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Aktivitetsnavn: 

Brobygning mellem skole og hjem (elever og forældre i grundskolen) 

Formål: 

 

Formålet er at flere børn trives og klarer sig godt i grundskolen, bliver uddannelsesparate 
og får de bedst mulige forudsætninger for at gå videre i uddannelsessystemet. 
 

Delmål: 
 At flere forældre bliver aktivt deltagende i forhold til barnets skolegang og dermed 

understøtter barnets skoleudbytte bedst muligt. Forældrene deltager i 

forældremøder, skole-hjemsamtaler og andre arrangementer i skolen. De bidrager 
aktivt i klasseforældrerådet og måske i skolebestyrelsesarbejdet. 

 At antallet af elever med ulovligt fravær reduceres og nærmer sig 
kommuneniveau. 

 At karaktergennemsnittet i boligområderne nærmer sig kommuneniveau. 

 

Målgruppe(r):  

 

Forældrene er nøglepersoner i deres børns udvikling og trivsel. Når forældrene engagerer 
sig og er aktivt deltagende i barnets skolegang, har det en positiv indvirkning på barnets 

lyst til at lære og dermed på barnets generelle skoleudbytte. 

Den primære målgruppe er udsatte forældre i boligområderne med børn i grundskolen.  

Forældrene er selv udfordret personligt, social eller kulturelt. De kan selv have dårlige 
skoleoplevelser, sproglige barrierer og mangle kendskab til det danske skolesystem. 
Mange af dem har svært ved at afkode skolesystemet og de forventninger, der er til dem 

om aktiv deltagelse i deres børns skolegang. 

For skolerne kan det være svært at opnå god kontakt til forældrene, da de sjældent 

deltager i forældremøder og andre skolerelaterede aktiviteter. 

Antal elever fra boligområderne i de fire distriktsskoler (juni 2020): 

Boligafdeling: Distriktsskoler Antal elever  

Afdeling 35, Nørager og 
Afdeling 24, Søstjernevej m.fl. 

Humlehøjskolen 133 

Ahlmannskolen 46 

Afdeling 30, Stenbjergparken Ulkebøl Skole 136 

Afdeling 22, Kløver-/Hvedemarken Sønderskovskolen 66 

 
Skolerne vurderer, at der er et stort udækket behov for at understøtte udsatte forældre i 

kontakten til skolen og i deres forståelse for, hvor de selv skal bidrage.  

 

Indhold og praksis: 
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Vi bygger oven på erfaringerne fra den nuværende projektperiode, hvor vi har afholdt 
familiekurser for familier med flygtningebaggrund. Forældrene har vist, at de er 
nysgerrige og gerne vil forstå det danske samfund. Når forældrene får mere viden og 

forståelse for, hvad de kan gøre anderledes, er de også villige til at forsøge at 
imødekomme de krav og forventninger, vi stiller til dem. Næste skridt er at støtte 
forældrene i kontakten til skolen, så de bliver i stand til at tage en mere aktiv rolle i 

forhold til deres børns trivsel og skoleudbytte. 

Der ansættes 2 skole-hjemkoordinatorer til at dække distriktsskolerne. Indsatsen skal 

være fleksibel, så det er muligt at flytte medarbejderressourcer, hvis der viser sig et 
behov for en differentieret indsats på skolerne. Som udgangspunkt fordeles 

medarbejderne således: 

 Ulkebøl Skole: 1 medarbejder 
 Ahlmann-Skolen og Sønderskov-Skolen: 1 medarbejder 

 Humlehøj-Skolen: Er dækket via egne ressourcer og erfaringer fra en 

ghettoindsats 2010-2013. 

De to medarbejdere arbejder både med brobygning mellem skolen og hjemmet  
og mellem fritidslivet og hjemmet (den sidste del er beskrevet i indsatsområdet 

Kriminalitetsforebyggelse).  
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Skole-hjemkoordinatorerne understøtter forældrenes forudsætninger for at være positivt 
deltagende i børnenes skolegang. Skole-hjemkoordinatorerne har fokus på forældrene og 

supplerer på den måde det arbejde, der i forvejen foregår i skolerne, hvor personale i 

ressourceteamet og inklusionsteamet har fokus på elevens trivsel.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kerneelementerne i indsatsen vil være: 

 Hjemmebesøg med samtaler og rådgivning til forældrene i forhold til, hvordan de 

kan sørge for at barnet er skoleparat, får mindre fravær, får lavet lektier, kommer 
i bedre trivsel mm. 

 ”Oversætte” skolens forventninger til forældrene og eleven, og understøtte en god 

dialog mellem forældrene og skolen. 
 Bidrage til at forældrene deltager i de møder og arrangementer, som skolen 

indbyder til – og give følgeskab i starten, hvor det er nødvendigt. 

 Bidrage til at forældrene kommer til at indgå aktivt i f.eks. klasseforældrerådet og 
måske i skolebestyrelsen. 

 Gruppeaktiviteter, hvor det giver mening at samle forældrene. F.eks. 

informationsmøder omkring emner som fravær, skoleparathed, 
uddannelsesparathed, unge og kulturforskelle mm. 

 Deltage i vanskelige samtaler, hvor dialogen er sårbar, for efterfølgende at kunne 

efterbehandle og følge op med forældrene. 

 Understøtte, at skolen får mere tid og ro til kerneopgaven. 

Skole-hjemkoordinatorerne vil have deres daglige gang på skolerne og vil således lære 
elever og lærerne at kende. De vil deltage i arrangementer eller særlige temadage på 

skolerne, hvor det giver mening, for at opbygge relationer til forældre, elever og 

personale. 

Lærerne kan konsultere skole-hjemkoordinatoren og drøfte konkrete elever og 
samarbejdet med hjemmene. Medarbejderne vil også kunne deltage i undervisningen for 
at iagttage en elev i forhold til trivsel og deltagelse i undervisningen for efterfølgende, at 

kunne rette henvendelse til hjemmet, for rådgivning til forældrene om, hvad de kan gøre 

for at bakke op om barnets skolegang. 



Opgavebeskrivelse for skole-hjemkoordinatorerne 2021-2025 

 

4 

 

Inklusionsmedarbejderen på Humlehøjskolen deltager i indsatsen. Især i opbygningsfasen 
er det vigtigt, at han deler sine erfaringer og måder at arbejde på. Han vil i 

projektperioden indgå i et netværk med de to skole-hjemkoordinatorer. 

Målet er, at vi opbygger en samlet tilgang til forældrene med henblik på 

erfaringsopsamling, vidensdeling og forankring.  

Kilde:  

CFBU; Brobygning mellem grundskole og forældre, side 50-53. Inspirations- og 

videnskatalog – Viden om boligsociale aktiviteter støttet af Landsbyggefonden 2020 

Ansvars- og rollefordeling: 

 

De to medarbejdere ansættes i skolerne således at de må tilgå nødvendige oplysninger 

om elever og forældre.  

De får som udgangspunkt tilknytning til hver deres skoler for at kunne arbejde i dybden 

og af hensyn til at kunne overskue og opbygge bæredygtige relationer til forældre, elever 
og lærere. Medarbejderne skal være et kendt ansigt på skolen og en naturlig del af 
hverdagen. Skole-hjemkoordinatorerne vil deltage i ressourceteamets møder samt andre 

møder, hvor det giver mening. Skolerne kan trække på medarbejderne til svære samtaler 

som bisidder (”oversætter”) for forældre. 

Medarbejderne har desuden fast arbejdsplads i det boligsociale sekretariat. 

Børn og skolechefen vil være projektejer og skolelederne indgår på skift i Faglig 

Følgegruppe i den boligsociale organisering, for en periode af gangen. Det forventes at 

den pågældende skoleleder repræsenterer de øvrige skoleledere.  

 

 

Aktivitetsnavn: 

Brobygning til foreningsliv 

Formål: 

 

Formålet er at flere børn og unge får et godt og aktivt fritidsliv, hvor de bliver en del af 
positive fællesskaber, får nye kompetencer og større selvtillid og herigennem støttes i et 
liv uden kriminalitet. 

 
Delmål: 

 Forældre og børn præsenteres for foreningslivet tidligt i barnets liv. 

 Kommunikation og samarbejde mellem det frivillige foreningsliv og hjemmene 
styrkes, så flere børn og unge fastholdes i fritidsaktivitet.  

 Forældrene får en bedre forståelse af det frivillige foreningsliv og involveres i højere 

grad som frivillige i foreningernes dagligdag.  
 

Målgruppe(r):  
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Den primære målgruppe er alle børn, unge og deres forældre med behov for støtte i 
boligafdelingerne. De almene boligafdelinger omfattet af helhedsplanen er forholdsvis 
børnerige sammenlignet med andre almene boligafdelinger. Stenbjergparken er den 

afdeling, der har flest børn og unge. Her er hele 41,4% af beboerne under 18 år. I alt er 

der ca. 800 børn og unge under 18 år i de fire afdelinger.    

Der er en overrepræsentation af beboere med ikke-vestlig baggrund i boligafdelingerne og 
mange forældre er ikke selv opvokset i Danmark. Det kan derfor være svært at forstå det 

danske foreningsliv og de implicitte forventninger og opgaver der er til forældrene. 

Mange af børnene tilbringer en stor del af fritiden på gaden og er dermed i øget risiko for 

at havne i negative gruppedynamikker med kriminalitet til følge. 

Der er ofte mange børn i familierne og samtidig har en del forældre personlige 
udfordringer i form af dårlig økonomi, dårligt helbred eller de har svært ved det danske 

sprog. Der er generelt et meget begrænset kendskab til aktivitetsudbuddet, og hvordan 
man tilmelder sit barn til aktivitet. Målgruppen er beskrevet som ”børn og unge i 

gråzonen”1 

Den sekundære målgruppe er foreningslivet, hvor frivillige ressourcer ofte er en 
mangelvare og som derfor ikke har mulighederne for at gøre den nødvendige ekstra 

indsats i forhold til at række ud til forældrene for at forbedre samarbejdet og herved 

fastholde børnene i fritidsaktivitet.  

 Antal 
børn og 
unge 

Kløver-
/Hvedemarken 

Stenbjerg-
parken 

Nørager 
Søstjernevej 
m.fl. 

Total 

0-6 år 83 92 51 69 295 

7-17 år 92 182 110 109 493 

Total 175 274 161 178 788 

LBF Beboerdata 2020 
 
      

Indhold og praksis: 

 

Vi vil bygge oven på de nuværende erfaringer med at søge fritidspas til børn og unge samt 
hjælpe dem med at blive tilmeldt fritidsaktiviteter. Vi ved nu, at det i mange tilfælde ikke 

er nok. Børnene dropper ofte ud af aktiviteten fordi de ikke trives og fordi 
kommunikationen mellem forening og hjemmet er svær. I foreningerne er der ofte 

knaphed på ressourcer og derfor er samarbejdet med hjemmene ofte en stor udfordring.  

Vi vil derfor arbejde med et dobbeltfokus i indsatsen: 

1. For børn, unge og forældre vil vi sætte ind med øget fritidsvejledning til forældrene 
med fokus på deres rolle i at understøtte børnene fritidsliv og med brobygning til 
foreningerne. Vi vil understøtte bæredygtige fritidsaktiviteter for børnene, så 

mulighederne for fastholdelse øges.  

                                                 
1 Evaluering af forsøg med fritidspas til udsatte børn og unge, Servicestyrelsen 2009 side 5. 



Opgavebeskrivelse for skole-hjemkoordinatorerne 2021-2025 

 

6 

 

 
2. For foreningerne vil vi understøtte og aflaste i kontakten til forældrene. Vi vil 

”oversætte” de forventninger og opgaver, der er til forældrene, når man sender sit 
barn i foreningsaktivitet. Vi vil styrke foreningerne ved at udbrede kendskab og 

forståelse, blandt familierne, for foreningslivet i Danmark. 

Kerneelementer i aktiviteten: 

 Fritidsvejledning til børn og deres forældre med fokus på at understøtte 
bæredygtige fritidsaktiviteter. 

 Åben rådgivning om aktivitetstilbud, hjælp til tilmelding og eventuelt ansøgning om 

fritidspas og andre muligheder for økonomisk støtte. 
 Understøtte barnets opstart i aktivitet og have fokus på fastholdelse i 

fritidsaktiviteten. 

 Understøtte øget forældreinddragelse i børnenes fritidsaktiviteter – herunder at 
forældrene bliver aktivt bidragende – gerne som frivillige ressourcer i foreningen. 

 Styrkelse af foreningerne gennem støtte til kommunikationen og samarbejdet med 

hjemmene. 

 

 

 

 

 

 

Partnerskab med foreninger: For at skabe de bedste muligheder for en fokuseret 

indsats og på erfaringsdannelse med brobygning mellem foreninger og forældre, indgår vi 
et partnerskab med 3 foreninger tæt på boligområderne med aktiviteter for børn, da vi 

ved, at en af barriererne er transport til og fra aktivitet.  

Aktiviteten varetages af de to skole-hjemkoordinatorer, som i forvejen tager sig af 
brobygningen mellem skole og hjem og dermed naturligt kender mange børn og forældre 

(Brobygning mellem skole og hjem er beskrevet i delaftalen for uddannelse og livschancer)  

Andre forældre, der ikke har kontakt til skole-hjemkoordinatoren, kan også henvende sig i 

den åbne rådgivning, hvis de ønsker hjælp til fritidsaktivitet eller ansøgning om fritidspas 

til deres børn.   

Inklusionsmedarbejderen på Humlehøj-Skolen deltager i indsatsen. Især i opbygningsfasen 
er det vigtigt, at han deler sine erfaringer og måder at arbejde på. Han vil i 

projektperioden indgå i et netværk med de to skole-hjemkoordinatorer.  

Midler fra DIF vil blive brugt til frikøb af ekstra ressourcer knyttet til Humlehøj-Skolen. 
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360 grader – en samlet koordineret indsats med fokus på fritidsliv: Sammen med 
Kultur, Idræt og Fritid vil vi inddrage alle aktører, der har kontakt til familierne for at 

koordinere og udvikle en koordineret indsats og et fælles fokus på barnets fritidsliv. Det er 
aktører som f.eks. sundhedsplejen, dagtilbud, skolerne, værestederne, klubber, fritidspas, 
frivillige sociale foreninger, BROEN Danmark, DIF m.fl. Sammen med parterne vil vi 

arbejde på fælles målsætninger og fokus, der kan understøtte udsatte børn og unge til 
øget trivsel og sundhed gennem et aktivt fritidsliv. Dette vil foregå på 

temadage/temamøder i løbet af projektperioden.2 

Kilde:  
Brobygning til foreningsliv side 54-57, Inspirations- og videnskatalog. Viden om 

boligsociale aktiviteter støttet af Landsbyggefonden. CFBU 2020 

Evaluering af forsøg med fritidspas til udsatte børn og unge. Udarbejdet af Oxford 

Research A/S for Servicestyrelsen, oktober 2009. 

Ansvars- og rollefordeling: 

 

De to skole-hjemkoordinatorer skal have overblik over, hvilke aktivitetstilbud, der er for de 
pågældende børn. Det er både i de tre foreninger i partnerskabet og andre relevante 

foreninger/tilbud. 

De to medarbejdere skal være kendte ansigter i foreningerne i partnerskabet, således at 

foreningerne kan trække på medarbejderne, når kommunikationen med hjemmene ikke 

fungerer tilfredsstillende. 

DIF har ansvaret for etablering af partnerskabet med foreningerne og følger projektet 

løbende.  

Kultur, Idræt og Fritid understøtter indsatsen med kontakter til foreninger og har det 
overordnede ansvar for temadage/temamøder med alle interessenter. Forvaltningen indgår 

i den Faglig Følgegruppe. 

Integrationskonsulenten samarbejder tæt med de boligsocial medarbejdere og har en 
særlig opgave i at understøtte brobygningen til familier med flygtninge/indvandrer 

baggrund. 

Fritidspas ligger under Ungdomsskolen. Den tætte dialog med Fritidspas fortsætter og 

Ungdomsskolen vil indgå i Faglig Følgegruppe. 

Foreningerne i partnerskabet indgår i dialog med de to boligsociale medarbejder i forhold 
til forældreinddragelse og fastholdelse af børnene. Sammen skal de motivere forældrene til 

at blive mere aktive i børnenes foreningsliv og dermed i fællesskabet i foreningerne. 

 

 
 

 

                                                 
2 Evaluering af forsøg med fritidspas til udsatte børn og unge. Servicestyrelsen 2009. Anbefalinger til kommunen, side 
7 
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Aktivitetsnavn: 

Åben rådgivning 

Formål: 

 
Formålet er at understøtte beboernes vej til uddannelse og selvforsørgelse samt styrke 
deres kompetencer, så de bliver i stand til at tage hånd om egen kontakt til offentlige - og 

andre instanser, der har indflydelse i hverdagen. 
 
Delmål:   

 Beboerne får hurtig og håndholdt hjælp til at søge job eller uddannelse – herunder 
uddannelsesafklaring til efter- og videreuddannelse.  
 

 Understøtte at beboerne får handlet rettidigt på henvendelse og kontakt til 
forskellige myndigheder. 

 

 Tilbyde hjælp til selvhjælp, så beboeren selvstændigt kan handle på egne sager og 
kontakt med forskellige myndigheder fremadrettet. 
 

 Sikre solid brobygning til relevante instanser, så beboerne ved, hvor og hvordan de 
kan søge hjælp andre steder.  

 

Åben rådgivning går på tværs af alle 4 indsatsområder og alle boligsociale medarbejdere er 
en del af bemandingen i den åbne rådgivning. Tilbuddet om åben rådgivning er således 
krumtappen i det boligsociale arbejde, idet det giver legitimitet, kontakt og relationer til 

mange forskellige beboere og hermed også muligheder for at kunne rekruttere til andre 
aktiviteter. 
 

Målgruppe(r):  

 
Målgruppen er bred, idet vi ønsker at nå ud til alle beboere/familier, der har et behov for 
rådgivning vedr. uddannelse og job, eller har brug for hjælp til at løse en eller flere 

opgaver i deres dagligdag, som de ikke pt. kan overskue eller har kompetencer til.  
 
Mange beboere er belastet af personlige eller sociale udfordringer. De kan have svært ved 

at kommunikere på dansk, være ramt af sygdom eller på anden måde være socialt udsat. 
Mange har svært ved at forstå - og dermed også handle på henvendelser fra det offentlige. 
Fælles for dem er, at de som regel har svært ved at begå sig på de digitale platforme og 

dermed også de selvhjælpsløsninger, der er i kontakten med diverse instanser. 
 
De er derfor afhængige af hjælp til at få overblik over egne sager, få hjælp til den digitale 

kontakt med myndigheder og til at blive hjulpet videre til de rette instanser. Det kan f.eks. 
være økonomisk rådgivning, boligforeningen, kontakt til lægen eller andre 
sundhedsmyndigheder, bestilling af pas, forlængelse af opholdstilladelse, fritidsaktiviteter 

til børnene og meget andet. 

 

Indhold og praksis: 
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Vi bygger oven på de nuværende erfaringer med åben rådgivning i alle boligområder. 

Mange beboere henvender sig for at få mere hjælp til at søge job eller få viden om 
uddannelse. Den åbne rådgivning gør det lettere at gribe beboerens motivation for 
beskæftigelse, uddannelse og fritidsliv, når den viser sig.   

Der er desuden et stort behov for hjælp til forskellig kontakt med myndigheder og andre 
instanser blandt beboerne i boligområderne. Den nuværende kapacitet med 2 
medarbejdere i 2 timer i hvert områder pr uge er ikke nok. Ofte er det nødvendigt at 

tilbyde tider til beboerne ud over den åbne rådgivning. 
 
 

Derfor udvides tilbuddet i en ny projektperiode med flere medarbejderressourcer og 
længere åbningstid. Fremadrettet løses opgaven af de boligsociale medarbejdere og 
medarbejderne i det fremskudte jobcenter i fællesskab. 

 
Fremadrettet skal den åbne rådgivning tilbydes i alle 3 boligområder som et ugentligt 

tilbud med 3-4 medarbejdere hvert sted: 

 Stenbjergparken, mandage kl 12-17 
 Kløver-/Hvedemarken, tirsdage kl 12-17 

 Nørager og Søstjernevej m.fl., torsdage kl 12-17  

 

Tilbuddet tilrettelægges på forskellige ugedage, så beboerne i ét boligområde også kan 

benytte et af de andre tilbud, hvis der er behov for det.   

I den åbne rådgivning kommer beboerne med de sager, der er vigtige at få løst for netop 
dem. Det er dermed beboeren, der definerer opgaven for medarbejderne. Det skaber 
kontakt og relation til mange forskellige beboere og er dermed en unik platform til også at 

rekruttere til andre boligsociale, kommunale eller frivillige aktiviteter.  

I den åbne rådgivning sidder de boligsociale medarbejdere og medarbejderne fra det 

fremskudte jobcenter sammen. De hjælper beboerne/familierne med konkrete opgaver af 

forskellig karakter, f.eks. hjælp med: 

 At forstå og reagere på breve/beskeder, regninger og rykkere fra det offentlige og 
private f.eks. sygehus, jobcenter, bank, chefen, telefonselskabet, forsikrings-

selskabet, SKAT. 
 At foretage opkald til andre aktører – f.eks. udlændingestyrelsen, lægen, 

Borgerservice. 

 At søge om udbetaling af feriepenge  
 At komme på jobnet/netbank og andre websteder og apps. 
 At downloade og benytte apps, der letter hverdagen (f.eks. medicinkortet, e-boks, 

nem-id, MobilePay o.a.) 
 At brobygge til andre aktører, der kan hjælpe beboeren/familien med de konkrete 

behov, f.eks. hjælpeorganisationer og offentlige instanser.  

 At udfylde online skemaer og formularer, f.eks. ansøgninger om fritidspas og 
fritidsjobs.  

 At sende mails. 

 Hjælp til Jobnet og Joblog.  
 At skrive CV-er og jobansøgninger.  
 At søge en større/mindre bolig i området.  
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 At ”oversætte” og forstå regler og systemer  

For at understøtte at beboerne bliver mere selvhjulpne, tilrettelægges små kursusforløb på 
områder, hvor vi opdager et fælles behov. Det kan f.eks. være bestilling af nyt pas, 
forlængelse af opholdstilladelse eller ansøgning om udbetaling af feriepenge. Her samles 

mindre hold, og beboerne undervises i selv at foretage arbejdet på de forskellige 

platforme.    

I en helhedsorienterede dialog med beboeren vil vi være undersøgende på emner, der har 
betydning for deres tryghed, trivsel og deltagelse i samfundet. Disse emner er blandt 
andet uddannelsesafklaring og fritidsliv. En øget deltagelse i samfundet, f.eks. gennem et 
aktivt fritidsliv er befordrende for den enkeltes trivsel og oplevelse af tryghed3. Gennem 

uformelle netværk, f.eks i en forening, øges den enkeltes chancer og muligheder for job og 

uddannelse.   

Et særligt fokus på uddannelsesafklaring og fritidsliv 
36,9% af beboerne har grundskolen som højeste uddannelsesniveau og generelt er der et 
efterslæb på uddannelse i boligafdelingerne. Derfor vil uddannelse være et generelt og 

gennemgående fokus i den åbne rådgivning, hvor vi også møder mange beboere, som er i 
beskæftigelse, men som måske er motiveret – eller kan motiveres til at efter- og 

videreuddanne sig.  

Vores hypotese er, at en del beboere efter år på arbejdsmarkedet – måske som ufaglærte, 
vil være motiveret til at efter- og videreuddanne sig. Her vil vi hjælpe beboerne med at 

blive uddannelsesafklaret og brobygge til andre instanser som f.eks. jobcenterets 
uddannelsesenhed, uddannelsesinstitutionernes vejledere og andre instanser, der kan 
hjælpe beboere videre i forhold til mere uddannelse. Indsatsen skal også ses i 

sammenhæng med Sønderborg Kommunes satsning Sønderborg i Arbejde, hvor 
arbejdsmarkedets parter, uddannelsesinstitutionerne og Sønderborg Kommune er gået 
sammen om, blandt andet at arbejde for, at langt flere borgere uddanner sig i Sønderborg 

Kommune. Der skal gøres en særlig indsats for at kommunikere dette tilbud ud, så vi kan 

gribe motivationen, når den viser sig. 

Vi vil desuden spørge ind til beboernes fritidsinteresser og brobygge til relevante 
foreninger. Dette gøres i et tæt samarbejde med integrationskonsulenten. Også her vil vi 
lave særlige temamøder, når der opstår behov. Der laves særskilte målsætninger for dette 

i samarbejde med integrationskonsulenten samt JobAktiv og Integration i Jobcenteret.  
Der arbejdes særskilt med voksnes tilknytning til foreningslivet i indsatsområdet 

Sammenhængskraft og medborgerskab. 

Et særligt fokus på rådgivning til førtidspensionister 
Der bor 375 førtidspensionister i boligområderne, hvilket svarer til 51% af alle offentligt 

forsørgede fuldtidspersoner. Andelen af førtidspensionister har været stigende i perioden 

2014 - 2018.4  

Vores hypotese er, at mange i denne gruppe har ressourcer at give af. Disse ressourcer 
ønsker vi at mobilisere i form af mere frivilligt arbejde sammen med en række 
samarbejdspartnere (se mere under indsatsområdet Sammenhængskraft og 

medborgerskab). 

                                                 
3 Tryghed og trivsel i udsatte boligområder, VIVE 2019, side 6-9 
4 Landsbyggefondens Beboerdata 2020, tabel 14 



Opgavebeskrivelse for skole-hjemkoordinatorerne 2021-2025 

 

11 

 

Det forventes ikke, at førtidspensionisterne i første omgang vil ønske på ny at blive 
afprøvet til f.eks. flexjob eller skånejob. Men igennem frivilligt arbejde oplever man at 

have værdi for andre og at man kan være med til at gøre en forskel. Dette giver en styrket 
tro på egne evner og mod på at ville noget mere i livet. Frivilligt arbejde kan derfor for 

nogle være løftestangen til at kunne se sig selv i en tilknytning til jobmarkedet på ny.  

Når dette sker, skal vi være klar med rådgivning til førtidspensionisterne, i forhold til hvilke 
muligheder de har for at få en tilknytning til arbejdsmarkedet. Der skal gøres en særlig 

indsats for at kommunikere dette tilbud ud, så vi kan gribe motivationen, når den viser sig. 

Fritidsjobindsatsen og brobygning til fritidsaktivitet bliver ligeledes et fast tilbud i den åbne 

rådgivning. Disse aktiviteter er beskrevet i delaftalen for kriminalitetsforebyggelse. 

Kilde:  

CFBU; Fremskudt beskæftigelse i udsatte boligområder - Slutevaluering af indsatser under 

puljen ’Uddannelses- og jobgaranti i ghettoer og udsatte boligområder’ juni 2020, side 19. 

Ansvars- og rollefordeling: 

 

Den åbne rådgivning varetages af de boligsociale medarbejdere og medarbejderne fra det 

fremskudte jobcenter. Den boligsociale helhedsplan er tovholder for den åbne rådgivning 

og lægger vagtplanen i samarbejde med teamleder for det fremskudte jobcenter. 

Som udgangspunkt er bemandingen 3-4 medarbejdere hvert sted, men tilrettelæggelsen 

skal være fleksibel, således at der kan rykkes medarbejdere rundt alt efter behov.  

De nuværende erfaringer viser, at behovet er størst i Stenbjergparken og mindst i Kløver-

/Hvedemarken. 

Boligforeningen stiller beboerhusene til rådighed til den åbne rådgivning. I Nørager og 

Søstjernevej m.fl. benyttes Fælleshuset til åben rådgivning. 

 

 

 


