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Boligforeningen AAB, AKB, VIBO og 3B
har søgt Landsbyggefonden om en
boligsocial indsats på Sjælør og i Kgs.
Enghave i fire år fra januar 2017 til 2020.
Københavns
Kommune
og
boligorganisationerne er med til at betale
indsatsen. Der har været en boligsocial
indsats på både Sjælør (Os på Sjælør)
og i både Sydhavnen (Sammen om
Sydhavnen) siden 2009, og i den nye
periode bygger vi videre på den indsats.
Den boligsociale indsats er for alle, der
bor i AAB, AKB og VIBO på Sjælør og i
AKB og 3B i Kgs. Enghave. Visse tilbud i
indsatsen er faste, men de fleste
aktiviteter kan du som beboer være
med til at forme og udvikle. Nogle
tilbud er for alle, og andre aktiviteter vil
være til bestemte beboere, men al
deltagelse er frivillig.

DEN BOLIGSOCIALE INDSATS PÅ SJÆLØR OG I
KGS: ENGHAVE 2017-2020 SKAL:


Støtte familier, så forældre bedre
kan styrke deres børn og unge i
opvækst og skolegang



Hæve uddannelsesniveauet
bygge bro til arbejdsmarkedet



Styrke netværk, udvikle muligheder
for at mødes på tværs og øge
trygheden i området



Forbedre
samarbejdet
kommunale tilbud til gavn
udsatte beboere

og
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INDSATSEN HAR AKTIVITETER INDEN FOR:
TRYGHED OG TRIVSEL
KRIMINALPRÆVENTIV INDSATS
UDDANNELSE OG BESKÆFTIGELSE
FOREBYGGELSE OG FORÆLDREANSVAR

På de næste sider kan du se eksempler på mulige
aktiviteter inden for hvert af de fire områder.

TRYGHED OG TRIVSEL
DET VIL VI

AKTIVITETER

• Nedbringe antallet af udsættelser

• Hjælp til at få styr på økonomien

• Styrke beboernes tryghed og trivsel

Beboere, som er i risiko for at blive sat ud af deres bolig,
får hjælp til at få styr på deres økonomi.
• Tryghed og naboskab
Støtte til beboerinitiativer, som eksempelvis
fællesspisning, foredrag, motionsaktiviteter,
hobbyforeninger og lign.
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KRIMINALPRÆVENTIV INDSATS
DET VIL VI

AKTIVITETER

• Forbedre kontakten til
udsatte børn, unge og deres
forældre

• Idrætscontainer og boldbur
Bemandet idrætscontainer sættes op i
sommerhalvåret på Sjælør Boulevard og
der tilbydes børneaktiviteter i boldburet på
Händelsvej.

• Sikre, at flere børn og unge bliver
opmærksomme på deres muligheder i forhold til at få et aktivt og
positivt fritidsliv
• Sikre at børn og unge, gennem
mødet med rollemodeller fra deres
nærmiljø, bliver inspireret og motiveret til at træffe de rigtige valg
• Styrke og vedligeholde netværk med
udsatte børn og unge i samar- bejde
med områdets skoler, daginstitutioner og foreningslivet

• Brobyggere
Unge, positive rollemodeller, som er godt i
gang med en ungdomsuddannelse arrangerer aktiviteter for yngre børn og unge,
og lærer dem at planlægge og holde egne
aktiviteter.
• Fritidsguide
Børn og unge, som har brug for det, kan
få hjælp til at blive fulgt til deres fritidsaktivitet, hvis deres forældre ikke har mulighed for at hjælpe.

• Lommepengeprojekt
Unge tilbydes kortvarige ansættelser fx i
den lokale drift i boligforeningen og deltager i jobsøgningsforløb, der skal hjælpe
dem med at finde et permanent fritidsjob.

DER ER OPRETTET 3 LEKTIECAFEER
PÅ SJÆLØR OG I KGS. ENGHAVE

UDDANNELSE OG BESKÆFTIGELSE
DET VIL VI

AKTIVITETER

• Øge andelen af unge med ungdomsuddannelser

• Fritidsjob
Der ansættes en ungevejleder, som hjælper de unge med at
finde fritidsjob.

• Øge beskæftigelsen blandt unge
• Øge andelen af unge med erhvervskompetencegivende uddannelser

20 UNGE HAR HVERT ÅR FÅET FRITIDSJOB

• Uddannelsesaftaler (praktikpladser)
De unge får hjælp til at finde en praktikplads og får rådgivning
om brancher med gode jobmuligheder.
• Formidling om uddannelse og job
Inspiration til og rådgivning om job og uddannelsesmuligheder
via fx virksomhedsbesøg og lærlingetræf, samt coaching og
personlig støtte til unge med "ondt i livet".
• Lektiecaféer
Lokale lektiecafeer, hvor elever i 0.-10. klasse blandt andet kan
deltage i intensive forløb – med fx læse- eller stavetræning.

FOREBYGGELSE OG FORÆLDREANSVAR
DET VIL VI

AKTIVITETER

• Give forældre større viden om
skolesystemet, daginstitutionslivet osv.

• Familiekurser og
temaarrangementer for forældre
Inspiration til, hvordan man kan hjælpe
sine børn ved fx at styrke deres sundhed,
indlæringsevne og socialt samvær.

• Styrke en tidlig indsats i udsatte familier i samarbejde
med kommunen med henblik
på, at børnene ikke ’kommer
skævt fra start’
• Støtte udsatte familier i forhold til deres kontakt til kommunale forvaltninger og lignende

• Bydelsmødre
Frivillige bydelsmødre opsøger andre
mødre og formidler deres viden om kommunale og lokale tilbud og muligheder.
• Sundhedstilbud for små børn
Sammen med sundhedsplejen tilbydes
forældrecafé og mødregrupper.
• Mindspring
Forældre mødes til samtaler på deres primære sprog om det, der fylder hos dem.

• Familierådgivning
Et tilbud til familier, der har svært ved at
overskue fx økonomi, og støttemuligheder
i forhold til sygdom eller børnenes skolegang.

DER ER 12 FRIVILLIGE BYDELSMØDRE I
SYDHAVNEN OG SJÆLØR

ØKONOMI
Det samlede budget for helhedsplanen er på i alt 23,3 mio. kr. fordelt over fire år.
Landsbyggefonden finansierer
Københavns Kommune finansierer
De deltagende boligorganisationer finansierer

17.475.000 mio. kr.
2.912.500 mio. kr.
2.912.500 mio. kr.

AAB skal bidrage med i alt 306.204 kr. fordelt over de fire år.
Beløbet dækkes af boligorganisationens dispositionsfond.
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