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Status på projektet 
 
 
Kvartalsrapport for både 1. og 2. kvartal 
Denne kvartalsrapport indeholder opgørelser fra både 1. og 2. kvartal af 2015. Indberetningerne for de forskellige 
indsatser er dog stadig delt op i de to kvartaler, så de efterfølgende kan sammenlignes på lige fod med de almindelige 
kvartalsrapporter. 
 
Beboerne er glade for at bo her:  
I løbet af foråret er der blevet gennemført en omfattende naboskabsundersøgelse, hvor alle beboere i de tre 
boligområder har fået mulighed for at svare på en række spørgsmål om, hvad de synes om at bo i området, samt hvad 
de mener, kan forbedres. Undersøgelsen blev gennemført via online spørgeskemaer (ét pr. husstand). Foldere med 
vejledning på flere sprog blev omdelt i boligområderne og efterfølgende har Greve Nord Projektet foretaget et 
opsøgende arbejde rettet mod beboere, der ikke havde besvaret undersøgelsen og evt. måtte have behov for hjælp til 
udfyldelse af skemaerne. 
En høj tilfredshed og tryghed blandt beboerne er nogle af de vigtigste pointer i naboskabsundersøgelsen. I 79 pct. af de 
238 husstandsbesvarelser har deltagerne svaret, at de er enten meget glade, glade eller neutralt stillede ift. at bo her. 
Dette tal ligger fint i forlængelse af den sidste undersøgelse fra 2012, hvor 81 pct. af beboerne/husstandene svarede, at 
de var tilfredse med at bo her og indikerer, at der er sket en længerevarende, positiv udvikling i området, hvis man 
sammenligner med udsagnene fra forrige undersøgelse i 2009, hvor andelen af tilfredse beboere/husstande lå på 69 
pct.  
Samtidig viser opgørelserne fra boligselskaberne, at fraflytningsprocenten er stadig faldende i alle tre områder, hvilket 
kan være en indikator for, at beboerne generelt er glade for at bo her og ikke søger nye boliger. 
En essentiel del af at være tilfreds med at bo et sted, er, at man føler sig tryg og godt tilpas. I undersøgelsen blev 
beboerne også spurgt, hvor trygge de føler sig. Også her er der sket en positiv og bemærkelsesværdig udvikling de 
seneste år. 
Hele 72 pct. af beboerne/husstandene har svaret, at de i større eller almindelig grad føler sig trygge ved at bo i området, 
hvilket er en fordobling siden 2009, hvor ca. 1/3 del af de deltagende beboere/husstande havde svaret, at de følte sig 
trygge, når de færdedes i området. 
Udover at give områdets beboere en mulighed for at fortælle, hvad de synes om at bo her, er naboskabsundersøgelsen 
også et unikt arbejdsredskab for Greve Nord Projektet. 
”Beboernes svar er meget vigtige i vores arbejde, da vi jo er her for at give beboerne en hånd med at løfte området. 
Derfor er det afgørende, at vi arbejder i en retning, som beboerne også selv ønsker,” påpeger sekretariatsleder Preben 
Esbersen. 
Det skal bemærkes, at svarprocenten fra beboerne/husstandene i årets undersøgelse desværre er lavere end i de to 
tidligere gennemførte undersøgelser (2012 og 2009). Samtidig har Greve Nord Projektets muligheder for at lave 
efterfølgende opsøgende arbejde været begrænsede pga. manglende personaleressourcer jf. nedenstående afsnit om 
medarbejdersituationen. Dette giver samlet en lavere svarprocent end tidligere. 
 
Der arbejdes på en forlængelse af projektperioden: 
Det nuværende projekt er 2. runde af den boligsociale indsats i området, og det nuværende projekt udløber d. 
30.06.2016. Der arbejdes derfor målrettet på at få bevilliget en fire års forlængelse, da der fortsat er udfordringer i 
boligområderne, der kan profitere af denne type indsats. Interessen for at indgå i en ny projektperiode er stor fra alle de 
involverede parter, men det er endnu for tidligt at spå om, hvorvidt projektet bliver forlænget. Man forventer dog en 
afklaring inden udgangen af 2015. 
 
Nyt på medarbejderfronten m.m.: 
Siden seneste kvartalsrapport i januar 2015 er der sket lidt på personalefronten i Greve Nord Projektet. 
Sara Einhorn, der har været tilknyttet Projektet for Ægtefælleforsørgede Kvinder, har valgt at søge nye græsgange som 
underviser. Ligeledes har den tidligere sekretariatsleder Bo Mouritzen opsagt sin stilling som leder af projektet. Vi ønsker 
dem begge al mulig held og lykke med deres nye job. 
Greve Nord Projektet har derfor fået en ny sekretariatsleder, Preben Esbersen, der tiltrådte 15. april i år.  
Samtidig er souschef Hanne Sanderhoff Degn vendt tilbage efter endt barsel.  
Projektets aktiviteter har i første kvartal (og i mindre grad 2. kvartal) været påvirkede af langtidssygemeldinger hos flere 
medarbejdere, hvilket fremgår i den følgende gennemgang af indsatsområderne i denne rapport.  
Vi kan nu glæde os over, at alle medarbejdere er tilbage på posterne, så vi kan fortsætte det gode spor. 
Desuden har sommerferie og Ramadan haft en vis påvirkning af vores resultater for 2. kvartal.



 
 

Status på aktiviteter og indsatsområder 

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.  

Indsats: Børn, unge og familier  
1. kvartal 

Forældreinvolvering, brobygning og tidlig indsats  
Antal individuelle samtaler og behandlinger* 370 

Arrangementer for børn/forældre Se uddyb. 
* Tallene for Askerød og Gersagerparken er lagt sammen. 
 

2. kvartal  

Forældreinvolvering, brobygning og tidlig indsats  
Antal individuelle samtaler og behandlinger* 247 

Arrangementer for børn/forældre Se uddyb. 
* Tallene for Askerød og Gersagerparken er lagt sammen. 
 
Yderligere om indsatsområderne de to første kvartaler: 

 Tidlig indsats for hele familien: Greve Nord Projektets indsats henvender sig til hele familien, da alle vores 
erfaringer viser, at det giver de bedste resultater. Problemstillingerne/temaerne der arbejdes med spænder 
derfor vidt, lige fra vigtigheden af at lære dansk og rådgivning af forældre om, hvordan de skal håndtere 
problematiske situationer i hjemmet, til vejledning om hvor vigtigt det er, at børnene får en sund madpakke med 
i skole og at man bakker op om, at familiens teenager får sig et fritidsjob. 
Den tidlige indsats sker i tæt samarbejde med Greve Kommune og andre samarbejdspartnere. 

 Individuelle samtaler og behandlinger: Opgørelsen over samtaler og behandlinger i 1. kvartal, 370 aftaler, 
udgøres af hhv. 95 ”rene” samtaler, 236 samtaler kombineret med behandling samt 39 ”rene” behandlinger.  
I 2. kvartal udgøres de 247 afholdte samtaler af hhv. 114 ”rene” samtaler, 122 samtaler kombineret med 
behandling samt 11 familiebesøg i samarbejde med Greve Kommunes Børn & Familier.  
”Behandling” dækker bl.a. over øreakupunktur (NADA), Hotstone massage og massage. Der er desuden kørt 
enkelte forløb med kranio sakral terapi. Tilbuddet er for beboere i alle tre boligområder og benyttes af et bredt 
udsnit af beboere i alle aldre, både mænd og kvinder med dansk og udenlandsk baggrund. Der er oprettet 
ventelister i både Askerød og Gersagerparken pga. meget stor efterspørgsel på behandlinger og samtaler.  
 
 

Indsats: Job, uddannelse & erhverv 
1. kvartal 

Job- og uddannelsesvejledning (voksne)  
Antal (unikke) borgere, der har benyttet tilbuddet om job-/uddannelsesvejledning  76 

Antal (unikke) borgere, der blev henvist til relevant tilbud i eller udenfor helhedsplanens regi 46 

Antal borgere, der er kommet i uddannelse* 17 

Antal borgere, der er kommet i beskæftigelse ** 33 

Antal vejledningssamtaler*** 568 
* Herudover er 31 borgere kommet på kurser, mentorordning m.m. 
** Herudover er 14 borgere kommet i praktikforløb eller løntilskud 
*** Heraf har 36 samtaler primært bestået af økonomisk vejledning, budgetlægning m.m. 
 

2. kvartal 

Job- og uddannelsesvejledning (voksne)  
Antal (unikke) borgere, der har benyttet tilbuddet om job-/uddannelsesvejledning  60 

Antal (unikke) borgere, der blev henvist til relevant tilbud i eller udenfor helhedsplanens regi 41 

Antal borgere, der er kommet i uddannelse* 11 

Antal borgere, der er kommet i beskæftigelse ** 19 

Antal vejledningssamtaler*** 504 
* Herudover er 15 borgere kommet på kurser, mentorordning m.m. 
** Herudover er 14 borgere kommet i praktikforløb eller løntilskud 
*** Heraf har 40 samtaler primært bestået af økonomisk vejledning, budgetlægning m.m. 



 
1. kvartal 

Virksomhedsformidling (unge)   
Antal (unikke) borgere, der har benyttet tilbuddet om vejledning og virksomhedsformidling (seneste kvartal) 54 

Antal borgere, der er kommet i uddannelse* 1* 

Antal borgere, der er kommet i beskæftigelse**  3* 
* To borgere er kommet i ordinær beskæftigelse, en borger har fået lommepengejob, der er formidlet en praktikplads og afholdt 28 
virksomhedsbesøg.  

 
2. kvartal 

Virksomhedsformidling (unge)   
Antal (unikke) borgere, der har benyttet tilbuddet om vejledning og virksomhedsformidling (seneste kvartal) 27 

Antal borgere, der er kommet i uddannelse 2 

Antal borgere, der er kommet i beskæftigelse 4 

 
Yderligere om indsatsområderne de to første kvartaler: 

 Voksende interesse for fritids- og lommepengejob: Den seneste tid er der sket en særlig positiv udvikling i de 
unge beboeres interesse for at få et lommepenge- eller fritidsjob. Det betyder, at projektets 
virksomhedsformidler har ekstra travlt med at besøge virksomheder her og i de omkringliggende kommuner for 
at skabe nye samarbejdsaftaler. Virksomhedsformidleren har desuden lavet en del opsøgende arbejde blandt 
områdets unge. 

 God interesse for dansk undervisning: Der er fortsat stor interesse for dansk undervisning og derfor god 
søgning til både de professionelle tilbud og vores dygtige, frivillige danskundervisere. 

  
 

Indsats: Beboernetværk & tryghed 
1. kvartal 

Kulturelle arrangementer & events  
Antal kulturelle arrangementer/netværksarrangementer (tværgående)* 2* 

Antal besøgende i alt Se nedenfor** 

Antal frivillige, der bidrog til at gennemføre arrangementerne  30 

Tryghed  
Antal tryghedsbesøg/- samtaler***  12 
* Arrangementer: Danmarks Indsamling 2015, Banko 
** Det samlede antal besøgende kan ikke fastlægges, da Danmarks Indsamlings-showet blev afholdt i Waves med åben tilgang. Vi anslår at ca. 
1000 borgere lagde vejen forbi. Til banko deltog 30 borgere. 
*** Antallet af arrangementer og tryghedssamtaler i 1. kvartal har været påvirket af begrænsede personaleressourcer. 

 
2. kvartal 

Kulturelle arrangementer & events  
Antal kulturelle arrangementer/netværksarrangementer (tværgående)* 6* 

Antal besøgende i alt Se nedenfor** 

Antal frivillige, der bidrog til at gennemføre arrangementerne  31 

Tryghed  
Antal tryghedsbesøg/- samtaler  19*** 
* Arrangementer: Sund&Sjov uge, Loppemarked, Banko, Fællesspisning for beboerne, Planlægningsmøde for sommerferien, udflugt til Den Blå 
Planet. 
** Det samlede antal besøgende kan ikke fastlægges, da Sund&Sjov varede en hel uge og havde offentlig adgang. Vi anslår, at ca. 1500 borgere 
lagde vejen forbi. Loppemarked var også et åbent arrangement, hvor vi anslår, at ca. 350 borgere deltog. Til de ”lukkede” arrangementer deltog 
164 borgere. Det ugentlige gymnastiktilbud har haft ca. 14 deltagere hver gang. 
*** Herunder 4 ”God Start” samtaler med børn og forældre. 

 
 
 
 
 
 



 
Yderligere om indsatsområdet de to første kvartaler: 

 Naboskabsundersøgelse: I foråret blev der gennemført en naboskabsundersøgelse i de tre boligområder. Den 
omfattende spørgeskemaundersøgelse viste bl.a. en høj tilfredshed og tryghed blandt beboerne. I Hele 79 pct. 
af besvarelserne er beboerne tilfredse med deres boligområde og 72 pct. af beboerne har svaret, at de i større 
eller almindelig grad føler sig trygge ved at bo i området. Læs mere om naboskabsundersøgelsen og 
resultaterne på vores hjemmeside. 

 Sund&Sjov uge: Uge 29 var forvandlet til Sund&Sjov uge og var en sammenlægning af Kultur- og 
Sundhedsdagen. Ugen igennem var der masser af gratis tilbud til borgerne, mange klubber og foreninger holdt 
åbent hus, så nysgerrige borgere kunne komme forbi og se, hvad foreningen/klubben kan tilbyde. Ugen blev 
afsluttet med en kæmpe borgerfest om fredagen, hvor flere tusinde borgere mødtes til en hyggelig eftermiddag. 

 Danmarks Indsamling 2015: Som opfølgning på successen fra 2014 understøttede Greve Nord Projektet også i 
år en gruppe frivillige og foreninger, der sammen arrangerede et Danmarks Indsamling show i Greve, som et 
bidrag til den nationale ”Danmarks Indsamling 2015”. Arrangementet blev afholdt i Waves, og var igen en stor 
succes med livemusik, tryllerier, auktioner, dans, boder m.v. Der blev i alt samlet 15.800 kr. ind, der gik 
ubeskåret til Danmarks Indsamlingen.  

 
 
 

Indsats: Sundhed 
1. kvartal 

Sundhedsformidlerne 
Antal aktiviteter/arrangementer/møder afholdt med sundhedsformidlernes deltagelse 86 

Gruppeundervisning  
Antal faste aktiviteter/hold (ugentlige) 1 

Antal deltagere (unikke) på undervisningsholdene, gennemsnit pr. gang/hold 10 

Sundheds- og motionstilbud 
Antal igangværende sundheds- og motionstilbud* 8** 
* Fordelt på: motionstilbud (3), kvindegrupper (4) og NADA behandling i grupper (1). 
At antallet af aktiviteter er faldet skyldes, at madskolerne, mandeholdene og dele af kostvejledningen desværre er stoppet. 
 

2. kvartal 

Sundhedsformidlerne 
Antal aktiviteter/arrangementer/møder afholdt med sundhedsformidlernes deltagelse 61 

Gruppeundervisning  
Antal faste aktiviteter/hold (ugentlige) 1 

Antal deltagere (unikke) på undervisningsholdene, gennemsnit pr. gang/hold 9 

Sundheds- og motionstilbud 
Antal igangværende sundheds- og motionstilbud* 8 
* Fordelt på: motionstilbud (3), kvindegrupper (4) og NADA behandling i grupper (1). 
 

 
Yderligere om indsatsområdet de to første kvartaler: 

 Sund&Sjov ugen: Sunde kost- og levevaner var også en stor del af Sund&Sjov ugen. Ved den store 
afslutningsfest var der mange boder med sunde kostråd, rygestopkurser, fodpleje, solbeskyttelse, tandpleje, 
motionstilbud m.m. Tilbuddene henvendte sig til både børn og voksne, og der var bl.a. et madpakke-værksted, 
hvor børn og forældre kunne blive inspirerede til sunde og nærende madpakker.  

 Dialogmøder: Sundhedsformidlernes Dialogmøder afholdes på flere forskellige sprog, heriblandt tyrkisk, 
pakistansk, afghansk og arabisk. På Dialogmøderne er Sundhedsformidlerne med til at skabe dialog og 
forståelse for det danske samfund blandt særligt de kvindelige beboere med anden etnisk baggrund end dansk. 
Temaerne til møderne skifter løbende efter behov og der tales om både større og mindre problemstillinger og 
forståelsesspørgsmål.   

 
 
 
 
 
 
 



 

Indsats: Image & kommunikation  
1. kvartal 

Hjemmeside & digital kommunikation 
Antal unikke besøgende på hjemmesiden www.grevenord.dk, gennemsnit pr. måned 941 

Antal besøg på hjemmesiden i alt, gennemsnit pr. måned 1179 

Antal modtagere af det digitale nyhedsbrev  396 

Presse & sociale medier  
Antal positive artikler om boligområdet i lokale medier (unikke)* 7 

Antal følgere af facebooksiden ’Greve Nord’  238 
*Artiklerne er bragt i flere medier, ofte både på tryk og i web version. 

 
2. kvartal 

Hjemmeside & digital kommunikation 
Antal unikke besøgende på hjemmesiden www.grevenord.dk, gennemsnit pr. måned 937 

Antal besøg på hjemmesiden i alt, gennemsnit pr. måned 1212 

Antal modtagere af det digitale nyhedsbrev  404 

Presse & sociale medier  
Antal positive artikler om boligområdet i lokale medier (unikke)* 8 

Antal følgere af facebooksiden ’Greve Nord’  262 

 
 
Yderligere om indsatsområdet de to første kvartaler: 

 Bydelsforum for lokale borgere 10. juni: Temaet var tryghed, da omkring 50 borgere var inviteret til bydelsforum. 
Statistikkerne viser, at kriminaliteten er faldende i Greve Nord og at flere borgere føler sig trygge. Samtidig er 
det dog vigtigt at anerkende, at ikke alle problemer er løst og der stadig kan være borgere, der har en anden 
oplevelse af området.  
Alle vil naturligvis gerne bo i en bydel, hvor de føler sig trygge og godt tilpas og ofte har borgerne selv et ønske 
om at kunne bidrage til dette. Derfor var et af samtaleemnerne på bydelsforum beboernes egne muligheder for 
at forbedre trygheden i området og der blev fortalt om mulighederne for et øget samarbejde med politiet.  
Søren Sørensen og Kasper Nielsen fra Lokalpolitiet i Karlslunde berettede desuden detaljeret om, hvad man fra 
politiets side gør for at løfte trygheden i området og efterfølgende fik borgerne mulighed for at stille spørgsmål 
til oplægsholderne. 

 Bydelskonference 7. marts på Greve Videnscenter: Der blev diskuteret samarbejdsmuligheder og visioner for 
Greve Nord området, da 65 beboere, politikere og fagfolk mødtes til Bydelskonference for at tale om, hvad der 
skal ske med bydelen i fremtiden.  
Temaet for den store bydelskonference, som Greve Kommune og Greve Nord Projektet sammen var værter for, 
var ”Perspektiver og fællesskaber i Den Attraktive Bydel”. 
Borgmester Pernille Beckmann åbnede konferencen med en tale og opfordring til, at det nu er på tide, at vi ser 
fremad og retter fokus på alt det positive, der er sket i bydelen de seneste år. 
Første faglige oplæg blev holdt af Louise Glerup Aner, der er adjunkt på institut for socialt arbejde på Metropol. 
Hun fortalte bl.a. om effekterne af en boligsocial helhedsplan, og hvor vigtigt det er, at alle parter arbejder 
sammen mod et fælles mål. Ved konferencens andet oplæg fortalte administrerende direktør i BL, Bent 
Madsen, deltagerne, hvilke fremtidsmuligheder der er for boligsociale helhedsplaner, og forklarede på en meget 
overskuelig måde, hvad boligforliget for 2014 går ud på og hvordan boligsocialt arbejde i høj grad fungerer som 
bindeled mellem kommunen og borgerne i boligområderne, således at kommunerne faktisk får rigtig meget ud 
af deres penge. 
Dagen bød desuden på to workshop-forløb, hvor deltagerne havde mulighed for at komme med forslag og ideer 
til, hvordan vi i fremtiden kan samarbejde om at holde gang i den positive udvikling i området. Ved 
konferencens afslutning fik formanden for Greve Kommunes Tryghed- og Integrationsudvalg, Gert Poul 
Christensen, overrakt de mange gode forslag, som deltagerne havde udarbejdet. 



 

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 

Preben Esbersen 
Arbejdsområder: Ledelse og strategi 

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

Souschef & projektleder  

Hanne Sanderhoff Degn  
Arbejdsområder: Personaleledelse, koordinering 
 og projekt for ægtefælleforsørgede 

Mail: hsd@bo-vest.dk 
Tlf. 60 35 46 64 
Thors Kvarter 62 

Kommunikationsmedarbejder 

Sarah Z. Ehrenreich  
Arbejdsområder: Image og kommunikation 

Mail: sze@bo-vest.dk 
Tlf. 60 35 46 65 
Thors Kvarter 62 

Koordinator  

Adam Petersen  
Arbejdsområder: Udvikling og koordinering 

Mail: acp@bo-vest.dk 
Tlf. 60 35 46 77 
Gersagerparken 35 & Thors Kvarter 62 

Familievejleder 

Gitte Henningsen  
Arbejdsområder: Undervisning og rådgivning om 
sociale- og sundhedsforhold samt div. behandling. 

Mail: ghe@bo-vest.dk 
Tlf. 60 35 46 76 
Aktivitetshuset, Digehuset 9 & Gersagerparken 35 

Sundhedskoordinator 

Kira Gilling Hansen 
Arbejdsområder: Sundhedsformidlere, 
sundhedstiltag og projekt for ægtefælleforsørgede 

 
Mail: kgh@greve.dk 
Tlf. 60 35 46 62 
 

Jobvejleder 

Khadija Al Mohammadi 
Arbejdsområder: Vejledning - job, uddannelse og 
samfundsforhold 

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

Virksomhedsformidler  

Marco Danielsen  
Arbejdsområder: Fritidsjobs, praktik m.m. for unge 

Mail: dmd@greve.dk 
Tlf. 21 78 52 34 
Aktivitetshuset, Digehuset 9 

Aktivitetsmedarbejder 

Suzanne Magelund 
Arbejdsområder: Frivillige, aktiviteter & 
arrangementer  

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

Rådgiver  

Merete Petersen  
Arbejdsområder: Økonomi og samfundsforhold 

Mail: mep@greve.dk 
Tlf. 60 35 46 68 
Aktivitetshuset, Digehuset 9 

 

Se mere på www.grevenord.dk hvor du også kan tilmelde dig nyhedsbrevet. Eller find os på Facebook 


