde med Børns Vilkår blev der i august afholdt en temaaften for både børn/unge og 
forældre omkring de unges brug af digitale medier, og hvor vigtigt det er, at beskytte sig selv i 
det online univers. Her deltog 37 børn/unge og voksne.  
 

• Madpakkeworkshop 
Samarbejdet med Dansk Folkehjælp inkluderede også et miniforløb med to kursusgange for de 
familier, der har været med på ferien til Hanstholm. Heriblandt en madpakkeworkshop, hvor 
børn og voksne samme lærte, hvad en sund og spændende madpakke kan indeholde. 

 
Familievejledning 

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

Antal familievejledningssamtaler afholdt i alt  

 
Netværk for børnefamilier 

Aktiviteter og netværk for børnefamilier 
Antal legestuer afholdt 8 

Antal familier, der har deltaget i legestuen i gennemsnit pr. gang 6 

Antal babygrupper afholdt 9 

Antal familier, der har deltaget i babygruppen i gennemsnit pr. gang (ikke nødvendigvis unikke) 7 
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 3 

Antal vejledningssamtaler / behandlingssamtaler om misbrug afholdt i alt 13 
 

Gruppevejledning og gruppebehandling 
Antal unikke borgere, der har benyttet tilbuddet om gruppevejledning og gruppebehandling (NADA) 8 

Antal gruppevejledninger og gruppebehandlinger afholdt i alt 2* 
*NADA behandlingerne har ikke været afholdt hen over sommeren pga. ferie og ramadan. Pr. 1. september er antallet desuden sat 
ned fra hver uge til hver 2. uge, da ressourcerne bruges på andre borgerrettede tilbud.  



 

 
 

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  
Majken Rhod Larsen 
Arbejdsområder: Ledelse og strategi 

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

Kommunikationsmedarbejder 
Sarah Z. Ehrenreich  
Arbejdsområder: Image, 
kommunikation og evaluering 

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 

Projektmedarbejder  
Nadia Ismail  
Arbejdsområder: Formidling, 
vejledning 

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

Fritidsjobvejleder 
Lone Holm Clausen 
Arbejdsområder: Vejledning, 
oprettelse fritids- og lommepengejob 

Mail: lhc@bo-vest.dk 
Tlf. 60 35 26 41 
Digehuset 9 & Thors Kvarter 62 

Børne og Ungemedarbejder 
 
Arbejdsområder: Vejledning, 
skolesamarbejder, brobygning 

Mail:  
Tlf.  
Aktivitetshuset, Digehuset 9 

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

 Du kan også finde os på Facebook - bare søg efter Greve Nord Projektet 


