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Baggrund
AABs afdeling 54 og Baldersbos afdeling 12 har siden 2008 samarbejdet med Ballerup
Kommune om gennemførelsen af den boligsociale indsats i Hede- og Magleparken. Først som
en 5-årig indsats støttet af Landsbyggefonden. Siden da har de tre parter ved hjælp af lokalt
rejste midler samt økonomisk støtte fra de to boligorganisationer i to 2-årige + én 3-årig periode
fortsat indsatsen uden bidrag fra Landsbyggefonden.
Indsatsen har været centreret omkring et projektteam, bestående af en projektleder og en
projektmedarbejder, hvis opgave har været at igangsætte og understøtte aktiviteter, lave
opsøgende netværksarbejde både i relation til børn og forældre samt at sikre koordinering af
samarbejdet mellem de involverede parter, herunder afdelingsbestyrelserne, klubberne og
foreningerne, de kommunale institutioner og skoler, SSP m.fl. Den boligsociale indsats i Hedeog Magleparken har blandt andet betydet, at det frivillige engagement blandt beboerne i
området er steget1, at børn, unge og forældre indgår i flere positive fællesskaber2, og at det
tværgående samarbejde med lokale og kommunale aktører er blevet styrket væsentligt til gavn
for hele boligområdet3.
Den igangværende indsats udløber ved udgangen af 2019. Skal de positive tendenser, som
indsatsen har afstedkommet, fastholdes, er der imidlertid behov for at fortsætte arbejdet i en ny
projektperiode og med en mere målrettet indsats. Der ansøges denne gang om støtte til en 3årig indsats i årene 2020-2022. Dette dels, da det giver større forankringspotentiale og dels da
det følger Ballerup Kommunes bevillinger til boligsociale indsatser i kommunen.
De socioøkonomiske forhold i området er ikke belastende i en grad, der kan udløse økonomisk
støtte fra Landsbyggefonden. Det ændrer dog ikke på, at Hede- og Magleparken fortsat på
mange måder er kendetegnet af en skæv beboersammensætning set i forhold til resten af
kommunen. Og at der ifølge tal fra kommunen, BLs nøgletal og national forskning er
udfordringer, som kræver både forebyggelse og opmærksomhed i de kommende år.

Problemfelt, indsatsområde og aktiviteter
Projektets indsatsområder er i den nye projektperiode blevet ændret markant, da de skal
imødekomme nye og andre udfordringer og målgrupper end tidligere. Flere af aktiviteterne fra
den tidligere projektperiode er dog bevaret, men i en noget anden struktur og med for de flestes
vedkommende et andet sigte. Der har i fastlæggelsen af de nye indsatsområder og aktiviteter
været fokus på, at hovedparten af dem skal have en dokumenteret effekt.

1

Aktivitetshuset Bulderby er eksempelvis igangsat med støtte fra den boligsociale indsats. Bulderby huser beboerdrevne aktiviteter,
såsom banko, herre-madklub, hobbyklub, musikklub og én haveforening m.m.
2
Den boligsociale indsats har været med til afholde og understøtte aktiviteter/arrangementer som eks. lommepengeprojekt for primært
13-15-årige unge, cirkusskole + URK lejr for børn, , mandagscafé for voksne, SSP-aftener med fokus på kriminalitetsforebyggelse og
opdragelse, Motionsforening, lysvandringer med deltagelse af +30 beboere. Gennem årene er andelen af børn der ikke går i
fritidsordning markant faldet, således er det kun 5 elever fra 0.-2.klasse der ikke er tilmeldt, april 2019.
3
Den boligsociale indsats indgår i mange forskellige lokale samarbejder.
1) Beboerprojektet Hedegaven deltager bl.a. som samarbejdspartner i Kulturnetværket, der årligt arrangerer mini-maraton for ca. 600
børn/unge 2) Beboerprojektet Hedegaven deltager bl.a. som samarbejdspartner i ”Nye Stemmer”, der månedligt tilbyder ”billig-billetter”
til lokale kulturelle arrangementer, herunder koncerter, teater, musik og udstillinger m.m. for beboerne i Hede- og Magleparken.. 3)
Beboerprojektet Hedegaven deltager bl.a. som samarbejdspartner i et forløb, der skal forebygge negativ social kontrol. I april 2019
afholdte den boligsociale indsats en temadag omhandlende dette for lokale fagfolk, i samarbejde med Ballerup Kommune.

Herudover er der lagt op til at der i kommende projektperiode skal arbejdes metodisk
anderledes med beboerinddragelse og frivillighed. Dette betyder at når der igangsættes en ny
aktivitet, laves der en strategi for hvordan man vil arbejde med forankring og frivillighed. En
indsats der fremadrettet vil være høj fokus på i styregruppen.
Børn og unge
Hede- og Magleparken har tidligere været præget af banderelateret kriminalitet og salg af
stoffer. Oplevelsen er, at der stadig sælges en del euforiserende stoffer i boligområdet. I
gadebilledet ses der unge, der hænger ud ved Hedegårdscenteret og på det seneste også i
kældrene, hvor de unge tager ophold, ryger og sviner. Ifølge BL’s nøgletal, er der desuden flere
borgere med 2 eller 3 sigtelser i boligområdet, sammenlignet med resten af Ballerup kommune.
Den boligsociale indsats har traditionelt haft et stort fokus på det forebyggende
kriminalitetsarbejde ift. børn og unge i samarbejde med Ballerup Kommune, herunder
Ungeafsnittet og SSP. Det er fortsat afgørende for boligområdets udvikling fremadrettet at
intensivere og målrette den forebyggende indsats med børn/unge i Hede- og Magleparken,
således at kriminalitetsraten fortsat falder og beboerne fortsat føler sig trygge i boligområdet.
Dette kan gøres ved at tilbyde alternativer til at hænge på gaden som fx fritidsaktiviteter,
jobmuligheder, lektiehjælp, udveksling og kurser.
Aktiviteter:
• Lommepenge og fritidsjob – udvikles og tænkes sammen med kommunens tiltag
• Fritidsguidning
• Lektiecafe
• Ferieaktiviteter
• Idrætscontainer
• Social færdighedstræning
• Samarbejde med natteravne
Forældre
BL’s nøgletal viser, at der i Hede- og Magleparken er færre børn i alderen 1-2 år, som er
indskrevet i de lokale dagtilbud, sammenlignet med resten af Ballerup Kommune. Traditionelt er
der færre børn med tosproget baggrund i daginstitution i udsatte boligområder. Skolen og den
boligsociale indsats oplever, at antallet af tosprogede børn (op til 8 år) er stærkt stigende og
skolen oplever, at der på de mindste årgange er op til 70 % børn med anden etnisk baggrund end
dansk, og i de lidt større klasser kan det være op til 50 %.
Den lokale folkeskole, Hedegårdsskolen, har endvidere udfordringer med at få forældre til at
deltage i forældremøder og bruge forældreintra aktivt. Forskning og erfaring viser, at forældres
manglende aktive deltagelse i børnenes skolegang kan have negative konsekvenser for børnenes
skole- og uddannelsesforløb og at en tidlig indsats er afgørende for hvordan børnene klarer sig
fremadrettet både sprogligt og kulturelt. 4
For at give den enkelte og hele boligområdet den bedste mulighed for positiv udvikling, skal
forebyggelsesindsatsen fremadrettet i endnu højere grad være helhedsorienteret og arbejde ud
fra et langsigtet (3-årigt) perspektiv. Der er bl.a. behov for en øget indsats målrettet forældrene.
En indsats som starter allerede fra børnene, er små, ved fx yderligere samarbejde med dagtilbud
og sundhedspleje, og som supplerer kommunens indsatser.
4 https://www.eva.dk/sites/eva/files/2017-11/Vidensnotat%20Skole_hjem_samarbejde.pdf
https://bornsvilkar.dk/wp-content/uploads/2018/05/Fokusrapport-Udsatte-b%C3%B8rns-skolegang-2018.pdf
https://www.vive.dk/da/udgivelser/boligsociale-indsatser-til-smaaboernsfamilier-i-udsatte-boligomraader-10828/

Aktiviteter:
• Forældrecafe (opbakning til den cafe, som starter op af bydelsmødrene)
• Samarbejde med skolen om hvordan man får forældre til at bruge forældre-intra/deltager i
forældremøder (forældreforum)
• Samarbejde med sundhedsplejen/kommunen/daginstitutioner om at støtte op omkring, at
flere 1-2-årige kommer i dagtilbud.
• Samarbejde med Baba/bydelsmødre
• Danskundervisning (rekruttering til gratis kurser)

Negativ social kontrol og naboskab
Sammen med Ballerup Kommune har den boligsociale indsats ligeledes påbegyndt et
samarbejdsforløb omkring håndtering af negativ social kontrol5. Den boligsociale indsats har i
løbet af de seneste par år oplevet adskillige tilfælde af negativ social kontrol i boligområdet. Det
har både været blandt familier og børn i Hede- og Magleparken. Derfor ønsker den boligsociale
indsats fremadrettet internt at arbejde på at formulere en handleplan for håndtering af negativ
social kontrol sammen lokale/kommunale fagfolk og udadtil at arbejde med udviklingen af positiv
social kontrol sammen med beboerne i Hede- og Magleparken. Det skal ske i fællesskaber, så
den enkelte ikke kun føler et individuelt ansvar, men snarere som en del af en kollektiv indsats for
det gode og sunde naboskab, som både skaber følelsen af tryghed, stolthed og ejerskab i og for
boligområdet.
Aktiviteter:
•
•

Samarbejde med kommunen om at formulere en handleplan for håndtering af negativ
social kontrol sammen med lokale/kommunale fagfolk
Opbygning af positiv social kontrol i form af eks. opgangsrepræsentanter/velkomstteams
for nye beboere i samarbejde med bestyrelsen/driften (blok/gårdråd) –

Ældre og sundhed
Den største beboergruppe i boligområdet er pensionister. Udfordringer relateret til denne beboergruppe er
blandt andet: ensomhed, demens, sukkersyge og sundhedsemner generelt.
Ensomhed har konsekvenser for den enkeltes liv og helbred. Ensomhed kan opstå i forbindelse med, at man
forlader arbejdsmarkedet, mister sin ægtefælle, eller andet, som gør at man begynder at leve mere
isoleret.
Gruppen af ældre enlige med demens er stigende. Og der i den sammenhæng brug for at driftspersonalet
og andre fagpersoner i boligområdet er klædt på til at identificere beboere med demens. Dette som et led i
forebyggelsen mod, at den demensramte ender med at isolere sig og blive ensom. De fysiske og sociale
udfordringer, som rammer enlige med demens, kan blandt andet reduceres ved hjælp af indretning og
fællesskaber.
”Negativ social kontrol i forhold til æresrelaterede konflikter handler om handlinger, styring, kontrol eller sanktioner, der i væsentlig
grad hæmmer eller begrænser den enkeltes livsudfoldelse, adfærd, valg og rettigheder. Det kan eksempelvis være kontrol eller
restriktioner i forhold til livsstil, fritidsaktiviteter, valg af ægtefælle eller retten til at bestemme over egen krop. Det kan få konsekvenser
for det enkelte barn/ung i form af fx manglende frihed og deltagelse i skole- og fritidsaktiviteter” (Udlændinge- og Integrationsministeriet
2018)
5

Tal fra Ballerup Kommune viser, at hver fjerde arbejdsparate beboer i Hede- og Magleparken er
uden for arbejdsmarkedet. Folk som er uden for arbejdsmarkedet – og særligt i længere tid – er
ofte fysisk og psykisk udsatte og har mindre overskud – og deltager i mindre grad i positive
fællesskaber. Dette kan der sættes fokus på, ved at styrke lokale fællesskaber og facilitere
sundhedstiltag.
Aktiviteter:
• Demensindsats (tæt samarbejde med kommunen og Alzheimerforeningen. Inkluderer
uddannelse af demensvenner, og fællesskabende aktiviteter for alle beboer – spiller godt
sammen med opgangsrepræsentanter m.fl.)
• Aktiviteter på tværs af generationer
• Fortæl for livet
• Obelix motionsforening/foreningskursus
• Løbe – gå hold
• Kulturtilbud tilbydes til beboer
• Rådgivning – walk in (om alt hvad beboerne har brug for)

Forankring og frivillighed
Det er altid en udfordring at forankre noget. Noget lader sig aldrig forankre, noget lader sig forankre, men i
en anden form end det tiltænkte. Og andet starter med, at det er frivillige som løfter opgaven, og er
hermed forankret fra start – til interessen ikke er der mere.
Forankring og tiltrækning af frivillige kræver en indsats. Og det kræver at man tænker det ind fra start. Det
involverer driften og bestyrelsen, som skal være ambassadører for den boligsociale indsats og for det
sociale der sker i området.
Aktiviteter:
• Beboercafe – på initiativ fra beboerne
• Ressourcecorps med fokus på at understøtte traditionsskabende frivillige projekter, som
gavner boligområdet (opkvalificering af beboere gennem kurser) – dette understøtter
læring om iværksætteri og understøtter beboernes erhvervskompetencer og viden om
beboerdemokrati
• Workshops/seminar med samarbejdspartnere for at sikre fokus og et fortsat godt
samarbejde
Sikre at der er lavet en forankringsplan for aktiviteten
Succeskriterier
Der vil i samarbejde med styregruppe og samarbejdspartnere blive udarbejdet målbare succeskriterier og
milepæle til de enkelte indsatser og aktiviteter.

