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Status på projektet 
 
Børn og unge med fokus på en tidlig indsats: 
I løbet af kvartalet har projektets indsats gennemgået en del forandringer. Der arbejdes nu mere målrettet på en tidligere 
indsats, der skaber status i job og uddannelse. Det sker blandt andet gennem forløb som MatematikFessor, Team 
Succes mv. I forbindelse med personaleændringer på området, er det besluttet at ændre indsatsens hovedgrupper. Vi 
ønsker således at arbejde mere forebyggende, helhedsorienteret og familieorienteret med fokus på tidlig indsats. 
Baggrunden er, at det i mange tilfælde viser sig at være de samme familier, der har multidimensionale udfordringer, som 
dækker flere af vores indsatsområder. Det er værd at bemærke, at denne indsats desuden har bidraget væsentligt til en 
styrket kontakt til områdets etnisk danske familier. Koordinationen af indsatsen sker i et tæt samarbejde med Greve 
Kommune og Trygheds- og Integrationsudvalget, herunder formand Gert Poul Christensen.  
 
Beboersommerferien var særdeles eftertragtet: 
Årets beboerferie gik til Bornholm, og det var en rigtig skøn tur for både børn og voksne. Op til ferien havde der i dén 
grad været rift om pladserne. Der var over 80 tilmeldinger, men der var desværre kun plads til 55 beboere plus to 
projektmedarbejdere. Det betød, at vi desværre måtte afvise en del beboere, da der hverken var økonomisk eller 
pladsmæssig kapacitet til at tage alle med. Tilmeldingerne blev gennemgået på baggrund af et fast sæt vurderings-
kriterier, som er fastlagt af Socialministeriet, der står for en stor del af finansieringen af beboersommerferien, og herefter 
blev de 55 deltagere fundet. 
Vi er selvfølgelig meget kede af at måtte sig nej til så mange interesserede beboere, og derfor er vi i gang med at 
undersøge mulighederne for et samarbejde med Red Barnet om næste år at lave endnu en beboerferie. Muligheden er 
stadig kun på tegnebrættet, men vi håber, at det kunne være en løsning, så endnu flere af områdets beboere kan 
komme på beboerferie.  
 
Image kampagne: Den Attraktive Bydel 
Vi har meget fokus på at få udbredt de mange positive udviklingshistorier, der er for Greve Nord området. Faldende 
kriminalitet, højere uddannelsesniveau, positive, ressourcestærke beboere der vælger at blive boende i området dvs. lav 
fraflytningsprocent m.m. Mere om det styrkede fokus kan læses under indsatsområdet Image og Kommunikation.     
 

Status på aktiviteter og indsatsområder 

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

Indsatser: Børn, unge og familier  
 

Forældreinvolvering, brobygning og tidlig indsats  
Antal individuelle samtaler og behandlinger* 279 

Antal arrangementer for børn/forældre Se uddyb. 
* Tallene for Askerød og Gersagerparken er lagt sammen..  
 
Yderligere om indsatsområderne det seneste kvartal: 

 Omstrukturering på ungeområdet: Pr. 1. august overgik Greve Nord Projektets Børn og ungemedarbejder til 
Greve Gadeteam. Der er derfor lavet aftaler med Greve Gadeteam og andre om, hvordan vi undgår ”at gå i 
vejen for hinanden” samtidigt med, at vi fortsat arbejder meget begrænset med gruppen over 18 år. Derfor er 
det aftalt med Greve Gadeteam, at de tager sig af de større børn – mens Greve Nord Projektet tager sig af 
familierne og de mindre børn. 
I løbet af perioden blev det besluttet, at Greve Nord Projektet, sammen med den eksterne leverandør ”Drop 
Ud”, skal indgå i udviklingen af et ”Fremtidsværkstedsprojekt” for en udvalgt gruppe af særligt udsatte unge. 

 Individuelle samtaler: Der afholdes ca. 25-30 samtaler og behandlingssamtaler om ugen (deciderede samtaler 
udgør ca. 2/3). Hovedparten aftales på forhånd med medarbejderen, men der er også mulighed for akutte 
samtaler ved behov. Derudover er der løbende et godt samarbejde med Børn & Familier i Greve Kommune 
omkring samtaleforløb med borgere. Tilbuddet er for alle og benyttes af et bredt udsnit af beboere med både 
dansk og udenlandsk baggrund. Ved behov er der mulighed for tolkning. Der er oprettet ventelister i både 
Askerød og Gersagerparken pga. meget stor efterspørgsel. 
Det skal bemærkes, at tallene i denne registreringsperiode har været påvirkede af sommerferie. 

 Skolesamarbejde: Greve Nord Projektet deltager i at nedbringe fraværsprocenten på Arenaskolen. 



 

 MatematikFessor: Der arbejdes pt. på at kunne videreføre de gode erfaringer fra MatematikFessor. Vi forventer 
opstart af nye forløb på Arenaskolen i løbet af dette skoleår. 

 Team Succes: Greve Nord Projektet har siden 2012 været involveret i etableringen af en afdeling af Team 
Succes i Greve. Team Succes er en forening, hvor unge hjælper andre unge i lektiecafé, med 
eksamenstræning og til at få et fritidsjob. Team Succes Greve forventer åbning i løbet af oktober i deres nye 
lokaler i Waves. 
 
 

Job, uddannelse & erhverv 
Job- og uddannelsesvejledning (voksne)  

Antal (unikke) borgere, der har benyttet tilbuddet om job-/uddannelsesvejledning  28 

Antal (unikke) borgere, der blev henvist til relevant tilbud i eller udenfor helhedsplanens regi 26 

Antal borgere, der er kommet i uddannelse 12 

Antal borgere, der er kommet i beskæftigelse  18 

Antal vejledningssamtaler 420 

… 

 
Yderligere om indsatsområderne det seneste kvartal: 

 Økonomisk rådgivning: Borgerne i Aktivitetshuset har siden forsommeren haft stor glæde af rådgiver Merete 
Petersens baggrund i bankverdenen. Rod i økonomien kan være medvirkende faktor ift. en række andre 
problematikker af både praktisk og personlig karakter. Så ved at hjælpe borgerne med budgetter, 
afdragsordninger mv. er der ofte skabt væsentligt bedre forudsætninger for at klare en masse af tilværelsens 
øvrige udfordringer. 

 Dansk undervisning: Blandt de tosprogede borgere i Aktivitetshuset ses en øget søgning til dansk undervisning 
– både i de etablerede tilbud og hos de frivillige undervisere. Der er generelt et stort ønske fra borgerne om at 
få de ”værktøjer”, der sætter dem i stand til at integrere sig i samfundet og skabe en god tilværelse, herunder 
sprog, uddannelse og arbejde.  

 Ægtefælleforsørgede: Greve Nord Projektet er fortsat involveret i projektet omkring ægtefælle forsørgede 
kvinder. En række af deltagerne er kommet i arbejdspraktikker og løntilskud og der arbejdes målrettet på, at 
dette leder til ordinær beskæftigelse. 

 
 

Indsats: Beboernetværk & tryghed 
Faste aktiviteter 

Antal faste (ugentlige/månedlige) aktiviteter pr. 1/7 2014* 5 

Antal beboere der deltog i aktiviteter i alt (seneste kvartal) 421 

Kulturelle arrangementer & events  
Antal kulturelle arrangementer/netværksarrangementer (tværgående)** 5 

Antal besøgende i alt ca. 530 

Antal frivillige, der bidrog til at gennemføre arrangementerne  7 

Tryghed  
Antal tryghedsbesøg/- samtaler  24 
* Aktiviteter: Styrketræning, stavgang, gymnastik, danskundervisning og petanque.  
** Arrangementer: Loppemarked, beboerferie, sommerferie spisning, billedkunst og fernisering. 

 
Yderligere om indsatsområdet det seneste kvartal: 

 Aktivitetsniveau: Det skal bemærkes, at tallene for aktiviteter og deltagere i denne registrerings periode har 
været påvirkede af sommerferie, eksempelvis starter banko op igen i starten af november. 

 ForældreNetværket: ForældreNetværket har ikke været aktivt i denne registreringsperiode grundet sommerferie 
og længere udlandsrejser blandt medlemmerne. I den kommende tid starter en proces omkring netværkets 
fremtidige virke. 
Der er åbent i Men’s Salon to gange ugenligt, hvilket er et socialt tilbud til mænd over 35 år fra lokalområdet.  
Men’s Salon har lokaler i Pavillonen i Askerød 

 Loppemarked d. 13. september: Efterårets loppemarked var flot besøgt af ca. 400 borgere, der havde en god 
dag sammen i ValHallen. 

 Beboerferie: Se beskrivelse af beboerferien i rapportens indledning.  
 



 

Indsats: Sundhed 

Sundhedsformidlerne 
Antal aktiviteter/arrangementer/møder afholdt med sundhedsformidlernes deltagelse 49 

Gruppeundervisning  
Antal faste aktiviteter/hold (ugentlige)* 3 

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

Sundheds- og motionstilbud 
Antal igangværende sundheds- og motionstilbud**  11 
* 3 undervisningshold – både Askerød og Gersagerparken). 
** Fordelt på motionstilbud (3), svømning, kostvejledning, kvindegrupper (2) og madskoler (4).  
 

 
Yderligere om indsatsområdet det seneste kvartal: 

 Aktivitetsniveau: Det skal bemærkes, at tallene for aktiviteter og deltagere i denne registreringsperiode har 
været påvirkede af sommerferie samt nye dansk kurser og praktikforløb for flere af holdenes faste deltagere.  

 Gruppeundervisning: I gruppeundervisningen tages en række forskellige emner op, lige fra pædagogik til 
generel sundhed til konsekvenserne ved et for stort eller forkert forbrug af håndkøbsmedicin. I undervisningen 
er der desuden fokus på alternative behandlingsformer, og der gives en forsmag på flere former for alternativ 
behandling, herunder især NADA (øreakupunktur), meditation og massage. Tilbuddet dækker Askerød (syv 
deltagere i gennemsnit), Gersagerparken (ni deltagere i gennemsnit) og Men’s Salon (seks deltagere i 
gennemsnit). Tilbuddet er for alle og benyttes af et bredt udsnit af beboere med både dansk og udenlandsk 
baggrund. Ved behov er der mulighed for tolkning.  

 Arrangementer: Der kører rygestop kurser i både Gersagerparken og Askerød i samarbejde med Greve 
Kommune og Hundige Apotek. Flere sundhedsevents er under planlægning. 

 
 

 

Indsats: Image & kommunikation  

Hjemmeside & digital kommunikation 
Antal unikke besøgende på hjemmesiden www.grevenord.dk, gennemsnit pr. måned 712 

Antal besøg på hjemmesiden i alt, gennemsnit pr. måned 913 

Antal modtagere af det digitale nyhedsbrev  368 

Presse & sociale medier  
Antal positive artikler om boligområdet i lokale medier (unikke)* 5 

Antal følgere af facebooksiden ’Greve Nord’  207 
*Artiklerne er bragt i flere medier, ofte både på tryk og i web version. 

 
Yderligere om indsatsområdet det seneste kvartal: 
 

 Øget fokus på image: Der er sat gang i en øget indsats på kommunikationsområdet. Vi vil gerne sprede de 
gode historier fra og om området for at vise, at der er sket en udvikling de seneste år. Dette image-løft skal 
bidrage til det samlede billede af, at Greve Nord er ved at udvikle sig til en attraktiv bydel, hvor det er godt og 
trygt at bo for både børnefamilier, unge og ældre.  
Budskabet om den attraktive bydel skal både henvende sig lokalt til de nuværende borgere i Greve og omegn, 
men også til potentielle kommende beboere, der overvejer at flytte til Greve Nord. 

 Facebook optimering: Greve Nord Projektet vil gerne længere ud på Facebook, fordi det er en oplagt platform 
for kommunikation til og med områdets borgere. Vi vil gerne skabe en mere levende Facebook-side med dialog 
mellem borgerne og Projektet samt flere input fra områdets beboere. Derfor bliver der i fremtiden satset endnu 
mere på Facebook som kommunikationskanal, så vi kan få skabt en mere aktiv side, hvor borgerne også selv 
kan og vil komme med input, som de ønsker at dele med deres naboer og andre interesserede.  



 

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 

Bo Bjerre Mouritzen 
Arbejdsområder: Ledelse og strategi 

Mail: bbm@bo-vest.dk 
Tlf. 60 35 46 61 
Aktivitetshuset, Gersagerparken 35 

Souschef & projektleder  

Hanne Sanderhoff Degn  
(barsel indtil april 2015) 
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 

Misbrugsvejleder 

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  

Sundhedskoordinator 

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

Mail: kgh@greve.dk 
Tlf. 60 35 46 62 
Aktivitetshuset, Digehuset 9 

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 
Greve Videncenter & Stamhuset 

Projektmedarbejder 

Sara Einhorn 
Arbejdsområder: Projekt for ægtefælleforsørgede 

Mail: sae@greve.dk 
Tlf. 24 84 39 17 
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. 41 82 77 22 
Aktivitetshuset, Digehuset 9 

Projektkoordinator  

Marie Skjelbo Justesen 
Arbejdsområder: Kommunikation og koordinering  

Mail: mju@bo-vest.dk 
Tlf. 
Thors Kvarter 62 

Koordinator  

Adam Petersen  
Arbejdsområder: Udvikling og koordinering 

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

 

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


