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Delaftale for indsatsområdet Forebyggelse og 
Forældreansvar  
 

Bestyrelsen for den boligsociale indsats har ansvar for, at denne delaftale 
løbende ajourføres.   

 

Navn på den boligsociale indsats, som delaftalen vedrører:  

Greve Nord Projektet 

Aftalens parter: 

 

Indsats vedr. kursusforløb for forældre: 
- Greve Kommunes Center for Børn & Familier 

 Greve Kommunes Familieplejekonsulentteam (Astrid H. Jensen, konsulent) 

- Greve Kommunes Center for Dagtilbud & Skoler  
 Arenaskolen (Martin Frank Nielsen, skoleleder) 
 Krogårdsskolen (Rasmus Krøll Bjerregaard, skoleleder) 

 Børnehuset Nova (Aase Matthiesen, leder) 
 Børnehuset Lunas Ark (Katrine K. Ladegaard, leder) 
 Fritids- og ungdomsklubben Klub Godset (Michala Johansen, leder) 

 
Indsats vedr. familievejledning og behandling: 

- Greve Kommunes Center for Børn & Familier  

 Greve Kommunes Familieplejekonsulentteam (Astrid H. Jensen, konsulent) 
 
Indsats vedr. netværk for børnefamilier: 

- Greve Kommunes Center for Dagtilbud & Skoler  
 Børnehuset Nova (Aase Matthiesen, leder) 
 Børnehuset Lunas Ark (Katrine K. Ladegaard, leder) 

 Greve Kommunes Sundhedspleje (Henriette Weberg, leder) 
- Support Mama, frivillig forening (Annika Baasch, projektleder) 

 

Problemkompleks for indsatsområdet: 

 
Boligområderne i Greve Nord indeholder en stor andel af børnefamilier, som på forskellig 

vis kan betegnes som udsatte. Boligområdets udfordringer vedr. lav indkomst, lav 
beskæftigelsesfrekvens, lavt uddannelsesniveau samt en høj andel af beboere med anden 
etnisk bagrund end dansk gør sig også gældende for områdets børnefamilier. Dertil 

kommer, at andelen af enlige forsørgere i området er næsten dobbelt så højt som resten 
af kommunen. Mange af børnefamilierne er altså kendetegnede ved socioøkonomiske 
udfordringer, hvilket for en stor dels vedkommende kobles med mangelfuld viden og 

kompetencer ift. at støtte op om familiernes børn og unge. Dette underbygges af 
erfaringerne fra de mere end tusind vejledningssamtaler for beboere, Greve Nord 
Projektet har afholdt i 2015, hvoraf en større andel angik problemer i familierne.  

 
Udfordringerne kommer til udtryk i diverse sammenhænge, men især er det tydeligt, at 
en stor andel af forældrene i de udsatte familier har vanskeligt ved at magte 

forældrerollen og dét at støtte op om deres børn/unge. Det være sig i forhold til både 
anvendelse af daginstitutioner, understøttelse af børnenes skolegang, deres fritidsliv, 
deres uddannelsesvalg, holde de unge fri af kriminalitet og misbrug m.m. Desuden har en 
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del af de udsatte familier i området ringe danskkundskaber, hvilket – blandt mange andre 
afledte barrierer og udfordringer - bevirker en mangelfuld sprogstimulering af familiens 

børn og en svækket integration. Denne problemstilling forstærkes i særlig grad ved 
manglende anvendelse af dagtilbud.  
 

De lokale folkeskoler melder samstemmende om store problemer med fravær, 
adfærdsproblemer, børn der ikke er undervisningsparate og et svært 
forældresamarbejde. Billedet genkendes i de lokale institutioner, fritids/ungdomsklub og 

ungdomsskole.  
Dette illustreres ved:  
 

Småbørnsområdet: 
 BL statistikkerne angiver, at andelen af familier i Askerød, der anvendte de 

kommunale dagtilbud (0-5 år) i 2015 var på 79,8%  

Det kommunale gennemsnit var samme år på 91,6% 
 
Folkeskole: 

 I den nationale undersøgelse (2016), der sammenligner landets folkeskoler på 
baggrund af karakterer, fravær, trivsel og andelen af lærere med 
linjefagskompetencer, befinder de to Greve Nord skoler, Arenaskolen og 

Krogårdsskolen, sig samlet set på henholdsvis 707. pladsen og 719. pladsen ud af 
770 folkeskoler 

 

Ungdomsuddannelse: 
 Ifølge en opgørelse fra Ungdommens UddannelsesVejledning var andelen af unge 

(15-24 årige) fra Greve Nord, der ikke er i gang med og ikke har gennemført en 

ungdomsuddannelse i februar 2016 på 38,9% 
Det kommunale gennemsnit var på samme tidspunkt på 32,3% 
 

 Ifølge den årlige Kvalitetsrapport (2014/2015) på skoleområdet er 62,5% af 
Arenaskolens elever i gang med en ungdomsuddannelse 15 måneder efter afsluttet 

9. eller 10. klasse 
Det kommunale gennemsnit er til sammenligning 88,8% 

 

Formål og lokalt opstillede målinger for indsatsområdet: 

Formål: 

 

Formålet med indsatsen er at styrke kompetencerne hos især forældre fra udsatte 
familier på en række områder, samt at afdække og afhjælpe problematikker i familierne 
før de vokser sig store. En del af forældrene har et lavt funktionsniveau, hvorfor 

indsatsen koncentrerer sig om både brobygning og kapacitetsopbygning.   
 

Forældrene skal opkvalificeres og støttes med henblik på at blive en aktiv del af deres 
børns liv - for på den måde at medvirke til større trivsel og forebygge en negativ 
udvikling. Greve Kommune har tilbud om familierådgivning, men erfaringen er, at en stor 

del af de familier, der er i Greve Nord Projektets målgruppe ikke opsøger kommunal 
hjælp, før deres problemer er særdeles alvorlige og/eller akutte. Et formål med denne 
indsats er derfor også at skabe tillid og brobygge til de etablerede tilbud. 

 
Målet er at etablere en helhedsorienteret indsats, som via vejledning, oplysning, 
undervisning og netværksskabende aktiviteter kan bidrage til en positiv udvikling, der 
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resulterer i større trivsel og højere kompetenceniveau hos individer og familier. 
 

Vejledningen skal kunne rumme et bredt udsnit af problematikker, fra børneopdragelse til 
fritidsvejledning og fra kulturelle/integrationsrelaterede konflikter til rod i økonomien. 
 

Forældrekurser skal supplere vejledningsindsatsen med tilbud om undervisning 
vedrørende eksempelvis børneopdragelse og kommunikation i familien, understøttelse af 
børns skolegang eller aktiv integration og medborgerskab. 

 
Netværksskabende aktiviteter skal kunne bidrage til, at de udsatte familier får udvidet 
deres personlige, lokale netværk og dermed bliver bedre rustet til fremtidige udfordringer 

og samtidig skabe grobund for en videreførelse af netværksaktiviteterne på frivillig basis 
efter projektperiodens ophør. 
 

Aktiviteterne vil blive understøttet af en opsøgende indsats, der kan bidrage til 
rekrutteringen og matchningen af områdets borgere og familier med projektets tilbud og 
sikre, at man når ud til de grupper af borgere, der er svære at nå via traditionelle 

kommunikationskanaler. 
 

Lokalt opstillede målinger (succeskriterier): Datakilde: 

Den gennemsnitlige anvendelse af dagtilbud i 
boligområderne har været stigende igennem hele 
perioden  

BL statistikker  

De lokale skoler har oplevet forbedret 

forældresamarbejde (med udgangspunkt i 2016-
niveau)  

Skoleleder og lærere på lokale skoler 
registrerer deltagelse i 

forældremøder mv. og laver årlig 
vurdering af forældresamarbejdet 
(startmåling i 2016) 

De lokale daginstitutioner har oplevet forbedret 

forældresamarbejde (med udgangspunkt i 2016-
niveau) 

Institutionsleder og pædagoger i 
lokale institutioner registrerer 

deltagelse i forældremøder mv. og 
laver årlig vurdering af 
forældresamarbejdet (startmåling i 

2016)  

Ved udgangen af 2016 er der blevet etableret 
minimum en platform for indsatsen vedr. udsatte 

børnefamilier i området  

Projektsekretariatet registrerer 
mødefora og samarbejder 

Ved projektperiodens afslutning er der blevet 

forankret minimum en platform for netværk for 
udsatte børnefamilier i området  

Projektsekretariatet registrerer 
mødefora og samarbejder  

Aktiviteter som skal bidrage til indfrielse af formål og lokalt fastsatte 

mål/målinger: 

 
 Kursusforløb for forældre 

 Familievejledning  
 Netværk for børnefamilier 
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Samspil med og supplement til den kommunale indsats i boligområdet: 

 
I Greve Kommunes Børne- Ungepolitik angives det, at ”Børn, unge og deres forældre 
tilbydes en tidlig indsats for at mindske behovet for en mere indgribende indsats senere i 

opvæksten.” Dette kommer til udtryk i det arbejde, der foregår på en række kommunale 
institutioner i Greve Nord, herunder Børnehuset Nova, Klub Godset m.fl. 
 

Greve Nord Projektet vil med sin lokale tilstedeværelse, opsøgende tilgang og sit 
relationsarbejde kunne brobygge til og supplere de kommunale tilbud på 
forebyggelsesområdet, dog uden at påtage sig kommunale opgaver. Greve Nord 

Projektets rolle forventes at blive en meget tidlig og forebyggende indsats, og får dermed 
en helt særlig berettigelse. 
 

I vejledningstilbuddet kan der tages hånd om problematikker på et meget tidligt stadie og 
gennem tilbud om kurser og anden kapacitetsopbygning, gives borgerne værktøjer til at 
mestre eget liv og derved forebygge en række potentielle fremtidige udfordringer. 

Greve Nord Projektets indsatser vil blive tæt koordineret med de kommunale tilbud, 
således at der er en rød tråd og en klar opgave-/rollefordeling, så de enkelte parters 
ressourcer udnyttes optimalt. 

 

Indsatsområdets økonomi i henhold til budget (Her anføres finansiering for 

dette indsatsområde som oplyst i det vedlagte budget for den boligsociale 
indsats): 

Organisation Finansiering 

Landsbyggefonden 4.185.000 

Lokal medfinansiering 3.020.000 

Samlet budget for indsatsområdet 7.205.000 

Konflikthåndtering og underretning: 

 
Aftalens parter indgår i et tæt samarbejde om at udvikle og varetage den beskrevne 

indsats og aktiviteter. Det er dermed et fælles ansvar at sikre indsatsen og aktiviteternes 
fremdrift og gode betingelser for konstruktivt samarbejde omkring disse.  
 

Aftalens parter forpligter sig til at underrette hinanden om organisatoriske ændringer og 
forhold, som kan have betydning for samarbejdet og for aktiviteternes fremdrift og 
gennemførelse. Der påhviler alle parter et ansvar for straks at gøre opmærksom på 

forhold, som man bliver bekendt med, og som må antages at have betydning for 
samarbejdets fortsatte gennemførelse. Underretningerne kan f.eks. vedrøre konkrete 
forhold i parternes organisationer eller oplysninger om indsatser, der kan have betydning 

for indsatsen eller de konkrete aktiviteter.  
 
Underretningerne sker i eller viderebringes til de relevante arbejdsgrupper. Hvis der er 

tale om mindre væsentlige ændringer eller justeringer, træffer arbejdsgruppens parter i 
fællesskab beslutning om fremgangsmåde og eventuel handling på baggrund af 

underretningen. Har underretningen væsentlig betydning for delaftalen, viderebringes 
den til Bestyrelsen, som træffer beslutning om fremgangsmåde og eventuel handling.  
 

I det tilfælde, at en eller flere af aftalens parter kommer i konflikt, er parterne forpligtet 
til at indgå i dialog om konflikten og afklaring af løsningsmuligheder via egen ledelse og 
evt. via inddragelse af øvrige relevante parter. Drøftelser og evt. mægling foregår på 

bilaterale møder. 
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Revision af delaftalen (Eventuelle reviderede aftaler skal ikke fremsendes til 
Landsbyggefonden, men fonden skal om nødvendigt til enhver tid kunne 

rekvirere ajourførte delaftaler): 

 
Revision af væsentlige elementer af delaftalen kræver godkendelse i Bestyrelsen, 

herunder ændringer vedrørende aftalens parter samt afslutning/oprettelse af aktiviteter. 
 
Mindre væsentlige dele (nye kontaktpersoner, mindre justeringer af aktiviteter, mv.) 

ajourføres løbende af projektsekretariatet. 
 

Delaftalen gælder fra: 

1. september 2016 – 31. august 2020 

 

 

 

Aktiviteter, som skal bidrage til indfrielsen af mål for indsatsområdet (tilføj 

skemaer, - ét skema pr. aktivitet): 

Aktivitetsnavn: 

Kursusforløb for forældre 

Indhold og praksis (aktivitetsbeskrivelse): 

 

Baggrund: 
En andel af de børn og unge, der bor i Greve Nord Projektets boligområder har forældre, 
der savner ressourcer og kompetencer til at sikre deres børn den bedst mulige opvækst 

og udgangspunkt for at skabe sig et godt liv, herunder forudsætninger for at holde sig ude 
af kriminalitet, at begå sig på uddannelsesinstitutioner og arbejdsmarked mv. 
Kurser for udsatte familier er desuden en af de aktiviteter, der fremhæves og anbefales af 

Center for Boligsocial Udvikling i rapporten ”Inspirations- og videnskatalog til boligsociale 
indsatser” (2016). 
 

Aktivitetens indhold: 
Greve Nord Projektet har særdeles gode erfaringer med at tilbyde kompetenceudviklende 
kurser til beboere. Denne indsats skal videreføres og videreudvikles. 

De kurser, der afholdes skal afspejle de aktuelle behov hos målgruppen, men det 
forventes, at der primært opereres med to typer. 
 

Kortere, konkrete forløb, der sigter mod opkvalificering indenfor et ganske snævert (og 
ofte lavpraktisk) område, eksempelvis: 

 Lær at bruge NEM-ID 

 Lær at bruge Forældreintra på skolens hjemmeside 
 Lær om E-boks og digital post 
 Lær at lave en sund madpakke 

 Lær om børns/unges færden på sociale medier 
 
Længere kursusforløb, der enten spreder sig over flere temaer eller går i dybden med 

et enkelt tema, eksempelvis: 
 Børneopdragelse  

 Kommunikation og konfliktløsning i familien  
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 Aktiv integration – hvad kan man selv gøre? 
 Dansk kultur og samfundsvidenskab 

 Demokrati og medborgerskab 
 Ligestilling og social kontrol 

 

Kursusforløbene vil blive tilrettelagt i samarbejde med lokale aktører, som beskrevet 
under ”Organisering”, herunder de lokale folkeskoler og institutioner, fritids- og 
ungdomsklub, familierådgivningen, mv. 

 
Til aktiviteten vil desuden være knyttet en opsøgende og formidlende indsats, der skal 
sikre en hensigtsmæssig rekruttering og matchning af områdets borgere og familier med 

projektets tilbud og sikre, at man når ud til de grupper af borgere, der er svære at nå via 
traditionelle kommunikationskanaler.  
Med denne håndholdte indsats øger man desuden mulighederne for at lave opfølgende 

arbejde, der kan understøtte den positive udvikling, der bliver igangsat af deltagelse i 
aktiviteten. 

Formål:  

 

Formålet med forældrekurserne er at understøtte og kompetenceudvikle de forældre, der 
skønnes at mangle specifikke og/eller generelle kompetencer for at kunne mestre eget liv 
og understøtte deres families og børns udvikling. 

 
Målet er at tilføre forældrene viden og konkrete redskaber, som omsættes til en positiv 
udvikling i de involverede familier. Derudover er målet at sikre en bedre brobygning til 

kommunale tilbud og at forebygge/bekæmpe den udbredte reservation over det 
kommunale system. Forældrekurserne bliver desuden et naturligt supplement til den 
individuelle vejledningsindsats (beskrives nedenfor) ved at give mulighed for mere 

dybdegående tilbud om undervisning. Derudover vil forældrekurserne indeholde et 
netværksaspekt som erfaringsmæssigt har stor betydning. 
 

Ved at tilføre forældregruppen nye ressourcer og ny viden er det desuden håbet at skabe 
rollemodeller, der bl.a. kan bidrage til at nedbryde fordomme og bryde den negative 
sociale arv, der er fremtrædende i boligområderne.  

 

Målgruppe(r): 

 
Målgruppen for indsatsen er alle forældre fra de boligområder, der omfattes af Greve Nord 
Projektet, dog vil der være et særligt fokus på socialt udsatte familier. 

I sammensætningen af undervisningshold kan det dog være hensigtsmæssigt at inkludere 
borgere med et vist niveau af kompetencer for at skabe en positiv, udviklingsorienteret 
gruppedynamik, der kan bidrage til at løfte hele holdet. 

 
Andelen af børnefamilier i boligområderne er (2015): 
 

 Askerød                                       36,4% (244 husstande) 
 Gudekvartererne og Klyngen         40,4% (163 husstande) 
 Gersagerparken                            23,7% (281 husstande) 
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Succeskriterier og datakilde for aktiviteten: 
(OBS: Disse skal fremgå af aktivitetsskemaet) 

Succeskriterier: Datakilde: 

Der er minimum blevet gennemført 2 
længerevarende kurser for målgruppen pr. år  

Sekretariatsleder registrerer 
gennemførelsen af hvert kursus 

Minimum 30 forældre har hvert år deltaget 
på kursusforløb, og minimum 80% af 
deltagerne har gennemført kursusforløbet 

Kursusleder registrerer deltagere og 
frekvens for gennemførsel på hvert enkelt 
kursus 

80% af deltagerne på kursusforløbene har 
oplevet at have fået øget deres kompetencer 

og viden 

Kursusleder gennemfører en evaluering 

med deltagerne fra hvert enkelt kursus 

Organisering, ansvar og rollefordeling: 

 
Ansvaret for planlægning, rekruttering og gennemførelse af aktiviteten påhviler 

projektsekretariatet. Arbejdet vil ske i tæt samarbejde med de øvrige aktører, der er 
nævnt under aftalens parter. 
  

Disse aktørers rolle bliver fortrinsvis at bidrage til følgende:  
- Rekruttering - henvisning af borgere, der kunne profitere af tilbuddet  
- Faglig sparring - vedr. udformningen af de enkelte forløb, f.eks. i forhold til hvilke 

kompetenceområder, problemstillinger mv. det vil være relevant at inkludere i 
undervisningen 

- Afholdelse af oplæg – oplæg og efterfølgende fælles drøftelser på selve 

kursusforløbet samt evt. opfølgning med deltagerne  
- Levering af informationsmateriale – uddeling af skriftligt informationsmateriale, 

kontaktoplysninger, mv. til kursusdeltagerne 

- Ekskursioner – eksempelvis ’ture ud af huset’ for at besøge de lokale folkeskoler 
og institutioner, fritids-/ungdomsklub, mv.  

- Evaluering og opfølgning – vurdering af effekten af aktiviteterne for de borgere, 

der har deltaget 
 
Samtlige samarbejdspartnere er positivt indstillede overfor ovenstående og har givet 

forhåndstilsagn om at bidrage, såfremt det er praktisk muligt. 
 
For at sikre koordinering og kvalitet i kursusforløbene vil der blive nedsat en 

arbejdsgruppe, der varetager den overordnede planlægning og indholdet på 
kursusforløbene. Projektsekretariatet og de relevante medarbejdere i projektet har 
ansvaret for den detaljerede planlægning og gennemførsel af forløbene.  

 
Deltagere i arbejdsgruppen: 

- konsulent, Familieplejekonsulentteamet  

- Leder, Greve Gadeteam 
- Leder, Klub Godset  
- Leder, Børnehuset Nova 

- Leder, Børnehuset Novas Ark 
- Relevante medarbejdere fra projektet  

 

Derudover kan øvrige parter (f.eks. skoleledere) inddrages efter behov.  
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Forankring: 

 
Forældrekurserne planlægges og afholdes i tæt samarbejde med kommunale 
medarbejdere, og gode erfaringer og anvendelige metoder kan derfor efterfølgende 

tænkes ind i kommunale indsatser målrettet denne målgruppe. De indsamlede erfaringer 
vil løbende blive overleveret til samarbejdspartnere, så de fremadrettet kan finde 
anvendelse i arbejdet med områdets udsatte familier. Da forældrekurserne afholdes af 

fagfolk og tilknyttes professionel vejledning, kan de dog ikke umiddelbart forankres i 
frivillige tiltag.  
I løbet af projektperioden vil der løbende være en opmærksomhed på mulighederne for at 

skabe blivende platforme og samarbejder, der kan understøtte de svageste familier i 
området.  
 

 

 

 

Aktivitetsnavn: 

Familievejledning  

Indhold og praksis (aktivitetsbeskrivelse): 

 
Baggrund: Greve Nord Projektet har særdeles gode erfaringer med at tilbyde vejledning 
til beboerne i projektets boligområder. Efterspørgslen er massiv og der opereres oftest 

med ventelister. 
Rådgivning og brobygning til kommunale aktører for udsatte familier er desuden en af de 

aktiviteter, der fremhæves og anbefales af Center for Boligsocial Udvikling i rapporten 
”Inspirations- og videnskatalog til boligsociale indsatser” (2016). 
 

Aktivitetens indhold: Greve Nord Projektets familievejledningsaktiviteter vil typisk 
udfolde sig i to dele. 
A) En åben vejledningsfunktion, som alle familier kan benytte sig af uden forudgående 

aftale (afhængig af travlhed), der kan give her-og-nu vejledning i forhold til mindre 
komplicerede problemstillinger. Samtidig fungerer vejledningen som screening i forhold til 
øvrige tilbud. Her bliver opgaven for medarbejderne at afdække de reelle problemstillinger 

og vurdere behovet for støtte. Rækker behovet ud over den enkelte vejledningssession, 
vil der være mulighed for at henvise borgeren til andre tilbud udenfor Greve Nord 
Projektet og/eller at henvise borgeren til et af Greve Nord Projektets egne tilbud, 

eksempelvis et vejledningsforløb eller et undervisningstilbud. 
 
B) Vejledningsforløb over flere gange, der giver Greve Nord Projektets medarbejder 

mulighed for at komme dybere ind i de problemstillinger og udfordringer, som den enkelte 
familie måtte have, med henblik på at give familien konkrete værktøjer til afhjælpning af 
deres situation og, hvis det er relevant, at bygge bro og henvise familien til eksterne 

tilbud, eksempelvis kommunal familierådgivning mv.  
 
Familievejledningen vil have fokus på at skabe struktur i dagligdagen og samtidig øge 

indsigten i egen situation og i familiens ressourcer. Forældrene skal tilføres nye 
kompetencer og handlemuligheder, og der kan f.eks. arbejdes med: 
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 Børns udvikling og opdragelse 
 Kommunikation og konfliktløsning 

 At skabe overblik i hverdagen 
 Relationsarbejde 
 Vejledning i sundhed og trivsel 

 Struktur og organisering i hjemmet 
 Styrkelse af netværk 

 

Til aktiviteten vil desuden være knyttet en opsøgende indsats, der skal sikre en 
hensigtsmæssig rekruttering og matchning af områdets borgere og familier med 
projektets tilbud og sikre, at man når ud til de grupper af borgere, der er svære at nå via 

traditionelle kommunikationskanaler.  
Med denne håndholdte indsats øger man desuden mulighederne for at lave opfølgende 
arbejde, der kan understøtte den positive udvikling, der bliver igangsat af deltagelse i 

aktiviteten. 
 

Formål:  

 

Formålet med familievejledningen er at forebygge og løse vanskeligheder for de 
involverede familier. Sammen med familierne skal der findes konstruktive, individuelt 
tilpassede løsninger, der både kan omfatte aktiviteter i Greve Nord Projektet og 

brobygning til eksterne samarbejdspartnere f.eks. Greve Kommunes familierådgivning, 
frivillige netværks-/støttegrupper mv. Dette skal ske ved at give forældrene praktisk, 
pædagogisk vejledning til at se og forstå familiens vanskeligheder samt at give dem hjælp 

og støtte til at ændre uhensigtsmæssige mønstre. 
 
Målet er at etablere dels en åben vejledning og dels mulighed for længerevarende forløb, 

enten individuelle eller i forbindelse med kursusforløb. På den måde er det målet at give 
forældrene redskaber til at mestre hverdagen og støtte op omkring deres børns trivsel og 
udvikling.  

 

Målgruppe(r): 

 
Målgruppen for indsatsen er alle forældre fra de boligområder, der omfattes af Greve Nord 
Projektet, dog vil der være et særligt fokus på socialt udsatte familier. 

 
Andelen af børnefamilier i boligområderne er (2015): 
 

 Askerød                                       36,4% (244 husstande) 
 Gudekvartererne og Klyngen         40,4% (163 husstande) 
 Gersagerparken                            23,7% (281 husstande) 

 

Succeskriterier og datakilde for aktiviteten: 

(OBS: Disse skal fremgå af aktivitetsskemaet) 

Succeskriterier: Datakilde: 

50 unikke borgere har hvert år benyttet sig 
af vejledningstilbuddet  

Vejleder registrerer løbende de borgere, 
der henvender sig i vejledningstilbuddet 

Der er hvert år gennemført minimum 200 

vejledningssamtaler   

Vejleder registrerer løbende antallet af 

vejledningssamtaler 
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Vejledningstilbuddet har formået at tiltrække 
borgere fra alle tre boligområder 

Vejleder registrerer løbende de borgere, 
der henvender sig i vejledningstilbuddet 

Organisering, ansvar og rollefordeling: 

 

Ansvar for planlægning og gennemførelse af aktiviteten påhviler projektsekretariatet. 
Der vil løbende blive koordineret med relevante samarbejdspartnere for at sikre, at der 
sker den bedst mulige brobygning og henvisning til relevante eksterne tilbud. 

 
Samtidig vil der ske en løbende afstemning af mulighederne for, at eksterne aktører kan 
henvise borgere til Greve Nord Projektets vejledning og behandling. Desuden vil de 

eksisterende samarbejder med f.eks. Greve Kommunes Familierådgivning, Greve 
Gadeteam m.fl. blive videreført. 
 

For at sikre koordinering og faglig sparring vil der blive nedsat en arbejdsgruppe, der bl.a. 
drøfter rekruttering, brobygning og snitflader i forbindelse med vejledningstilbuddet.  
De relevante medarbejdere i projektet har ansvaret for den konkrete tilrettelæggelse af 

vejledningstilbuddet i overensstemmelse med arbejdsgruppens anbefalinger.  
 
Deltagere i arbejdsgruppen: 

- Konsulent, Familieplejekonsulentteamet  
- Leder, Greve Gadeteam 
- Leder, Klub Godset  

- Leder, Børnehuset Nova 
- Leder, Børnehuset Novas Ark 
- Relevante medarbejdere fra projektet  

 
Derudover kan øvrige parter (f.eks. skoleledere) inddrages efter behov.  
 

Forankring: 

 

Familievejledningen drøftes løbende med kommunale samarbejdspartnere, og erfaringer 
herfra kan derfor efterfølgende tænkes ind i kommunale indsatser målrettet denne 
målgruppe. Anvendelige erfaringer vil løbende blive overleveret til samarbejdspartnere, så 

de fremadrettet kan finde anvendelse i arbejdet med områdets udsatte familier. Da 
vejledningstilbuddet varetages af fagfolk, kan de dog ikke umiddelbart forankres i frivillige 

tiltag.  
 

 

 

 

Aktivitetsnavn: 

Netværk for børnefamilier   

Indhold og praksis (aktivitetsbeskrivelse): 

 

Der vil være to hovedaktiviteter – i form af to mødregrupper – under denne indsats. 
Indsatsen vil blive suppleret af eksternt finansierede tiltag som f.eks. beboerferier (ikke 
medtaget her).  
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Baggrund: Mange småbørnsforældre i Greve Nord har behov for supplerende støtte 

udover de kommunale tilbud i sundhedsplejen og daginstitutioner. Manglende viden hos 
forældrene, og i visse tilfælde reservationer i forhold til det kommunale system, bevirker 
blandt andet en lav anvendelse af dagtilbud (med dertil hørende manglende 

sprogstimulering). Manglende redskaber hos forældrene til opdragelse er en medvirkende 
faktor til unge, der har svært ved at begå sig i etablerede fritidstilbud, på uddannelser og 
på arbejdsmarkedet og kan desuden være hæmmende for integrationen i de tilfælde, hvor 

der er tale om familier med anden etnisk baggrund end dansk.  
Fremskudt sundhedspleje og mødregrupper er desuden en af de aktiviteter, der 
fremhæves og anbefales af Center for Boligsocial Udvikling i rapporten ”Inspirations- og 

videnskatalog til boligsociale indsatser” (2016). 
 
Aktivitetens indhold: 

Aktiviteten indeholder to grupper for mødre, der har særlige udfordringer og behov for 
støtte og oplysning. 
 

Den ene mødregruppe henvender sig til unge mødre, som har behov for støtte, netværk 
og hjælp for at kunne varetage deres småbørns trivsel og udvikling. Denne gruppe 
startede ultimo 2015 med den frivillige forening Support Mama som udførende aktør. Der 

er allerede nu stor søgning til den ugentlige gruppeaktivitet, der tilbyder bl.a. babyrytmik 
og forældrecafé. Der er et tæt samarbejde med Greve Sundhedspleje, som henviser unge 
mødre til gruppen.  

 
Den anden mødregruppe henvender sig til mødre med anden etnisk baggrund end dansk 
med forskellige grader af udsathed (fra sproglige udfordringer til familiemæssige 

vanskeligheder). Aktiviteten vil bestå af en ugentlig gruppeaktivitet, hvor medarbejdere 
fra Sundhedsplejen eller de lokale daginstitutioner sørger for et kort oplæg og 
efterfølgende snak om varierende temaer, herunder f.eks. vigtigheden af leg eller 

spædbørns pleje. Erfaringer fra lignende projekter viser, at gruppen dels fungerer som 
platform for oplysning, afmystificering (af både kommunale tilbud, andre kulturer, mv.) og 

netværksdannelse, men også giver mulighed for at spotte familier, der har behov for 
henvisning til øvrige tilbud. Denne mødregruppe skal etableres i tæt samarbejde med 
Sundhedsplejen og de lokale daginstitutioner.  

 
Til aktiviteten vil desuden være knyttet en opsøgende indsats, der skal sikre en 
hensigtsmæssig rekruttering og matchning af områdets borgere og familier med 

projektets tilbud og sikre, at man når ud til de grupper af borgere, der er svære at nå via 
traditionelle kommunikationskanaler.  
 

Formål:  

 

Formålet med mødregrupperne er at skabe netværk for småbørnsmødre, som kan 
udveksle erfaringer og støtte hinanden samt at øge deres viden og kompetencer som 
forældre. I forlængelse heraf er det målet, at deltagerne opnår viden om og redskaber til 

at skabe rammer i familien, der kan medvirke til, at deres barn/børn får en sund, tryg og 
alderssvarende udvikling og opvækst. 
Der vil samtidig ske et oplysningsarbejde, der skal sikre, at de nybagte mødre får dels 

redskaber til pleje og opdragelse og dels kendskab til øvrige muligheder for støtte og 
vejledning, så de også fremadrettet får mulighed for at udvikle deres kompetencer som 
forældre. 
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Målet er at hhv. videreføre og etablere to platforme for netværk og oplysning i form af to 

gruppeaktiviteter for udsatte mødre. Aktiviteterne skal tilrettelægges og gennemføres i 
tæt samarbejde med relevante samarbejdspartnere.  
  

Målgruppe(r): 

 

Målgruppen er småbørnsmødre fra alle børnefamilier bosiddende i Greve Nord Projektets 
boligområder, dog vil der være et særligt fokus på socialt udsatte familier, enlige 
forsørgere og familier, der af andre årsager skønnes at have spinkle netværk eller behov 

for supplerende støtte.  
 
Den overordnede målgruppe for mødregruppen for unge mødre er mødre under 25 år, 

med et særligt fokus på unge mødre, der mangler netværk og har behov for viden og 
redskaber.  
 

Den overordnede målgruppe for den tværkulturelle mødregruppe er mødre med anden 
etnisk baggrund end dansk med børn i alderen 1-4 år, dvs. når Sundhedsplejens tilbud 
om hjemmebesøg ophører.   

 

Succeskriterier og datakilde for aktiviteten: 
(OBS: Disse skal fremgå af aktivitetsskemaet) 

Succeskriterier: Datakilde: 

Der har løbende været minimum en aktiv 
mødregruppe pr. kvartal  

Sekretariatsleder registrerer tilbuddet om 
mødregruppe 

Der har været mindst 10 deltagere i 
gennemsnit i de afholdte mødregrupper 

(opgøres årligt) 

Den ansvarlige medarbejder registrerer 
antallet af deltagere i mødregrupperne 

Organisering, ansvar og rollefordeling: 

 
Ansvaret for både koordinering og gennemførelse af mødregrupper påhviler Greve Nord 

Projektet. 
 
Ift. mødregruppen for unge mødre har Greve Nord Projektet ansvaret for den overordnede 

koordinering, mens den frivillige forening Support Mama varetager den daglige drift.  
 
Ift. den tværkulturelle mødregruppe har Greve Nord Projektet det overordnede ansvar for 

etablering og koordinering, mens medarbejdere fra Sundhedsplejen og de lokale 
daginstitutioner leverer medarbejdertimer til oplæg mv.  
 

Sundhedsplejen allokerer ressourcer svarende til 1 time/uge.  
Lunas Ark og Nova allokerer medarbejderressourcer svarende til 5 timer/uge.  
Timerne fra Sundhedsplejen anvendes udelukkende i den tværkulturelle mødregruppe, 

mens timerne fra de lokale daginstitutioner kan fordeles mellem den tværkulturelle 
mødregruppe og vejledning.  
 

For at sikre etablering, koordinering og faglig sparring vil der blive nedsat en 
arbejdsgruppe, der bl.a. drøfter rekruttering og indhold i de to gruppeaktiviteter. De 
relevante medarbejdere i projektet har ansvaret for den konkrete tilrettelæggelse af den 

tværkulturelle mødregruppe i overensstemmelse med arbejdsgruppens anbefalinger, 
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mens mødregruppen for unge mødre koordineres af Support Mama.  
 

Deltagere i arbejdsgruppen: 
- Medarbejder fra Greve Sundhedspleje 
- Medarbejder, Børnehuset Nova 

- Medarbejder, Børnehuset Novas Ark 
- Koordinator fra Support Mama  
- Relevante medarbejdere fra projektet  

 
Derudover kan øvrige parter inddrages efter behov.  
 

Forankring: 

 

I løbet af projektperioden vil der blive arbejdet målrettet med at sikre forankring af de 
metoder, der virker ift. de involverede målgrupper, således at metoder og erfaringer kan 
integreres i eller indvirke på de etablerede kommunale tilbud til målgruppen. Der vil 

desuden løbende være opmærksomhed på mulighederne for at skabe blivende platforme, 
der kan videreføre mødregrupperne, f.eks. via samarbejde med frivillige organisationer, 
der måtte ønske at etablere lokale grupper i området. 

 

 

 

 


