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1. INTRO 

1.1 Indledning   

Omdrejningspunktet for Boligforeningen AAB’s strategi er fællesskab. De små fællesskaber i 
afdelingerne, afdelingerne som fællesskaber og fællesskabet på tværs af afdelingerne, der tilsammen 
danner vores forening.  

For at kunne understøtte og udvikle positive fællesskaber er sociale indsatser et vigtigt fokusområde 
for AAB. De sociale indsatser kan indtage forskellige former, men falder typisk indenfor tre 
hovedkategorier: 
 

1) Boligsociale helheds- og minihelhedsplaner 
2) Fysisk og social samtænkning 
3) Øvrige udviklingsprojekter- og opgaver 

I årsrapporten er fokus primært lagt på de indsatser, der modtager økonomisk støtte fra AAB’s 
dispositionsfond og de indsatser, der knytter sig til fysisk og social samtænkning i foreningens bygge- 
og renoveringsprojekter. Men AAB igangsætter også andre typer af sociale indsatser, og yder hen over 
året sparring til afdelingerne i forhold til f.eks. tryghedsproblematikker på udearealer eller psykisk 
sårbare beboere, der skaber utryghed i deres opgang. Det kan også være om samarbejdet i bestyrelsen 
eller f.eks. velkomstindsatser. Derudover er det værd at nævne, at der i mange af vores afdelinger 
findes ildsjæle, som hver dag yder en stor frivillig indsats for at understøtte og drive sociale indsatser 
af større eller mindre omfang til gavn for vores beboere.  

I 2021 har fokus i relation til de boligsociale helhedsplaner, som AAB er involveret i – udover at holde 
indsatser og aktiviteter i gang på trods af corona - særligt været på de to helhedsplaner som AAB 
administrerede; Beboerprojekt Puls på Bispebjerg i København og den boligsociale helhedsplan i 
Vejleåparken i Ishøj. Beboerprojekt Puls udløb i september 2021 og modtog ikke en ny selvstændig 
bevilling fra Landsbyggefonden, men blev lagt sammen med fsb’s boligsociale helhedsplan 
’Beboerprojekt Bispebjerg’ og fik navnet ’Beboerprojekt Nordvest’. I den forbindelse overgik 
administrationen af den nye og sammenlagte helhedsplan til fsb. I Vejleåparken blev en del af året 
brugt på at udvikle en ny boligsocial helhedsplan.  Den nye helhedsplan startede den 1. november 2021 
med en mindre bevilling end hidtil og med krav om forankringspotentiale, da sandsynligheden for at 
opnå en ny bevilling efter 2025 er meget begrænset.  

Projekter, der i 2021 har fyldt meget i samtænkningen af vores fysiske og sociale indsatser, har blandt 
andet været udarbejdelsen af to fondsansøgninger til hhv. afdeling 49 og afdeling 38 og 80, der 
efterfølgende begge har opnået bevilling. Herudover et beboerinddragelsesforløb i forbindelse med 
renoveringen af lokalcentret i afdeling 55 samt genhusning af beboere i 40, 49 og 55 forud for og under 
større renoveringer.  

I 2022 vil der blandt andet være fokus på: 
• At få både medarbejdere og aktiviteter i den nye boligsociale helhedsplan i 

Vejleåparken godt i gang 
• At opstarte projekt ’49 åbne døre’ i afdeling 49  
• Fortsat at have fokus på fysisk og social samtænkning i vores mange 

renoveringssager, herunder lærlingeindsatser og genhusning. Det er også et mål 
at blive endnu bedre til at indtænke den tætte kobling, der er mellem de fysiske 
og de sociale greb, i de konkurrencer og udbud som AAB beslutter at deltage i.    

1.2 Rapportens opbygning 

Rapporten indledes af et kort kapitel om de indsatser, der har været igangsat som en del af ’Fysisk og 
social samtænkning’ i 2021.  
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Herefter følger en gennemgang af udvalgte mål og resultater for hver af de boligsociale helhedsplaner 
og minihelhedsplaner, som AAB deltager i eller administrerer.  
 
For størstedelen af dem gælder, at der er udarbejdet en side med følgende oplysninger: 

• Fakta om helhedsplanen 
• Fokusområder for indsatsen 
• Opnåede succeskriterier i 2021 
• Uddybning af målopfyldelsen  

Data om helhedsplanerne er knyttet op på de succeskriterier og målopfyldelseskrav, som 
er indrapporteret til Landsbyggefonden, de boligsociale bestyrelser og AAB, men lederne 
af helhedsplanerne har derudover bidraget til uddybning af målopfyldelsen.  

For alle resultater gælder, at de er opgjort på tværs af alle de boligafdelinger, der deltager i den 
pågældende helhedsplan. Det er altså ikke muligt at trække data på AAB’s afdelinger alene.    

Som bilag 1 er vedlagt en beskrivelse af de udlejningsaftaler, der er indgået med de kommuner, som 
AAB’s afdelinger ligger i. Det inkluderer kun de afdelinger, som deltager i boligsociale helhedsplaner og 
minihelhedsplaner. Herudover er der lavet en opgørelse over, hvor mange kommunale anvisninger, der 
har været i de pågældende afdelinger i 2021.  

Udlejningsaftalerne er – udover de boligsociale helheds- og minihelhedsplaner – et af de værktøjer, 
kommunen og AAB har for at understøtte en varieret beboersammensætning i afdelingerne. 

Som bilag 2 er vedlagt et eksempel på en boligsocial aktivitet; Fædrenetværk i Nordvest 

Fra 2018 til 2021 blev der etableret to fædrenetværk i Københavns Nordvestkvarter. En del af fædrene 
kommer fra AAB’s afdeling 33 og afdeling 49 og ud over at være blevet en del af et lokalt fællesskab, 
har de udviklet deres roller som fædre og bidraget til at skabe større sammenhængskraft i deres 
boligområde.  
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2. FYSISK-SOCIAL SAMTÆNKNING  

Mange af AAB’s sociale indsatser er koblet tæt sammen med foreningens byggeprojekter. Det kalder vi 
fysisk-social samtænkning. Fysisk-social samtænkning kan se ud på mange forskellige måder. 
Processen kan foregå helt fra de indledende faser i en mulig renovering begynder til når byggeriet 
larmer og roder, og en beboerkoordinator sikrer, at beboerne oplever en tryg byggeproces.  

Når fysiske og sociale indsatser udvikles hånd i hånd, sikrer det, at AAB griber de sociale potentialer 
som en byggesag kan bringe med sig. En del af det arbejde drejer sig om at involvere beboerne i 
renoveringen af deres boligafdeling, herunder blandt andet at sikre en god kommunikation i 
byggesager. Dette arbejde har i 2021 især drejet sig om at implementere nye arbejdsgange for, hvordan 
og hvornår vi kommunikerer i byggesager.  

Fysisk-social samtænkning handler også om beboerinddragelse, så så mange beboere som muligt kan 
få indflydelse på udviklingen af deres boligafdeling. Beboerinddragelse skaber et bedre byggeri, fordi 
beboerne er eksperter på den hverdag i boligafdelingen, som byggeprojektet skal sætte rammerne for. 
Beboerinvolvering handler derfor også om at kunne benytte byggesager som et trinbræt til at styrke 
beboernes ejerskab, engagement og demokratiske deltagelse i deres egen boligafdeling.  

2.1 Beboerkoordination 

For at sikre, at de store byggesager forløber så beboervenligt som muligt, har AAB to 
beboerkoordinatorer ansat, der varetager beboerrelaterede opgaver i en lang række boligafdelinger.  

Igen i år har genhusningsopgaver fyldt meget for beboerkoordinatorerne og ikke mindst for de 
beboere, der bliver nødt til at flytte i forbindelse med en byggesag – hvad end det er en midlertidig 
flytning eller permanent. For at få en optimal proces afholder beboerkoordinatoren flere samtaler med 
den enkelte beboer. Vi lægger et stort arbejde i at kunne tilbyde en ny bolig, som kan matche 
beboerens behov, samt i alt det praktiske med at udfærdige tilbud, kontakte fraflytter så tilflytter kan 
se boligen, og koordinere med bl.a. Team Udlejning, flyttefirma, ejendomsfunktionærer og nogle gange 
med kommunen.  

I afdeling 20 og 23 blev der i 2021 afholdt i alt 20 oplæg om genhusning. Inden beboerne skal stemme 
om en fysisk helhedsplan, skal oplæggene give viden om, hvordan genhusninger foregår i AAB. I afdeling 
49 er genhusningsopgaven fortsat, imens planlægningen af genhusning af beboerne i afdeling 40’s 
Blok 1 begyndte i slutningen af året. 

I afdeling 55 skulle beboerne i de nye rækkehuse bo midlertidigt et andet sted, da det desværre blev 
nødvendigt at affugte deres vægge. I den situation er den nære en-til-en kommunikation vigtig for 
beboerne. I første halvdel af 2021 sad beboerkoordinatoren derfor i afdelingen en fast dag om ugen, så 
beboerne havde et sted at gå hen og tale om de problemer, de oplevede med deres nye huse. Afdeling 
50 havde en beboerkoordinator i afdelingen to dage om ugen i årets sidste fire måneder, imens 
afdeling 40 har beboerkoordinator siddende i afdelingen fire dage om ugen i forbindelse med opstarten 
af byggeriet. 

Det skaber tryghed, når beboerkoordinatoren som et kendt ansigt og en repræsentant for AAB går med 
rundt når der skal foretages syn og skøn eller et-årseftersyn. I 2021 gik beboerkoordinatoren derfor 
med entreprenøren rundt til de enkelte boliger, når der skulle foretages syn og skøn i forbindelse med 
helhedsplanen i afdeling 50.  Også i afdeling 22, 105 og 118 var beboerkoordinatoren involveret, da der 
skulle gennemføres et-årsgennemsyn. Udover besøg i boligerne involverer et-årsgennemsynet en del 
nøglekoordinering og udsendelse af varslinger, som beboerkoordinatorerne også varetager. En anden 
stor beboerkoordinationsopgave i 2021 var etableringen af det nye adgangskontrolsystem i afdeling 
49. Opgaven indebar, at beboerkoordinatoren fik kontakt med alle de berørte beboere i de berørte 
boliger, håndterede deres nøgler, varslede og afleverede de nye brikker til beboerne. 

Beboerkoordinatorerne deltog i 2021 i håndteringen af fejl- og mangellister i afdeling 117, 110, 37 og 47. 
Disse opgaver handler blandt andet om at ekspedere fejl og mangler videre til entreprenøren, skabe 
overblik over, hvad der skal udbedres i de enkelte boliger, kommunikere med beboerne og varetage 
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registreringer i Bolig4, så inspektøren har det nødvendige overblik ved en senere fraflytning. I afdeling 
117 var der udfordringer med ventilationen. Udbedring krævede flere kontroller og målinger, og 
beboerkoordinatoren sikrede, at beboerne blev varslet ad flere omgange.  

I både afdeling 117 og 47 bidrog beboerkoordinatorerne til, at ejendomsfunktionærerne fik viden om de 
nye installationer i afdelingen. I afdeling 47 foregik det sådan, at beboerkoordinatoren satte et kursus 
op for ejendomsfunktionærerne, så de kunne blive undervist i det teknikrum, som fulgte med de nye 
rækkehuse. 

2.2 Boligsociale screeninger 

De boligsociale screeninger tager udgangspunkt i data fra AAB og beboerdata fra Landsbyggefonden. 
Ved at udarbejde boligsociale screeninger kan vi få et overblik over udviklingen af 
beboersammensætningen i en boligafdeling, hvor vi er i gang med at udarbejde renoveringsplaner. De 
boligsociale screeninger giver byggeprojektlederne et mere detaljeret indblik i, hvem de bygger for i 
den enkelte boligafdeling. Screeningerne kan også bruges til at sikre, at vi udnytter de 
støttemuligheder der er fra f.eks. Landsbyggefonden. Endelig bidrager de boligsociale screeninger til, 
at vi bliver bedre til at gribe muligheder for beboerinddragelse på det rigtige tidspunkt i byggesagen. 

2.3 Naboskab og forestående renovering i afdeling 62 

Afdeling 62 består af 32 ungdomsboliger, som ligger i en smuk og fredet ejendom ved Amagerbro 
Station. Afdelingen står overfor en større og bekostelig renovering. Inden renoveringsprojektet kom til 
afstemning på et afdelingsmøde samarbejdede bestyrelsen med byggeprojektlederen og en 
boligsocial konsulent om at afholde et udvidet orienteringsmøde. Her blev alle beboere budt på pizza, 
mens de både kunne høre om det kommende renoveringsprojekt og tale sammen om naboskab og 
fællesskab i deres afdeling. Der blev derfor både drøftet badeværelser, og hvilke aktiviteter 
fælleslokalet f.eks. kunne benyttes til. Arrangementet var en kærkommen opfordring til at beboerne 
både engagerede sig i deres afdeling og i naboskabet. Ungdomsboligerne bebos nemlig kun i en kortere 
årrække, og den lange periode med Covid19-restriktioner betød, at orienteringsmødet for mange var 
første gang de var samlet i afdelingen.  

2.4 Beboerinddragelse i afdeling 55  

Afdeling 55 i Ishøj, som også er AAB’s 
største afdeling med ca. 1800 boliger, 
står over at skulle have renoveret deres 
lokalcenter, der også inkluderer et 
beboerhus med cafe og aktiviteter. 
Renoveringen er en god mulighed for at 
inddrage beboerne og høste deres 
ideer og ønsker til, hvad et lokalcenter 
og beboerhus skal kunne i forhold til 
funktionalitet, stemning og fysisk 
udformning. Vi sendte et spørgeskema 
til alle beboere, der har givet AAB deres 
e-mailadresse og herudover lavet 10 
dybdegående interviews. De 
erhvervsdrivende i centeret blev også 
interviewet. Med udgangspunkt i alle 
resultaterne blev det sammen med 
bestyrelsen besluttet at afprøve et 
fokusområde som handlede om, at 

beboerne gerne så mere grønt og mere mulighed for ophold i centeret. Det resulterede i en plantedag, 
hvor alle beboere kunne komme og deltage. Der var stor opbakning til projektet. De positive 
tilbagemeldinger var overvældende og bekymringerne omkring at bænke og planter ville blive ødelagt, 
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blev gjort til skamme. Alle har passet på det, og det er blevet brugt. Muligheden for midlertidigt at 
afprøve en ide – på trods af bekymringerne – har bekræftet at renoveringen blandt andet skal 
prioritere ’ophold og planter’, som sætter rammer for fællesskaber og trivsel ved lokalcenteret i 
afdeling 55. Der er sidenhen i 
samarbejde med arkitekterne afholdt 
en inspirationsworkshop i 
beboerhuset med flot fremmøde. Og 
der er husstandsomdelt et julekort 
som opfordrer beboerne til at 
invitere sin nabo på gratis kaffe i 
beboerhuset. 
Beboerinddragelsesprocessen i 
afdeling 55 er et godt eksempel på, 
hvordan man kan bruge et 
byggeprojekt til at skabe interesse 
for et lokalcenter og et beboerhus – 
i håb om, at der i den proces kommer 
et voksende ejerskab, som 
afdelingen kan drage nytte af når 
det nye byggeri står færdigt. 
Inddragelsesprocessen fortsætter i 
2022.   

2.5 Evaluering af byggesager og det gode samarbejde 

Landsbyggefonden har overtaget det værktøj for evaluering af byggesager som AAB hidtil har 
benyttet. Værktøjet har tidligere været administreret af BL. Det betyder, at det bliver mindre 
ressourcetungt at evaluere byggesager, men samtidigt bliver værktøjet kun stillet til rådighed for 
helhedsplaner støttet af Landsbyggefonden. I 2021 begyndte vi arbejdet med at skabe en ny 
evalueringsform for minihelhedsplaner og andre renoveringer. Der er en særlig interesse i at kunne 
evaluere samarbejdet mellem bestyrelse og administrationen i forbindelse med byggesager. I den 
forbindelse afprøver vi et samarbejde med virksomheden Teamvaerk, der har udviklet et værktøj hvor 
man løbende kan tage pulsen på samarbejdet og derfor sætte ind, før det eventuelt udvikler sig i 
uhensigtsmæssigt. Værktøjet skal i første omgang benyttes i forbindelse med renoveringen af afdeling 
40.  

2.6 Lærlingeindsats  

I 2021 indgik AAB et treårigt samarbejde med ’Byg med unge-alliancen’ som er et initiativ under 
Bygherreforeningen. Projektet går under overskriften ’Bygherrer skaber lærepladser’ og skal hjælpe 
bygherrer, entreprenører og erhvervsskoler med at tænke ’ud af boksen’ og få udarbejdet en 
systematik for at leve op til kravet i den grønne boligaftale 2020 om at opnå målet om 14 % lærlinge på 
renoveringssager støttet af Landsbyggefonden. Kravet bygger på en bekymring for, at der indenfor en 
kort årrække vil opstå en massiv mangel på faglærte i byggebranchen i Danmark. Projektet har fire 
fokusområder:  

• Lærlingeklausuler 
• dimensionering og lærlingeplaner 
• rekruttering 
• modtagekultur på byggepladsen.  

AAB har udvalgt fem byggesager, der skal indgå som cases i projektet, herunder blandt andet den 
omfattende renoveringssag i afdeling 40. Her har det første skridt været at få lavet en lærlingeklausul, 
holde møder om lærlingeplaner og oparbejde en struktur for opfølgning med entreprenøren. Udover 
indsatsen med at skabe flere lærepladser generelt, er der et særligt fokus på at hjælpe unge fra 
lokalområdet, som mangler en læreplads. Projektet har høj prioritet og udover at skulle skabe 
lærepladser og oparbejde nye rutiner på vejen dertil, er der også fokus på at skabe lokalt ejerskab hos 
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de unge, så de passer godt på byggepladsen i deres boligafdeling.    

2.7 Fondsansøgning: 49 Åbne Døre 

I 2021 har AAB skrevet en omfattende ansøgning til Slots- og Kulturstyrelsens pulje for kunst og kultur i 
udsatte boligområder. Formålet med projektet 49 Åbne Døre er at styrke social sammenhængskraft og 
stedsidentitet i afdeling 49, samtidigt med at boligafdelingen gennemgår en fysisk helhedsplan og et 
infrastrukturprojekt.   

I januar 2022 fik projektet et flot tilskud på 2.136.000 kr. Projektet skal udmønte sig i seks permanente 
kunstværker, udført af professionelle kunstnere og baseret på et tæt samarbejde med afdelingens 
beboere. Projektet indebærer et midlertidigt samlingssted for beboerne, og kunst og kulturaktiviteter 
fra det omgivende nordvestkvarter flytter for en periode ind i boligafdelingen. I projektet samarbejder 
Biblioteket på Rentemestervej, Fablab Nordvest, Fritidscenter Bispebjerg Syd, Kunstnerkollektivet 
Detours, Billedkunstner Thomas Pålsson og Beboerprojekt Nordvest. 49 Åbne Døre giver mulighed for at 
samtænke fysiske og sociale indsatser på nye måder og med kunst som samlingspunkt. Projektet er 
tværfagligt og udvikles i grænsefladen mellem bygge-, kunst og socialfaglighed.  

2.8 Fondsansøgning: Husum Nord 

AAB har sammen med fsb ansøgt Landsbyggefonden om 4.7 mio. kr. til fysisk/social samtænkning i 
Husum Nord, hvor AAB’s afdelinger 38 og 80 ligger sammen med fsb’s Husumgård og Voldparken. I alle 
fire afdelinger er der fysiske helhedsplaner på vej. Dertil kommer kommunale indsatser med både 
trafikale projekter og omdannelsen af Bystævneparken, herunder åbningen mod Tingbjerg. 

Målet med samtænkningen er at foregribe sociale udfordringer, der udspringer af beboernes særlige 
forhold og udsathed og dermed fremme projekternes gennemførelse. Samtidig er det målet at styrke 
beboerinvolveringen i projekterne og øge den sociale sammenhængskraft i området. Visionen er at 
skabe et stærkt lokalt ejerskab til den fysiske omdannelse, og at tilknytningen til området derigennem 
styrkes. 

Grebene til at nå målet er:  

a) Styrket samarbejde og tværgående kommunikation mellem de fysiske projekter, 
boligafdelingerne, den boligsociale indsats, lokalområdet og beboere 

b) Understøttelse af beboerinddragelse ift. rekruttering til allerede planlagte processer og med 
særlig fokus på udearealer 

c) Understøttelse af den sociale del af beboerhåndteringen i renoveringsperioden 
d) At bidrage til jobskabelse på byggepladserne) 

 
Indsatsen og de medarbejdere, der ansættes til at gennemføre den, tilknyttes den boligsociale 
helhedsplan ’Husum for alle’.   

2.9 Projektudviklingsopgaver 

Fysisk-social samtænkning handler ikke kun om, at beboerne drager nytte af de sociale potentialer, der 
er i en renovering. Det fysiske og det sociale tænkes også sammen, når nye boliger skal udvikles og når 
AAB indgår i konkurrence med andre boligorganisationer om at få adgang til at bygge almene boliger på 
nye byggegrunde. I sådanne udviklingsprojekter bidrager den boligsociale gruppe med at sikre, at vi 
skaber gode rammer for fællesskab fra første skitse og gennem hele den proces, der ligger til grund for 
at skabe en ny boligafdeling. Det er sådan, vi sikrer bedst mulige rammer for et godt boligliv. 
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3. BOLIGSOCIALE HELHEDSPLANER MED STØTTE FRA  
     LANDSBYGGEFONDEN 
 
I løbet af 2021 og 2022 vil alle nye boligsociale helhedsplaner blive underlagt et nyt regulativ, og skal i 
den nye bevillingsperiode arbejde vidensbaseret med at bryde parallelsamfund, sikre trygge og 
stimulerende opvækstvilkår samt give beboerne gode forudsætninger for at få fodfæste i 
uddannelsessystemet og på arbejdsmarkedet gennem indsatser med overskrifterne:  
 

1) Sammenhængskraft og medborgerskab 
2) Kriminalitetsforebyggelse 
3) Uddannelse og livschancer 
4) Beskæftigelse 

 
I praksis vil der ikke være væsentlig forskel på indholdet i de indsatser, der har været kendetegnende 
for de hidtidige helhedsplaner og den tidligere bevillingsperiode (2015-2018-midlerne), og de der 
igangsættes fremadrettet (2019-2026-midlerne). Men økonomien vil, for langt størstedelen af de nye 
helhedsplaner, være væsentligt reduceret.  

Herudover stilles der i den nye bevillingsperiode heller ikke samme krav om dokumentation. Det betyder, 
at det fremadrettet bliver de nedsatte boligsociale bestyrelsers ansvar at sikre, at der løbende 
monitoreres på indsatser, og at der ikke på samme måde som hidtil skal indrapporteres til 
Landsbyggefonden. Det betyder også, at det fremadrettet vil blive vanskeligere at lave 
strukturererede opsamlinger i AAB’s boligsociale årsrapport på f.eks. opnåede aktivitetsmål og lave 
sammenligninger på tværs af helhedsplaner.  
En del af de helhedsplaner som AAB deltager i, er blevet fornyet i 2021. Ingen af dem blev forlænget i 
deres hidtidige form. Nogle blev lagt sammen med andre helhedsplaner og økonomien kraftigt 
reduceret, mens en enkelt helhedsplan slet ikke har modtaget en ny bevilling.  
 
Status på boligsociale helhedsplaner som AAB’s dispositionsfond yder økonomisk støtte til:  

Afdeling Navn Bevillingsperiode Status 
Afdeling 33 + 
49 

Beboerprojekt 
Nordvest (tidligere 
Beboerprojekt Puls) 

 2021-2025  Beboerprojekt Puls blev den 16. 
september 2021 lagt sammen 
med fsb’s boligsociale 
helhedsplan på Bispebjerg. fsb 
har overtaget administrationen 
af den nye helhedsplan og 
afdeling 8-24 har ikke opnået 
støttetilsagn fra LBF til at 
deltage.  

Afdeling 38 + 
80 

Husum for alle 
Brønshøj/Husum 

 2020-2024 Ny helhedsplan startede den 1. 
november 2020. Er fortsat med 
stort set samme økonomiske 
ramme som hidtil. 

Afdeling 50 Mit Kvarter  
(tidligere 
Fællesskaberne) 
Sjælør/Kgs. 
Enghave/Valby 

 2020-2024 Er startet den 1. januar 2021. Har 
modtaget en meget reduceret 
bevilling, og er blevet lagt 
sammen med den boligsociale 
helhedsplan i Folehaven. 

Afdeling 52 Vores HG  
Gladsaxe 

 2021-2024  Opnåede ikke ny bevilling fra 
LBF, fortsatte fra den 1. januar 
2021 i stedet som en boligsocial 
minihelhedsplan kun med støtte 
fra kommunen og de fem 
deltagende boligorganisationer. 
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Afdeling 55 Vejleåparken  
Ishøj 

 2021-2025 Modtog tilsagn fra LBF om en 
meget reduceret bevilling. Ny 
helhedsplan startede den 1. 
november 2021. 

Afdeling 58 Os fra Mimerskvarter 
Nørrebro 

 2019-2022 Har ikke modtaget selvstændigt 
tilsagn til at fortsætte, men 
lægges den 1. april 2022 ind 
under en anden helhedsplan 
’Nørrebrobyggerne’ på Nørrebro. 

 

Herudover fortsætter afdeling 54 sin boligsociale minihelhedsplan støttet af kommunen og AAB’s 
dispositionsfond.  

De boligsociale helhedsplaner har den styrke, at de er lokalt forankret, og at medarbejderne derfor kan 
nå de udsatte grupper, der hvor de bor. Herudover er formålet med de boligsociale indsatser, at de 
supplerer, udvikler og understøtter den kommunale kernedrift og den lokale drift. Og at de styrker 
naboskabet og sammenhængskraften i og på tværs af boligafdelingerne. Omvendt skal 
helhedsplanerne ikke overtage opgaver fra kommunen eller den lokale drift eller løse opgaver, som 
beboere i forvejen løser.  

Corona, med længerevarende nedlukninger og hjemmearbejde, fyldte også massivt hos de boligsociale 
helhedsplaner i 2021. Alle måtte derfor igen tænke kreativt og omlægge indsatser og aktiviteter, så de 
kunne nå beboerne på anderledes måder end oprindeligt tiltænkt. Det blev blandt andet til altanbanko, 
ringerunder, nabopostkort, online beboerrådgivninger og lign. Herudover engagerede helhedsplanerne 
sig også i at formidle viden om corona, tests og vaccination til beboerne.  

Nedenfor er præsenteret én udvalgt aktivitet fra hver af de fire indsatsområder, der går igen i mange af 
de boligsociale helhedsplaner uafhængigt af bevillingsperioden. 

Beboerrådgivning  
Aktiviteten er en kerneopgave i de boligsociale helhedsplaner, som AAB deltager i, og er som 
udgangspunkt et tilbud, der kan benyttes af alle beboere i de afdelinger, helhedsplanen omfatter. 
Beboerrådgivning benyttes dog først og fremmest af udsatte beboere, og omfatter individuel 
rådgivning i forhold til forebyggelse af udsættelser, velkomstindsatser, håndtering af nabokonflikter 
og brobygning til den kommunale kernedrift samt til relevante NGO’er. I 2021 blev der gennemført 384 
beboerrådgivninger og brobygninger i de boligsociale helhedsplaner i hhv. Beboerprojekt Puls, Husum 
for alle, Vejleåparken og Os fra MimersKvarter. Der er ikke data fra MitKvarter, men de har også sociale 
viceværter ansat.  

Brobygning til foreningslivet  
Aktiviteten er målrettet udsatte børn og unge fra familier med begrænsede ressourcer til rådighed. 
Formålet med aktiviteten er at sikre, at børn og unge får del i foreningstilbud, der giver dem et positivt 
og aktivt fritidsliv. Det er dertil målet, at forældrene inddrages og får indsigt, viden og forståelse for, 
hvorfor det er vigtigt for deres børn, og hvordan de som forældre kan tilgå disse tilbud og støtte op om 
dem. I 2021 blev 160 børn og unge fra de boligsociale helhedsplaner, som AAB deltager i, guidet og/eller 
fastholdt i et fritids- eller foreningstilbud. 

Lommepenge- og fritidsjobs  
Aktiviteten er målrettet unge fra familier med lavt uddannelsesniveau, ustabil tilknytning til 
arbejdsmarkedet og svagt netværk i forhold til beskæftigelse. Helhedsplanen formidler 
lommepengejobs til unge, der har brug for at lære, hvad det vil sige at have et fritidsjob. Herudover 
støtter og motiverer helhedsplanen unge i at søge og fastholde fritidsjob og styrke deres 
arbejdsidentitet og tilknytning til arbejdsmarkedet. I 2021 har de boligsociale helhedsplaner, som AAB 
deltager i, bidraget til at få henholdsvis 59 unge i lommepengejob og 86 unge i fritidsjob. 
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Bydelsmødre  
Aktiviteten Bydelsmødre er primært rettet mod kvinder med etnisk minoritetsbaggrund, som yder en 
frivillig indsats i lokalområdet for at støtte kvinder, som ofte er isolerede, og som det etablerede 
system kan have vanskeligt ved at nå. Bydelsmoren lytter, formidler vigtige informationer og bygger 
bro mellem kvinden, og det sted som bedst kan hjælpe kvinden videre. Hjælpen styrker kvinderne, så de 
kan hjælpe sig selv, deres børn og familie. I 2021 var der som minimum 75 aktive bydelsmødre i de 
boligsociale helhedsplaner, som AAB deltager i, der hver især lavede rådgivninger af andre kvinder.  
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Succeskriterier 2021
- i alt 34 aktivitetsmål

Opnået Delvist opnået Ikke opnået Ikke igangsat

3.1 `Beboerprojekt PULS’ på Bispebjerg - afdeling 8-24 + 33 + 49 

 
Otte deltagende boligafdelinger fra hhv: AAB 
(3), Samvirkende Boligselskaber SAB (1), AKB, 
København (2) Boligforeningen 3B (2) samt 
Københavns kommune 
Administrator: AAB 

Lejemål i alt: 2.272  
Lejemål i AAB: 1.142 
Beboere i alt: ca. 4.100 
Økonomisk ramme januar 2018 – september 2021:  
15.135.000 kr. 
Økonomisk støtte fra disp. fonden: 1.002.560 kr. 

Overordnet har ’Beboerprojekt Puls’ haft fokus på 
Tryghed og trivsel 
• Social vicevært 
• Beboercafé og 

ensomhedsind-
sats 

• Netværk og 
opkvalificering af 
lokalt ansatte 

Kriminalpræventiv 
indsats 
• Udendørs 

beboeraktiviteter 
• Tryghedspartnerskab/ 

SSP-samarbejde 
• Fritidsvejledning 

Forebyggelse og 
forældreansvar 
• Familiekursus DUÅ 
• Fædre i fokus 
• Forældrevejledning 

og kurser 
• Bydelsmødre  

Uddannelse og 
beskæftigelse 
• Styrket skolegang og 

forældresamarbejde 
• Fritidsjob og 

uddannelsesvejledning  

 

 

 

Boligsocialt arbejde i endnu en coronatid  
Året startede ud med en fire måneder lang nedlukning på grund af corona. Herudover blev sekretariatet 
reduceret væsentligt i løbet af de første måneder af året, da både projektleder, beboer- og 
netværkskoordinatoren, den sociale vicevært ansat i SOF samt studentermedhjælperen i perioden 1/1-
1/5 sagde op, uden at stillingerne blev genbesat, da projektet stod foran en sammenlægning med den 
anden boligsociale helhedsplan på Bispebjerg.  

Det er klart, at coronasituationen og den usikkerhed, der er forbundet med nedlukning af et projekt 
samt overgang til et nyt, har været to store udfordringer, som medarbejderne skulle håndtere, men 
udfordringerne til trods formåede de medarbejdere, der var tilbage alligevel at nå størstedelen af 
aktivitetsmålene for delaftalerne. 

En væsentlig succes, der er værd at fremhæve er, at Beboerprojekt Puls har været medinitiativtager og 
en af de drivende kræfter i gennemførelsen af en omfattende undersøgelse blandt de unge 15- til 24-
årige i Nordvest. Formålet med undersøgelsen var blandt andet at undersøge, hvilke sociale 
overdrivelser, der eksisterer blandt de unge og kortlægge deres fritidsliv samt hvilke muligheder og 
barrierer, der er i forhold til det. Undersøgelsen er gennemført af sociologen Aydin Soei i samarbejde 
med blandt andet Områdefornyelsen og Beboerprojekt Bispebjerg. Læs mere om undersøgelsen her: 
https://www.kk.dk/nyheder/ny-undersoegelse-viser-alvorlige-fordomme-blandt-unge-i-nordvest   

UDVALGTE RESULTATER PÅ TVÆRS AF 
HELHEDSPLANEN 

✓ 154 socialt beboere har fået støtte og 
vejledning af en social vicevært 

✓ 83 børn/unge har modtaget fritidsvejledning 
✓ 34 familier er støttet i skole-hjemsamarbejdet 

 

https://www.kk.dk/nyheder/ny-undersoegelse-viser-alvorlige-fordomme-blandt-unge-i-nordvest
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Farvel til Beboerprojekt Puls – helhedsplanens aftryk 2018-2021 
 
Beboerprojekt Puls løb fra den 1. januar 2018 til den 15. september 2021.  

Tre AAB-afdelinger deltog i helhedsplanen: afdeling 8-24, afdeling 33 og afdeling 49. Herudover deltog 
3B’s afdelinger Sangergården 1 og 2 og Vestergårdsvej samt AKB Københavns afdelinger Bispevænget 
og Oldermandsgården.  

Projektet holdt til på Smedetoften i Københavns Nordvestkvarter og havde syv medarbejdere: en 
projektleder, to sociale viceværter, en familie- og netværkskoordinator, en familie- og 
frivilligkoordinator, en ungekoordinator og en aktivitetsmedarbejder. Herudover i perioder også en 
student.  

 Over de knap fire år som helhedsplanen var i gang har:  
• 460 børn modtaget fritidsvejledning og rigtigt mange af dem er fastholdt i min. 6 måneder 
• 80 unge blevet hjulpet i fritidsjob 
• 70 beboere deltaget i et tilbud i job- og uddannelsesindsatsen  
• Mere end 30 beboere startet i enten job eller uddannelse 
• Mere end 1000 beboere deltaget i vores udendørsaktiviteter 
• Ca. 80 beboere været engageret som frivillige 
• Der blevet etableret to fungerende fædrenetværk med i alt 25 fædre 
• Størstedelen af de øvrige beboernetværk blevet forankret og selvkørende. 

 
Det viste sig hurtigt, at især fritidsvejledningen var en god indgang til familierne. Det er der flere 
årsager til: 

• Det er et attraktivt tilbud, som både skoler og familier selv er meget opsøgende på 
• Familierne oplever det som en ”ufarlig” henvendelse 
• Da man i vejledningen både kommer til at tale om økonomi, forældrenes mulighed for at støtte 

barnet mm., falder snakken naturligt på de mere sårbare emner, men på en måde, hvor familien 
selv har kontrol over, hvor meget de vil dele 

• Da et vejledningsforløb ofte strækker sig over tid (fordi der er mange børn eller fordi det kræver 
gentagende vejledninger at finde det rette tilbud til barnet) opbygges der ofte en god relation 
til forældrene. 
 

Fritidsvejledningen blev derfor i høj grad brugt som en pædagogisk mulighed for også at være 
afsøgende på, om familien kunne have andre behov. Havde familien eksempelvis behov for økonomisk 
støtte, gav det anledning til at spørge ind til job-situationen, at tilbyde økonomisk vejledning ved en 
beboerrådgiver eller lignende. Havde familien svært ved at støtte barnet i at komme afsted, gav det 
måske anledning til at afdække netværk eller ressourcer i hjemmet, der ledte til brobygning til frivillige 
fællesskaber som f.eks. Plænen eller oplevelsesklub.  

Et eksempel: En mor, der fik hjælp til fritidsvejledning til sine børn, blev brobygget til Plænen, hvor hun 
nu er en aktiv frivillig. Blev uddannet Bydelsmor og benyttede denne viden i mødet med andre beboere. 
Deltog i forældrekurset De Utrolige År og blev hjulpet i uddannelse, hvor hun fik en uddannelsesmentor 
og lektiehjælp til sine børns skolegang under corona-nedlukningen. 

Beboerprojekt PULS er slut, men medarbejdere, de fleste afdelinger og en del af indsatserne er 
overdraget til fsb, der administrerer den eneste boligsociale helhedsplan, der nu er tilbage på 
Bispebjerg og som har fået navnet ’Beboerprojekt Nordvest’.  Det er selvfølgelig AAB’s håb, at de mange 
gode erfaringer og arbejdsmetoder fra Beboerprojekt Puls vil blive brugt i det nye projekt.  

To afdelinger indgår ikke i den nye helhedsplan. Det drejer sig om AAB’s afdeling 8-24, der ikke opnåede 
støtte fra  LBF, og om SAB’s Fyns Huse, der ikke ønskede at deltage.   
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Succeskriterier 2021
- i alt 18 aktivitetsmål

Opnået Delvist opnået Ikke opnået Ikke igangsat

3.2 ’Husum for alle’ i Husum - afdeling 38 + 80 

 
Seks deltagende boligafdelinger fra hhv: AAB 
(2), fsb (4) samt Københavns kommune 
Administrator: fsb 

 Lejemål i alt: 1500  
 Lejemål i AAB: 567 
 Beboere i alt: ca. 3600 
 Økonomisk ramme 2021-2024:  
 16.667.000 kr. 
 Økonomisk støtte fra disp. fonden: 700.000 kr. 

Overordnet har ’Husum for alle’ haft fokus på 
Uddannelse og 
livschancer 
• Uddannelsesvejledning 
• Læsemakker 
• Besøgende i åben 

sundhedspleje 
• Forældrekurser 
• Danskkursus  

Kriminalitetsforebyggelse 
• Fritidsvejledning 
• Legepatrulje 
• Brandkadet og 

Juniorbetjente  

Sammenhængskraft 
og medborgerskab 
• Bydelsmødre 
• Beboerrådgivning 
• Beboerhaver 
• Gårdengagementer 

ifm. Corona 
• Valgbus  
 

Beskæftigelse 
• Lommepenge og 

fritidsjob 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Boligsocialt arbejde i endnu en coronatid 
Corona betød igen i år, at mange af de planlagte aktiviteter blev omlagt eller aflyst. Til gengæld kom 
der nye aktiviteter som f.eks. uddannelse af corona-aktører, der hjalp med at informere om coronatest 
og vaccine, afvikling af coronatest i vores lokaler, tryghedsopkald og en omfattende 
informationsindsats i samarbejde med kommunen. 

Til trods for corona har helhedsplanen opnået en del positive resultater. Særligt skal fremhæves et 
samarbejde med socialforvaltningen og andre lokale aktører om lommepengejob. Her har vi haft 26 børn 
og unge igennem et seks måneders forløb, hvor de efterfølgende skal sluses over i et ordinært 
fritidsjob. Herudover skal gruppen af bydelsmødre fremhæves. Gruppen har gjort en ekstra indsats 
under corona og har haft mange kontakter til andre beboere i området og bl.a. har informeret om 
muligheden for test og vaccine. Endelig skal fremhæves et omfattende samarbejde i området for at 
skabe sociale aktiviteter under nedlukningen i foråret 2021, der resulterede i 33 gårdarrangementer, 
med koncerter, optrædener, banko og meget mere. 

Helhedsplanen fandt i 2021 sine ben efter opstart af en ny helhedsplansperiode i slutningen af 2020, 
hvor to nye afdelinger kom med. Samtidig satte corona sit præg på samarbejde med de lokale skoler 
der havde nok at gøre med at håndtere restriktioner.  

UDVALGTE RESULTATER  

✓ 110 forældre har været forbi den åbne 
sundhedspleje 

✓ 26 børn og unge har fået et lommepengejob 
✓ 22 kvinder er blevet uddannet til bydelsmødre 
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3.3 ’Vejleåparken’ i Ishøj - afdeling 55 

 
To deltagende boligafdelinger fra hhv.: AAB 
(1), Ishøj boligselskab (1) samt Ishøj 
Kommune 
Administrator: AAB 

Lejemål i alt: 2.264 
Lejemål i AAB: 1.709 
Beboere i alt: ca. 5.160 
Økonomisk ramme november 2017- oktober 
2021: 21.630.000 kr. 
Økonomisk støtte fra disp. fonden: 1.995.000 kr. 

Overordnet har ’Vejleåparken’ haft fokus på 
Tryghed og trivsel 
• Nabohjælp og det gode 

naboskab 
• Urban Dance/ Explore/Voice 
• Økonomisk rådgivning 
• Kommunikation/rekruttering  

Forebyggelse og 
forældreansvar 
• Forældrenetværk 
• Familieakademi 
• Feriestøtte til 

udsatte 
børnefamilier 

 

Uddannelse og 
beskæftigelse 
• Fremskudt UU-

vejledning 
• Virksomhedsbesøg 
• Lommepenge-, 

fritidsjob og 
praktikpladser  

Kriminalpræventiv 
indsats 
• Ildflue og 

brandkadet 
• Urban Music 

 
 

Boligsocialt arbejde i endnu en coronatid  
En sund fritid for børn og unge er en af vejene til kriminalitetsforebyggelse. Den boligsociale 
helhedsplan er bl.a. med til at forebygge kriminalitet via fritidsjobvejledning, lommepengejob og 
brobygning til foreningslivet. I 2021 har 37 unge mellem 15-17 år modtaget fritidsjobvejledning. 70 % af 
de unge, der modtog vejledningen, fik et job, og 85 % af dem har formået at fastholde deres fritidsjob. 
Uddannelsesvejledning og uddannelsesarrangementer er en anden vej i det forebyggende arbejde. I 
2021 var der 120 deltagende ved helhedsplanens arrangementer med fokus på uddannelse, mens 63 
unge modtog uddannelsesvejledning. 

Rådgivning til beboerne omkring økonomi, breve fra det offentlige, der kan være svære at forstå, 
sociale forhold m.m. kan være en stor hjælp for beboerne. Helhedsplanen har i en del år tilbudt en sådan 
rådgivning til beboerne i Vejleåparken, men af forskellige årsager, har der kun været foretaget otte 
rådgivninger i 2021. Den nye boligsociale helhedsplan, Fælles om Vejleåparken, startede oktober 2021, 
og det med et stærkt fokus på mere og bedre beboerrådgivning de kommende år. Samtidig er det gode 
samarbejde med Beboerøkonomi i AAB omkring forebyggelse af udsættelser godt i gang igen, så vi 
forhåbentligt kan få sat antallet af udsættelser i afdeling 55 ned. Der var otte udsættelser i 2021.    
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Succeskriterier 2021
- i alt 36 aktivitetsmål

Opnået Delvist opnået Ikke opnået Ikke igangsat

   UDVALGTE RESULTATER 

✓ 11 af de 21 unge lommepengejobber er kommet 
videre i ordinært fritidsjob 

✓ 57 børn og unge er brobygget til foreningslivet.  
56 % er fastholdt i aktiviteten. 

✓ 163 individuelle beboere fik til sammen 653 opkald 
fra boligsociale medarbejdere under corona-
hjemsendelse primo 2021. Fokus for samtalerne var 
bl.a. trivsel og lettere beboerrådgivning.  
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3.4 ’Os fra Mimerskvarter’ på Nørrebro i København - afdeling 58 

 
Seks deltagende boligafdelinger fra hhv.: AAB 
(1), Boligforeningen 3B (1), VIBO (4) samt 
Københavns Kommune 
Administrator: VIBO 

Lejemål i alt: 795  
AAB: 236 
Beboere i alt: ca. 2.200 
Økonomisk ramme marts 2018 - februar 2022: 
10.640.000 kr. 
Økonomisk støtte fra disp. fonden: 388.125 kr. 

Overordnet har ’Os fra Mimerskvarter’ haft fokus på 

Forebyggelse og 
forældreansvar 
• Familiekurser og 

beboerakademi 
• Familieklub med Red 

Barnet 
• Brobygning til 

organiseret fritidsliv 
• Fædreindsats - 

Baba 
 

Tryghed og Trivsel 
• Beboerrådgivning 
• Fællesskabende 

aktiviteter 
 

Uddannelse og 
beskæftigelse 
• Lektiehjælp 
• Job til børn og unge 
• Danskundervisning 

for voksne 
 

 

 

Boligsocialt arbejde i endnu en coronatid  
2021 var ej heller det letteste år, når det drejer sig om at samle mennesker, skabe relationer og 
udvikle muligheder. I oktober måned måtte vi derudover sige farvel til to medarbejdere. 

Trods udfordringer har der stadig været fokus på at være til stede og løse opgaverne. Det er lykkedes 
at skabe en god kontakt til en større gruppe unge. Vi har planlagt et forløb med ekstern assistance, 
hvor de unge lærer om selvudvikling, ansvar og generelt styrkes i troen på egne evners formåen. 

Generelt har det været meget svært at løfte opgaven, at støtte og styrke børn og unge, herunder også 
brobygningen. Corona har ændret spillereglerne. Digitalt har man fra boligsocial side ikke meget at stille 
op med, som er attraktivt -slet ikke hvis man har været i digital skole hele dagen. Brobygning har ikke 
været muligt, for der har langt hen ad vejen ikke været noget at brobygge til. Der forestår i alle 
afdelinger en grundig reparation - relations arbejde, så nye bånd kan knyttes, tillid bygges og planer 
lægges.  
  

9

6

6

0

Succeskriterier 2021
- i alt 21 aktivitetsmål

Opnået Delvist opnået Ikke opnået Ikke igangsat

UDVALGTE RESULTATER 

✓ Der har været 27 beboerrådgivninger/samtaler 
med 8 individuelle beboere 

✓ Fire familier i AAB-afdelingen deltager i den 
tværgående familieklub med i alt 7-8 familier 

✓ Tre ungeakademiaftener med unge i alderen 18-
25 – med flot fremmøde 
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3.5 ’Mit Kvarter’ på Sjælør/Kgs. Enghave/Sydhavnen/Valby – afdeling 50 

 
12 deltagende boligafdelinger fra hhv: AAB (1), 
AKB København (1), VIBO (1), Boligforeningen 
3B (7), Samvirkende boligselskaber (SAB) (1), 
PAB v fa09 (1) samt Københavns Kommune 
Administrator: KAB 

Lejemål i alt: 3.107 Lejemål  
Lejemål i AAB: 260 
Beboere i alt: ca. 3107 
Økonomisk ramme 2011-2024: 16.046.000 kr. 
Økonomisk støtte fra disp. fonden: 351.169 kr.  

Mit Kvarter skelner i deres indsatser mellem ’POP-op aktiviteter’ og længerevarende og 
tilbagevendende aktiviteter: 

Uddannelse og livschancer 
• Job og 

uddannelsescafe 
• Uddannelse og 

fritidsjobvejledning 

Kriminalitetsforebyggelse 
• Mind your own 

business 
• Lommepengeprojekt 

Sammenhængskraft og 
medborgerskab 

• Beboerrådgivning 
• Bydelsmødre 
• Familiekøkkenet 
• 1 million skridt 

 

Pop-Up 
• Familieferie 
• Grill arrangement 
• Teaterforestilling 
• Familietur 
• Valg/demokratiaften 

 

Pop-Up 
• Feriecamp 
• Kickboxing 
• Basket og street 

dance 
• Beat the street 
• Løbetræning 
• E-sport 

 

 
 

 

Boligsocialt arbejde med en ny struktur 
Da bevillingerne fra LBF er skåret betragteligt og tilbagerapporteringskravene som et produkt af det, er 
ændret, har ’Mit Kvarter’ sadlet om rent strukturelt. Der har været fokus på at få så mange hænder som 
muligt, inklusiv nogle hoveder som kan fundraise aktivitetsmidler. Det er blevet et stort kludetæppe af 
forskellige finansieringskilder som også har affødt en del partnerskabsstillinger. Der er samlet set – ind 
til videre – 32 finansieringskilder i projektet. Det lige fra aktivitetspuljer i boligafdelingerne til Real Dania 
og Region Hovedstaden m.fl. 

Flere af stillingerne er dedikeret et særligt projekt, længerevarende eller kortvarigt. Nogle medarbejdere 
er ansat i kommunen men fungerer som en del af det boligsociale team et par dage om ugen. For at 
bevarer det lokale kendskab, som er kendetegnende det boligsociale arbejde, så har ’Mit Kvarter’ 
kontorer i tre områder: Sjælør, Sydhavnen og i Valby. De fleste medarbejder arbejder alle tre steder 
nogle gange om ugen. Det kræver et overblik og nogle meget selvstændige medarbejdere, som 
projektet heldigvis er beriget med. 

Corona har vanskeliggjort både relations – og rekrutteringsarbejdet i 2021. Men som del af den nye 
struktur er der i løbet af 2021 blevet arbejdet på at styrke samarbejdet med lokale foreninger og kunst 
og kulturinstitutioner, hvilket bl.a. har resulteret i en samarbejdsaftale med GAME og Børnekulturstedet 
Karens Minde. Derudover er der i 2021 blev afholdt pop up aktiviteter i samarbejde med foreninger og 
institutioner.   

UDVALGTE RESULTATER 

✓  Lommepenge/fritidsjobprojekt: 12 unge i alderen 13-14 år er blevet ansat lokalt i KAB, og placeret ude i lokale 
virksomheder. Projektet strækker sig over 9 måneder, hvor de unge bliver klædt på til at varetage et ordinært 
fritidsjob efter endt forløb. 

✓ 12 unge er blevet hjulpet i ordinært fritidsjob via hjælp til CV og ansøgning. 
✓ Familieferie: 94 personer fordelt på 26 familier deltog på familieferien i sommeren 2021. 
✓ Bydelsmødre: 12 Bydelsmødre påbegyndte Bydelsmødre uddannelsen i september 2021 og er færdiguddannet i 

februar 2022. De bliver en del af de to eksisterende foreninger i Valby og Sydhavnen/Sjælør. 
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4. BOLIGSOCIALE MINIHELHEDSPLANER UDEN STØTTE FRA 
LANDSBYGGEFONDEN 

4.1 ’Vores HG’ i Høje Gladsaxe – afdeling 52 

 
Fem deltagende boligafdelinger fra hhv: AAB 
(1), Boligforeningen 3B (1), Lejerbo (1), 
Arbejdernes Boligselskab i Gladsaxe (1), fsb 
Gladsaxe (1) samt Gladsaxe Kommune  
Administrator: Arbejdernes Boligselskab i 
Gladsaxe 

Lejemål i alt: 1.925  
Lejemål i AAB: 395 
Beboere i alt: ca. 4.100 
Økonomisk ramme 2021-2024:  
10.400.000 kr.  
Økonomisk støtte fra disp. fonden: 400.000 kr. 

Ved udgangen af 2020 udløb støtten fra Landsbyggefonden til den boligsociale helhedsplan. Heldigvis 
lykkedes det at fortsætte det tætte samarbejde om Høje Gladsaxe, da både Gladsaxe kommune og de 
fem boligorganisationer fandt midler til at der stadig kan være en lokal forankret indsats. Vores HG 
består nu af medarbejdere fra både Fællesdriften og Gladsaxe kommune. I april flyttede Vores HG 
sammen med det lokale bibliotek, hvor det nyåbnede fælles samlingssted; BIBLIOTEK+; danner rammen 
for arbejdet.  

Overordnet har ’Vores HG’ fokus på 

• Børn og unge 
• Familier 
• Sammenhængskraft og Frivillighed 
• Sundhed, Aktivt liv og tryghed 

 

Erfaringerne flytter med 

Fra mange år som LBF støttet helhedsplan, har ’Vores HG’ en masse gode værktøjer og principper 
omkring samarbejde – som fortsat danner grundlag for det fremtidige arbejde i ’Vores HG’.  

Og vi holder meget fast i, at vi arbejder med beboerne og ikke for beboerne. Med ressourceperspektiv 
tror vi på at alle kan noget, og sammen kan vi endnu mere. Derfor arbejder vi med at koble ressourcerne 
- både på individ og områdeniveau.  

 
 
 

  UDVALGTE RESULTATER  

✓ Over 90 beboere og samarbejdspartnere fra boligorganisationer, kommune og politi var til 
tryghedsvandring i september – og satte sammen fokus på, hvad der kunne forbedres i området og hvad 
der fungerer godt.  

✓ Omkring 100 frivillige fra hele området: Pulsen, Bibliotek+, boligorganisationer, kirken, seniorklubber, ung-
til-ung og andre foreninger deltog i en frivilligaften, hvor fællesskabet var i fokus og borgmesteren holdt 
tale og der blev netværket på kryds og tværs.  

✓ Over 20 unge fra området planlagde og udførte en sommerfestival for børn og familier. 
✓ I 2021 blev det nyistandsatte beboerlokale Pulsen indviet. Mange beboere havde været med til at beslutte 

og indrette de nye rammer for fællesskabet efter en donation fra Lions Gladsaxe. Sammen har de fået 
indrettet lokalerne, så man føler sig hjemme og der er plads til alt fra kreative aktiviteter til et lille frivillig-
kontor. Vinderen af en fotokonkurrence blandt beboerne har fået sit smukke billede af Kastanjestien 
forstørret på den ene væg.  
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4.2 ’Hede – og Magleparken’ i Ballerup - afdeling 54 

 
Deltagende boligforeninger og kommune: 
AAB (1), Baldersbo (1) og Ballerup kommune 
Administrator: Baldersbo 

Lejemål i alt: 2.090 AAB: 
944  
Beboere i alt: 3.982 
Økonomisk ramme 2020-2022: 4.200.000 kr.: 
Økonomisk støtte fra disp. fonden: 1.200.000 kr. 

Afdeling 54 var indtil 2012 en del af en boligsocial helhedsplan støttet af Landsbyggefonden. Siden da 
har afdelingen sammen med Baldersbo og Ballerup Kommune, og ved hjælp af lokalt rejste midler samt 
økonomisk støtte fra de to boligorganisationer, fortsat indsatsen uden bidrag fra Landsbyggefonden. 
Hedegaven, som er det lokale kaldenavn for den boligsociale indsats i Hede- og Magleparken, kører nu 
på sin fjerde periode og løber frem til den 31. januar 2022. 

Overordnet har indsatsen haft fokus på 

Børn og unge 
• Lektiecafé 
• Lommepengejob 
• Social 

færdighedstræning 
• Idrætscontainer 
• Ferieaktiviteter 

Familie og forældre 
• Baba/Bydelsmødre/ 

kvindegrupper 
• Beboerrådgivning/foræ

ldrecafe 
• Beboerakademi/ 

danskundervisning 
• Madklubber 
 

Ældre og sundhed 
• Demensindsats 
• På tværs af 

generationer 
• Fortæl for livet 
• Motionstræning 

•  

Negativ social kontrol 
og naboskab  
• Kommune-

samarbejde 
• Positive 

fællesskaber 
• Corona-

fællesskaber 
•  

 

 

 

 

 

 

 

 
Boligsocialt arbejde i endnu en coronatid 
Det har – som sidste år – været særligt udfordrende at der har været corona og dertilhørende 
restriktioner. Og særligt trist har også været at samarbejdet mellem UU-vejledningen og 
lommepengeprojektet er endt efter mere end 10 år, grundet teknikaliteter og nyfortolkning af 
reglerne.  

Det som har været særligt godt, er blandt andet, at vi har fundet ud af, at rigtig mange aktiviteter, har 
kunnet lade sig gøre udenfor som fx plænekoncerter, gadeteater, gåture, boldspil, sundhedsdag, 
minimarathon, torvedag mm. Vi var også så heldige at få midler fra ensomhedspuljen, som vi brugte på 
et demokratisk teaterprojekt ’Grib Engagementet’. 
  

9

5

4
0

Succeskriterier 2021
- i alt 18 indsatser

Opnået Delvist opnået Ikke opnået Ikke igangsat

UDVALGTE RESULTATER  

✓ 41 unge i lommepengeprojektet – 10 af dem har fået 
ordinært fritidsjob  

✓ Tre demensven-informationsmøder, 20 nye 
demensvenner, 5 demensveninstruktører 

✓ Mandagscafe med foredrag med nye medlemmer 
hver gang. Fast 10-20 personer. Medlemmerne 
beslutter selv hvilke emner der skal tages op. 
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BILAG 1 UDLEJNINGSAFTALER 
Nedenfor er en kort præsentation af udlejningsaftaler indgået i kommuner med afdelinger fra 
Boligforeningen AAB, der deltager i boligsociale helhedsplaner og minihelhedsplaner. Herudover er lavet 
en opgørelse over, hvor mange kommunale anvisninger, der har været i de pågældende afdelinger i 
2021. 

Udlejningsaftalerne er – udover de boligsociale helheds- og minihelhedsplaner – et af de værktøjer, 
kommunen og AAB har for at understøtte en alsidig beboersammensætning i afdelingerne. 

Københavns Kommune 
Afdelingerne 8/24, 33, 38, 49, 50 og 80 ligger i Københavns Kommune. 

Alle afdelinger er omfattet af AAB’s udlejningsaftale med Københavns Kommune, der er indgået med 
afsæt i den fælles rammeaftale for udlejning af almene familie- og ungdomsboliger i København i 
perioden 2019 til 2023. 

Trappetrinsmodellen 
I rammeaftalen indplaceres boligområder med flere end 1.000 beboere i trappetrinsmodellen på trin 1-3. 
Disse boligafdelinger placeres i trappetrinsmodellen, afhængigt af hvor stor risikoen er for, at 
afdelingerne i områderne kommer på regeringens liste over udsatte boligområder.  

Afdelinger, der ikke er beliggende i et boligområde med mere end 1.000 beboere, kategoriseres på 
trappetrin 1-3, afhængigt af hvor stor en andel af beboere mellem 18 og 64 år, der står uden for 
arbejdsmarkedet, målt i procent af alle beboere i samme aldersgruppe.  

Det kan illustreres således: 
 

 
 

Udlejningen af de ledige boliger tager udgangspunkt i beboersammensætningen i henholdsvis 
boligafdelinger og boligområder. Jo højere afdelingen eller området placerer sig på 
trappetrinsmodellen, des højere er andelen af fleksibel udlejning. 

Skærpede fleksible kriterier på områdeniveau i røde og gule områder 
Med rammeaftalen blev der som noget nyt indført udlejning efter såkaldt skærpede fleksible kriterier i 
de gule, og røde områder, dvs. de områder, som er på listen over udsatte boligområder, eller som er tæt 
på at opfylde et eller flere af de kriterier, der afgør, om et boligområde er et udsat boligområde.  

Ved udlejning efter de skærpede fleksible kriterier skal den boligsøgende og den boligsøgendes 
husstand dokumentere, at de opfylder betingelser, der afspejler kriterierne for udsatte boligområder 
vedrørende uddannelsesniveau, indkomstniveau, arbejdsmarkedstilknytning og eventuelt kriminalitet.  
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Andelen af ledige boliger, der er omfattet af udlejning efter skærpede fleksible kriterier, varierer efter 
hvilket niveau, boligområdet placerer sig på. Således udlejes alle ledige boliger efter skærpede fleksible 
kriterier i de røde områder på trin 3. I gule områder udlejes 6/9 ledige familieboliger efter de skærpede 
fleksible kriterier, og de resterende boliger, dvs. 3/9, går til kommunal anvisning. 

Ved rammeaftalens vedtagelse skulle boligsøgende inkl. husstand til afdelinger i boligområder, der 
overskred eller var i nærheden af at overskride grænseværdien, opfylde samtlige skærpede fleksible 
kriterier for at kunne få tildelt en bolig. I 2020 blev rammeaftalen justeret, så de skærpede 
udlejningskriterier i gule områder nu afspejler de konkrete udfordringer, der er i de enkelte 
boligområder. Boligsøgende skal nu kun dokumentere at opfylde de kriterier, der overskrider 
grænseværdien i den konkrete afdeling. Samtidig udgik de tidligere orange områder, så der nu kun er 
grønne, gule og røde områder.  

Efter offentliggørelsen af listerne over udsatte boligområder den 1. december 2021, udlejer AAB nu med 
skærpede fleksible kriterier i afdeling 33 og 80, som er beliggende i gule områder, og i afdeling 49, som 
igen er på listen over udsatte boligområder og dermed et rødt område, hvor boligsøgende skal 
dokumentere at opfylde samtlige kriterier.  

Forebyggelsesområder  
Ved en lovændring i december 2021 blev de statsligt udpegede forebyggelsesområder indført. 
Forebyggelsesområder er boligområder, som ikke er omfattet af den nuværende indsats mod 
parallelsamfund, men hvor der er behov for en forebyggende indsats. AAB har seks 
forebyggelsesområder, heraf afd. 33, 40, 50 og 80 i Københavns Kommune. I disse afdelinger skal der 
udlejes efter fleksible kriterier om beskæftigelse og uddannelse, ligesom der stilles krav til anvisningen, 
så kommunerne ikke må anvise ledige boliger til boligsøgende, hvor et medlem af husstanden f.eks. er 
dømt eller har modtaget visse offentlige ydelser. 

Fleksibel udlejning på afdelingsniveau  
Fleksibel udlejning indebærer, at boligsøgende på ventelisten, der opfylder visse kriterier, opnår 
fortrinsret på ventelisten forud for andre boligsøgende med højere ventelisteanciennitet. Afdelingerne 
kategoriseres på trappetrin 1-3, afhængigt af hvor stor en andel af beboere mellem 18 og 64 år, der står 
uden for arbejdsmarkedet.  Er der en meget høj andel af beboerne, som står uden for arbejdsmarkedet, 
lukkes der ned for kommunal anvisning og skrues op for fleksibel udlejning. 
 

• Trin 1: Boligafdelinger, hvor færre end 35 % af de voksne beboere står uden for arbejdsmarkedet: 
- To af ni boliger tilbydes boligsøgende på ventelisten. 
- Tre af ni ledige boliger tilbydes boligsøgende på ventelisten, der opfylder et fleksibelt 

kriterie.  
- Tre af ni ledige boliger går til kommunal anvisning. Hvis kommunen ikke benytter boligen, 

tilbydes den boligsøgende på ventelisten. 
- En af ni ledige boliger benyttes til genhusning i kommunen. Hvis kommunen ikke 

benytter boligen, tilbydes den boligsøgende på ventelisten. 
 

• Trin 2: Boligafdelinger, hvor 35-39,9 % af de voksne beboere står uden for arbejdsmarkedet: 
- Ingen almindelig ventelisteudlejning. 
- Seks af ni ledige boliger tilbydes boligsøgende på ventelisten, der opfylder et fleksibelt 

kriterie om enten arbejde eller uddannelse (A-kriterie). 
- To af ni ledige boliger går til kommunal anvisning. Hvis kommunen ikke benytter boligen, 

tilbydes den boligsøgende på ventelisten. 
- En af ni ledige boliger benyttes til genhusning i kommunen. Hvis kommunen ikke 

benytter boligen, tilbydes den boligsøgende på ventelisten, der opfylder det fleksible 
kriterie. 

- Ved ekstern oprykning, dvs. fra en anden afdeling, skal den boligsøgende også opfylde 
de fleksible kriterier. 

 
• Trin 3: Boligafdelinger, hvor mindst 40 % af de voksne beboere står uden for arbejdsmarkedet: 

- Ingen almindelig ventelisteudlejning. 
- Ingen kommunal anvisning. 
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- Alle ledige boliger tilbydes boligsøgende på ventelisten, der opfylder et fleksibelt 
kriterie om enten arbejde eller uddannelse (A-kriterie). 

- Ved ekstern oprykning, dvs. fra en anden afdeling, skal den boligsøgende også opfylde 
de fleksible kriterier. 

 
De fleksible kriterier 

• De fleksible A-kriterier er: 
- Arbejdsmarkedstilknytning (min. 25 timer om ugen) 
- Uddannelse (SU-berettiget uddannelse). 

 
• De fleksible B-kriterier er: 

- Seniorer (>62 år, som frigiver anden bolig i kommunen) 
- Skilsmisseramte, der bor i kommunen (op til ét år; fælles husstand mindst to år forud). 

 

Ansøgeren eller dennes ægtefælle/samlevende skal dokumentere, at de opfylder kriteriet på det 
tidspunkt, hvor boligen overtages. 

Mange boligsøgende på AAB’s venteliste oplyser, at de opfylder de fleksible kriterier og opnoterer sig. 
Det giver AAB et godt udgangspunkt for fortsat at styrke beboersammensætningen i afdelingerne. 

I 2021 har der været følgende kommunale anvisninger i afdelingerne: 8-24, 33, 38, 49, 50 og 80: 
 

 

Gladsaxe Kommune 
Afdeling 52 ligger i Gladsaxe Kommune, og der er indgået en speciel udlejningsaftale for området ’Høje 
Gladsaxe’, hvor afdelingen ligger. 

Udlejningsaftalen har til formål at bidrage til en styrket beboersammensætning i Høje Gladsaxe, og 
målet skal opnås dels ved, at de beboere, som bor i Høje Gladsaxe, får nye kompetencer og muligheder, 
dels ved, at nye ressourcestærke beboere tiltrækkes. 
 

• 85 % af boligerne i området udlejes til ansøgere på ventelisten efter reglerne om fleksibel 
udlejning, dvs. der gives fortrinsret til ansøgere på ventelisten, der opfylder bestemte 
betingelser jf. nedenfor. 

• 15 % af boligerne i området udlejes efter kommunens anvisning. 
 
De fleksible udlejningskriterier omfatter i prioriteret rækkefølge: 

1. Personer med tilknytning til arbejdsmarkedet — 80 % 
2. Studerende — 10 % 
3. Seniorer i Gladsaxe Kommune — 10 %. 

 

Kommunen anviser 15 % af de ledige boliger i afdelingerne til løsning af kommunens boligsociale 
opgaver. 

Under hensyn til en samlet påvirkning af den sociale balance i afdelingerne har kommunen forpligtet sig 
til, at 12,5 % af de kommunale anvisninger følger kriterierne for fleksibel udlejning. 

De resterende 2,5 % af de kommunale anvisninger skal i videst muligt omfang følge kriterierne for 
fleksibel udlejning, men reserveres i øvrigt til løsning af særlige boligsociale situationer, hvor det vil 

Afdeling 8 - 24 33 38 49 50 80 
 
Kommuneanvisning 

 
7 

 
17 

 
11 

 
1 

 
3 

 
0 

 
Samlede genudlejninger i 
afdelingen 

 
33 

 
60 

 
43 

 
88 

 
31 

 
13 
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være åbenbart urimeligt at fastholde de aftalte kriterier. Kommunal anvisning i disse tilfælde 
forudsætter, at anvisningen ikke strider mod formålet med den fælles fleksible udlejningsaftale, og at 
den boligorganisation, hvor lejemålet er beliggende, høres forud for kommunens beslutning om 
anvisning. 
 

Afdeling 52 
 
Kommuneanvisning 

 
7 

 
Samlede genudlejninger i afdelingen 

 
46 

 

Udlejningsaftalen med Gladsaxe Kommune løb til udgangen af 2020. En ny aftale er under forhandling, 
og den forhenværende aftale er derfor fortsat gældende. 

Ishøj Kommune 
AAB har en enkelt afdeling i Ishøj Kommune, afdeling 55. Aftalen er indgået pr. 1. januar 2018 og løber 
indtil udgangen af 2021. Aftalen er indgået både med henblik på løsning af påtrængende boligsociale 
opgaver i Ishøj Kommune og for at styrke beboersammensætningen i afdelingens boliger. Aftalen er 
forlænget, og en ny aftale er under forhandling. 

Alle ledige boliger i afdelingen anvises af Ishøj Kommunes boliganvisning, dog således at internt 
beboerne i afdelingen fortsat kan benytte deres fortrinsret til ledigblevne boliger i afdelingen, ligesom 
man kan bytte sig til en bolig i afdelingen og benytte boliggarantibevis. Kommunens anvisning af ledige 
boliger sker på baggrund af en vurdering af den boligsøgendes behov og beboersammensætningen i 
den boligafdeling, den boligsøgende anvises til eller bor i på anvisningstidspunktet. Anvisningen sker 
efter en konkret individuel vurdering. 

Der har i 2021 været følgende kommunale anvisninger i afdelingen: 
 

Afdeling 55 
 
Kommuneanviste 

 
220 

 
Samlede genudlejninger i afdelingen 

 
277 

 
Afdeling 55 er udpeget som et forebyggelsesområde, hvor der stilles særlige krav til udlejningen.  

Ballerup Kommune 
Afdeling 54 ligger i Ballerup Kommune og er omfattet af den indgåede udlejningsaftale, Ballerupaftalen, 
som er gældende for perioden 1. september 2020 – 31. august 2024.   

Det overordnede formål med aftalen er at sikre en bred beboersammensætning med social og 
økonomisk sammenhængskraft i de almene boligområder i Ballerup Kommune. 

I aftalen er indeholdt, at 25 % af de ledige boliger udlejes til ansøgere på boligorganisationens 
ventelister, der opfylder fleksible kriterier. De aftalte kriterier for AAB er: 
 

1. Personer, der kan dokumentere, at et voksent medlem af husstanden har fast arbejde 
2. Personer, der kan dokumentere, at de er uddannelsessøgende 
3. Personer, der bor i Ballerup Kommune, er fyldt 60 år, har behov for en mere senioregnet bolig og 

afgiver en større bolig. 
 

I afdeling 54 er det aftalt, at 2/3 af udlejningen af ledige boliger til ventelisten sker til ansøgere, der 
opfylder kriterie 1, imens 1/3 sker efter kriterie 2. 

I 2021 har der været følgende kommunale anvisninger i afdelingen: 
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Afdeling 54 

  
Kommuneanvisninger 

 
22 

 
Samlede genudlejninger i afdelingen 

 
91 

 

 

  



25 
 

BILAG 2 – FÆDRENETVÆRK I NORDVEST 
Faderrollen er i forandring for mænd med 
etnisk minoritetsbaggrund i Danmark. Det 
seneste årti har der været stigende 
boligsocial interesse i at understøtte 
denne udvikling ved at facilitere netværk 
mellem fædre. Sådanne netværk bidrager 
nemlig til at øge trivslen blandt børn og 
blandt fædrene selv, men samtidigt kan 
netværk af fædre være en vigtig brik i 
bestræbelsen på at fremme tryghed og 
fællesskab i udsatte boligområder.  

Fra 2018 til 2021 blev der etableret to 
fædrenetværk i Københavns 
Nordvestkvarter. En del af fædrene 
kommer fra afdeling 33 og afdeling 49 og 
ud over at være blevet en del af et lokalt 
fællesskab, har de udviklet deres roller 
som fædre og bidraget til at skabe større 
sammenhængskraft i deres boligområde.  

Ambition: Faderskab, familie og lokalområde 
Arbejdet med etableringen af de to fædrenetværk er sket på baggrund af midler fra den boligsociale 
helhedsplan Beboerprojekt Puls, der dækkede ni almene boligafdelinger i to områder af København NV; 
Fuglekvarteret og området omkring Tagensbo Skole. Begge områder har i mange år været præget af 
sociale udfordringer, bl.a. i form af socialt udsatte familier, arbejdsløshed, manglende naboskab og 
kriminalitetstruede børn og unge. I forbindelse med bandekonflikten har der desuden været en del 
skyderier i områderne, hvilket har bidraget til at øge den utryghed, som opleves af beboerne.  

I Beboerprojekt Puls var det familie- og netværkskoordinator Bent Haagensen, der hjalp de to 
fædrenetværk på benene. Bent har 25 års erfaring fra politi, SSP, samt inden for områderne 
forebyggelse og forældreinddragelse.  

Projektets formål var at rekruttere og opkvalificere fædre til at gøre en positiv forskel for sig selv, deres 
familier og for deres boligområder. Fædrene skulle tilegne sig større viden om deres lokalområde, og 
deltage i temaaftner om forældreskab, familier, børn og unge. De skulle tage mere ansvar i deres egen 
husholdning, for deres børn og i forhold til deres børns skole- og fritidsliv. Derudover var forhåbningen 
også, at fædrene ville skabe et fællesskab med andre fædre, hvor mænd kunne støtte hinanden i 
faderskabets udfordringer.  

En central del af projektet har været, at fædrene arrangerede aktiviteter for andre beboere. De 
aktiviteter betød, at fædrene blev kendte ansigter i lokalområdet. Det skabte stolthed, men kunne også 
forøge trygheden i boligområdet. Det blev nemlig et vigtigt skridt på vejen til, at fædrene kunne skabe 
relationer og starte en konstruktiv dialog med området unge, herunder unge i socialt udsatte 
positioner.  
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Opstarten: Mandeting 
Alle ønsker det bedste for 
deres børn. Men 
forældreskabet er privat og 
ofte også sårbart at tale om. 
Det var derfor en stor opgave 
at få mænd, der ikke på 
forhånd kender hinanden, til at 
blive nysgerrige på de nye 
netværk af fædre.  

Familie- og 
netværkskoordinatoren 
spredte nyheden om 
muligheden for at blive del af 
et fædrenetværk ved bl.a. at 

besøge skoler, klubber og institutioner. Det var et ressourcekrævende opsøgende arbejde, hvor Bent 
også arbejdede på gadeplan og tog direkte kontakt til fædre, besøgte vandpibecafeer, mandeklubber i 
Københavns Nordvestkvarter, moskeer og talte med imamer om projektet.  

I forhold til andre sociale initiativer, der forsøger at etablere og strukturere fællesskaber mellem fædre i 
udsatte boligområder, så vurderede Beboerprojekt Puls, at man kom længst ved at skabe et forløb for 
fædrenetværk, der i høj grad foregik på mændenes præmisser. Opstarten af fædrenetværket lykkedes 
derfor gennem en vedvarende indsats, der fremfor et skræddersyet forløb havde fokus på fædrenes 
behov. 

Det var Champions League kampe og fælles madlavning, der til at begynde med tiltrak fædrene til 
netværket. Senere kom temaarrangementerne og madlavningskursus, og herefter begyndte mændene 
at planlægge, hvilke aktiviteter de ønskede at iværksætte for deres boligområde. 

Forankring: Fællesskabets betydning 
Vekselvirkningen mellem fælles madlavning, fodbold, temaftner, madlavningskursus og planlægning af 
aktiviteter for børn, gav fædrene et stærkt sammenhold. Og vekselvirkningen gjorde det interessant for 
endnu flere fædre at deltage. De ville gerne lære nyt om forældrerollen, men de havde også behov for 
at lave ”mandeting” sammen med andre. 

Fædrenes fællesskab blev også 
sammentømret ved, at de tog deres børn 
med på fælles udflugter hver fjortende dag. 
Fædrene tog bl.a. på fælles fisketur med 
børnene, og netværket fik en aftale med FCK 
om to gange om året at kunne komme gratis 
i Parken og se fodboldkampe med deres 
børn.   

I alt deltog 35 fædre i aldersgruppen 30-55 
år i de to fædrenetværk. Mændene havde 
mange forskellige etniske baggrunde (dansk, 
islandsk, engelsk, makedonsk, albansk, 
tyrkisk, pakistansk, somalisk og brasiliansk). 
Det var derfor på tværs af forskelligheder, at 
mændene opbyggede stærke fællesskaber, 
hvor der var plads til at diskutere sport, 
religion, politik, børneopdragelse og 
familieliv og stadig være venner 
efterfølgende.  
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Fællesskabet har haft en stor betydning for fædrene, og er bærende i forhold til, at fædrenetværket 
kan forankres lokalt uden støtte fra den boligsociale helhedsplan.  

En far fortæller: ”Fællesskabet betyder alt i forhold til, at man føler sig hjemme i lokalområdet. Det er 
det vigtigste jeg har fået med fra fædregruppen; et bindende venskab til mange af fædrene, som jeg 
støder ind i også uden for vores sammenkomster og arrangementer. Når jeg afleverer eller henter mine 
børn, når jeg står i køen i Netto eller er på legepladsen med ungerne … Der er nogen at tale med i forhold 
til ens interesser og problemer.” 

Ud over, at private venskabsbånd binder netværket sammen, så har det ene af de to fædrenetværk nu 
forankret sig som en mere formel forening. 

Aktiviteter: At blive et kendt ansigt  
Projektet fædrenetværk havde bl.a. til formål at kapacitetsopbygge fædrene ved at give dem viden om 
børne- og ungdomsliv. Den viden kunne de både bruge i deres eget familieliv og i deres kontakt med 
andre børn og unge.   

I løbet af tre år arrangerede fædrene bl.a. fastelavnsfester, sommerfester, og fodboldturneringer for 
beboerne i deres boligområder, og det engagement betød, at fædrene blev til lokalt kendte ansigter.  

Gennem temaaftner opnåede fædrene nye redskaber til at håndtere konflikter, f.eks. i hjemmet, samt 
værktøjer til at kommunikere med unge og andre. De lærte om at gå i dialog med skoler og lokale 
foreninger, og sammen indgik de i udviklende diskussioner om samfundsrelevante temaer. Sammen med 
de relationer fædrene skabte i lokalområdet, gav disse nye kompetencer en vigtig ballast til at kunne 
blande sig, når de oplevede uhensigtsmæssig adfærd blandt børn og unge i området. 

En af fædrene forklarer, at fædrene fra 
netværket generelt har oplevet enorm stor 
respekt på grund af det arbejde, som 
fædregruppen har gjort for lokalområdet: 
”Ofte hilser fremmede forældre på én 
uopfordret og roser vores arbejde, bare 
fordi de kan genkende én fra de 
arrangementer, vi har stået for. Det samme 
kan ungarbejderen i Rema, pædagogen i 
SFO’en eller børnehaven, læreren fra skolen 
og børnene på legepladsen.”  

Familie- og netværkskoordinatoren Bent 
Haagensen stemmer i: ”Den respekt 
fædrene oplever, betyder rigtig meget for 
dem alle sammen – både på et personligt 
plan, men også i forhold til at føle sig som 
en del af lokalområdet eller når der helt 
praktisk skal mægles i konflikter, oplyses 
om Covid19 eller handles, når børnene er 
oppe og toppes i gården.” 

Faderskab i forandring 
Langt de fleste unge, som bliver hårdkogte 
kriminelle eller radikaliserede, har manglet 
en far i deres liv. Samtidigt har børn bedre 
uddannelses- og livschancer, hvis de 
gennem deres opdragelse har fået styrket 
deres selvværd og hjælp til at navigere i de 
fællesskaber, de er del af. Fædrene kan 
derfor have en helt central rolle i deres børns udvikling.  
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Der er, som nævnt, en udvikling i gang, hvor fædre med minoritetsbaggrund gør op med idéen om, at en 
far er autoritær og fraværende. Ifølge sociologen Aydin Soei er ønsket om at være en nærværende og 
tilstedeværende far måske denne tids største integrationssucces. Men disse nye fædre har ikke 
nødvendigvis selv haft en stærk faderrolle at spejle sig i. Fædrenetværket er derfor en indsats, der kan 
bibringe viden og adgang til et fællesskab, hvor fædre kan gå i dialog med hinanden om de dilemmaer, 
der knytter sig til at være far.  
 
På den måde understøtter fædre-indsatsen en igangværende udvikling. Familie- og 
netværkskoordinator Bent Haagensen har interviewet de fædre, der har deltaget i de to fædrenetværk. 
Interviewene viser, at fædrene er blevet klædt bedre på til at forstå de samfund, de er del af, og med 
den viden kan de bedre støtte deres børn. Flere fædre fortæller, at de begyndte at engagere sig i 
skole-/hjem-samarbejdet efter de var kommet ind i en fædre gruppe, for nu var det lettere at gå i dialog 
med skolen, og med de foreninger børnene kom til i deres fritid. Nogle af de fædre, der før stod uden 
arbejde, kom i arbejde. Der er ingen tvivl om, at forståelsen af, at man er vigtig som far, og at man er en 
vigtig spiller i lokalområdet, er med til at give personlig styrke.  
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