UDKAST 11.09.2017
Delaftale for indsatsområdet Kriminalpræventiv indsats
Bestyrelsen for den boligsociale indsats har ansvar for, at denne delaftale til
hver en tid understøtter målsætningerne i den strategiske samarbejdsaftale
samt afspejler de aktiviteter og samarbejder, der gennemføres i boligområdet.

Navn på den boligsociale indsats, som delaftalen vedrører:
Urbanplanen
Aftalens parter:
Chef for sociale indsatser Mikkel Warming, 3B, miwa@3b.dk
Boligsocial chef Tanja Thomsen Bæklund, Vibo, ttb@vibo.dk
Områdechef Kristina Mikkelsen, SOF, PD02@sof.kk.dk
Tværfaglig chef Karina Fried, BUF, TN76@buf.kk.dk
Chef Bjarne Fey, KFF, b55h@kff.kk.dk
Amager Healthy Girls, Næstformand Gülbahar Atici gulbaharatici@hotmail.com
GAME, Direktør Morten Bo Andersen, mba@gamedemnark.org

Problemkompleks for indsatsområdet:
Mange unge i Urbanplanen bor i lejligheder, med mange søskende og deraf minimal
plads. Nogle unge søger derfor ud i det offentlige rum, hvor der er plads til at udforske
sin identitet og være sammen med venner. Men ofte er der ikke noget at lave, og mange
har ikke økonomisk adgang til at deltage i fritidsaktiviteter, hvorfor de unge finder
aktiviteter de kan være fælles om - uanset økonomisk formåen. Desværre er disse nogle
gange utryghedsskabende og andre gange decideret kriminelle, og de udgør derfor både
et problem for den enkelte unge, for gruppen af unge og for boligområdet og de øvrige
beboere.
Særligt hashrygning er attraktivt, fordi det er muligt at låne sig til hash indtil næste
måned. Hashen substituerer således direkte de sociale aktiviteter, som de unge ikke har
økonomisk adgang til. Men også andre kriminelle aktiviteter, såsom ildspåsættelse,
hærværk, graffiti, brug af andre rusmidler og normbrydende adfærd bliver nogle gange
en del af disse aktiviteter, og for en særlig udsat gruppe af unge manifesterer
problemstillingerne sig i grovere borgervendt kriminalitet - særligt i forbindelse med
konflikter på tværs af unge som opholder sig i det offentlige rum.
Da Solvangscenteret blev revet ned forsvandt 18+ gruppens klublokale og dermed
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Helhedsplanens platform til kontakt med en stor del af unge, som er ramt af eller i risiko
for at blive ramt af sociale problemer. Via samarbejdet i Tryghedspartnerskabet med
SSP-København, lokalpolitiet, lokale institutioner m.fl. om eksempelvis fælles
kommunikation og tilbud om aktiviteter er det lykkes at skabe stærkere kontakt til flere
unge. Det har bidraget til, at kriminaliteten i området er faldet med 17 % over fem år1.
Resultaterne har været så gode, at Tryghedspartnerskabet er blevet forlænget i 4 år af
Københavns kommune.
Samtidig er hærværksniveauet faldet stødt over de seneste 5 år og ligger som
gennemsnit for årene 2012-2016 på 30,10 kr. pr bolig årligt. Dette kan indikere en større
ansvarsfølelse blandt de unge.
Dog er ungekriminaliteten i Urbanplanen stadig tre gange så høj som i kommunen, idet
der i 2013 var 193 domfældelser pr 1000 18-25 årige i boligområdet mod 63 stk. i
København, så der er endnu rum for forbedring2. Også blandt helt unge er der en
overrepræsentation i kriminel løbebane. Andelen af sigtede 10-17 årige var som
gennemsnit for 2012-2016 3,5 % mod 1,7 % i København som helhed3.
En særlig problematik oplever området i de kolde måneder, hvor grupper af unge søger
mod institutioner. Personalet har svært ved at håndtere så mange unge på en gang,
hvorfor de ofte bliver smidt ud, og i stedet søger alternativer. Blandt andet kældre skaber
rum for dette, hvilket skaber utryghed blandt områdets øvrige beboere. Partnerskabet vil
derfor arbejde med at finde måder hvorpå disse unge kan rummes i de lokale
institutioner på en positiv måde eller alternativt udvikle andre alternativer i samarbejde
med institutionerne og de unge.
I forhold til den tidlige forebyggelse peger meget på, at børn og unge, som har et aktivt
fritidsliv, har mindre risiko for at ende i kriminalitet. Derfor er det bekymrende at børn i
Urbanplanen ofte er mindre tilknyttet organiseret fritidsaktivitet end gennemsnittet. Det
ses bl.a. af at børn på de lokale folkeskoler – Dyveke, Peder Lykke og Højdevangen - har
en større andel ikke-aktive børn ift. københavnerniveauet.4
Derfor ønsker den boligsociale indsats at understøtte fritidsaktiviteter i nærområdet5, som
kan være et attraktivt alternativ til kriminalitet og skabe oplevelser af mestring og
positive sociale relationer hvorved børn og unges udvikling, trivsel og sundhed fremmes6
Her er sportsaktiviteter et velegnet redskab og helhedsplanen vil sikre bredde i
bevægelsestilbud i området for at imødegå den tendens i udsatte boligområder, at drenge

1

Københavns Kommune, Center for byudvikling, Status på kriminalitet og tryghed i Amager Partnerskab oktober 2016
Velfærdsanalyseenheden, Københavns kommune. ”Vækst og beskæftigelse. Udsatte boligområder. Sommeren 2016
3
LBF Boligsociale data
4
Københavns Kommune, KK data til de boligsociale helhedsplaner – Efterår 2016
5
Placering i nærområdet er vigtigt for at nå områdets grupper af børn med anden etnisk baggrund end dansk, idet disse i højere grad benytter de
bolignære faciliteter end børn med etnisk dansk baggrund (Ibsen 2012).
2

6

World Health Organization 2012; Bartholomew et al. 2011; Hagger et al. 2005; Munk & von Seelen 2012
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af anden etnisk baggrund har uvarierede sportsvaner, idet de oftest spiller fodbold, og
piger af anden etnisk baggrund end dansk er mindre aktive end etnisk danske7.
Derfor vil vi i helhedsplanen sætte fokus på at:
- Sikre varierede lokale fritidsaktiviteter med muligheder for medindflydelse
- Inddrage unge i at finde løsninger på lokale udfordringer, ex angående brugen af
institutioner.

Formål, mål og succeskriterier for indsatsområdet:
Formål og mål:
Visionen er at de unge vælger at blive en del af det store samfundsmæssige fællesskab
frem for at danne parallelle subkulturer og udøve utryghedsskabende adfærd i området.
Formålet med indsatserne er således at holde områdets unge ude af kriminalitet ved at
understøtte inkluderende, positive fællesskaber, hvor de unge føler sig hørt.
Målsætninger er at:


Kriminel adfærd reduceres



De unge føler ansvar for lokalområdet



Flere unge har tillid til myndighederne

Succeskriterier (lokalt opstillede målinger):

Datakilde:

Andelen af 10-17 årige, som er blevet sigtet
mindst én gang for overtrædelse af straffeloven,
våbenloven eller lov om euforiserende stoffer
reduceres så niveauet samlet set i perioden 20182020 nærmer sig Københavnerniveau

LBF portal årligt

(Baseline: Gennemsnit for 2012-2016 var 3,5%
mod 1,7% i Københavns Kommune)
Hærværksniveau fastholdes eller falder over de 4
år med 2018 som baseline.

3B

(Gennemsnit for årene 2012-2016 var 30,10 kr.
pr bolig årligt)
Unges tillid til myndighederne stiger fra 2017 til
2021

7

ØKF, Sikker By via data fra Politiets
Tryghedsindeks

SDU, Idræt i udsatte boligområder, 2012

Delaftale for indsatsområdet Kriminalpræventiv indsats

3

UDKAST 11.09.2017
Aktiviteter, som skal bidrage til indfrielse af formål, mål og succeskriterier:
Den kriminalpræventive indsats tager udgangspunkt i forebyggelse over for tre forskellige
målgrupper:
1) Primær forebyggelse over for alle børn og unge, der opholder sig på gaden i
Urbanplanen, men som ikke nødvendigvis har erfaringer med kriminalitet.
2) Sekundær forebyggelse over for udsatte grupper af unge, der opholder sig på gaden
i Urbanplanen og som har udvist bekymrende eller utryghedsskabende adfærd i
boligområdet eller har erfaringer med mindre alvorlig kriminalitet, såsom hærværk,
indbrud i kældre eller hashrygning.
3) Tertiær forebyggelse over for særligt udsatte grupper af unge, der opholder sig på
gaden, og som har gentagende erfaringer med kriminalitet eller erfaringer med grov
personfarlig kriminalitet.

Delaftalens aktiviteter adresser hver især følgende målgrupper:
Aktivitet

Primær
Sekundær
forebyggelse forebyggelse

Gadeidræt

X

Brobygning til fritidslivet

X

Tertiær
forebyggelse

Ungeråd i lokalområdet

X

X

Ungeråd i lokale institutioner

X

x

T
Medarbejderressourcer for indsatsområdet:

Sekretariatsleder – ¼ fuldtidsstilling
Børn- og Ungekoordinator – 10 t/uge
Ungemedarbejder – 30 t/uge (første 2 år ind til videre)
Netværks-, kultur og miljøkoordinator – ¼ fuldtidsstilling
Familie- og netværkskoordinator – ¼ stilling
Se samlet opgavefordeling i bilag 2
Sammenhæng med den kommunale indsats i boligområdet:
Samarbejde med BBU
Hvis Helhedsplanen møder unge under 18 år som ikke er i gang med arbejde eller
uddannelse informerer Helhedsplanen altid BBU. BBU tager selv den videre koordinering
med UU.
Med sigte på at sårbare børn får kendskab til gode arenaer i civilsamfundet vil BBU
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understøtte med sparring til de frivillige foreninger, som helhedsplanen samarbejder med.
Fx ved at holde oplæg om samtaler om vold, samspil med forældre og gruppedynamikker
eller ved at tilbyde en BBU-kontaktperson i forvaltningen, der kan give faglig støtte og stå
til rådighed.
Brobygning til CFR og BIF
For enkelte unge beboere, som har opgivet samarbejdet med de kommunale
forvaltninger kan den boligsociale medarbejder bruge sin relation til at genetablere
samarbejdet via en vedholdende opfølgning og en kontinuerlig kommunikation.
Relationen gør det muligt, at forklare hvordan og hvorfor de kommunale institutioner
agerer som de gør, hjælpe med at arrangere møder, enkelte gange deltage i møder og
derpå klæde den unge på til selv over tid at kunne varetage samarbejdet med de
kommunale institutioner.
Indsatsområdets økonomi i henhold til budget (Her anføres finansiering for dette
indsatsområde som oplyst i det vedlagte budget for den boligsociale indsats):
Organisation

Finansiering

Landsbyggefonden

3.175

Lokal medfinansiering

1.572

Samlet budget for indsatsområdet

4.747

Konflikthåndtering og underretning:
Opstår der uoverensstemmelse vedrørende realisering af det boligsociale arbejde er
Partnerskabets sekretariatsleder ansvarlig for at adressere uoverensstemmelsen og skabe
en platform for håndtering af den via relevant følgegruppe/netværk.
Såfremt dette ikke lykkes bringer sekretariatsleder sagen til Bydelsbestyrelsen.. Det er
bestyrelsens ansvar at skabe afklaring og drage eventuelle konsekvenser i denne
forbindelse med henblik på at sikre det fortsatte arbejde.
Partnerskabets sekretariatsleder er under alle forhold ansvarlig for, at følgegruppen og
lokale samarbejdsparter involveres og underrettes, såfremt der opstår lokale forhold, som
påvirker realisering af delaftalen. Følgegruppemedlemmer og aftaleparter forventes at
bringe beslutninger, som påvirker arbejdet i Urbanplanen, ind i følgegruppen og de
koordinerende netværk, således parterne gensidigt underrettes om ethvert forhold, som
har indflydelse på de fælles planer.
Revision af delaftalen (Eventuelle reviderede aftaler skal ikke fremsendes til
Landsbyggefonden, men fonden skal om nødvendigt til enhver tid kunne
rekvirere ajourførte delaftaler):
De relevante netværk kvalificerer løbende de enkelte aktiviteter ud fra deres lokale viden
og kontakt til målgrupperne. Ændringer og revision af delaftalen skal godkendes i
Bydelsbestyrelsen og det er herefter boligorganisationens ansvar, at den reviderede
aftale uploades i Landsbyggefondens driftsstøtteportal. Såfremt der er tale om væsentlige
ændringer, skal Landsbyggefonden orienteres herom forinden.
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Delaftalen gælder fra - til:
01.01.2018 – 31.12.2021

Aktiviteter, som skal bidrage til indfrielsen af mål for indsatsområdet (tilføj
skemaer - ét skema pr. aktivitet):
(Nedenstående skal også fremgå af aktivitetsskemaet i driftsstøtte. Det er en fordel at
orientere sig i de tilgængelige lister over aktivitetskategori, formål og målgruppe, der er
tilknyttet aktivitetsskemaet i driftsstøtte, før udarbejdelsen af nedenstående påbegyndes.)
Aktivitetsnavn:
Gadeidræt
CFBU: Fritidsaktiviteter i boligområdet
Indhold og praksis (aktivitetsbeskrivelse):
Forløb: Løbende
(Det Sociale Streetprojekt er foreløbigt finansieret eksternt til udgangen af 2018)
Målgruppe: Brugere 8-16, Frivillige 16+
Hvorfor:
Formålet er tidlig forebyggelse ved sundhedsfremmende idrætstilbud på børn og unges
præmisser, der giver bruger og frivillige oplevelser af fællesskab, indflydelse og
medansvar - afledte effekter, der typisk forbindes med foreningslivet.
Indhold:
Området har gode erfaringer med Det Sociale Streetprojekt, der til deres 2 ugentlige
fodboldtræninger i hhv. Remiseparken og Sundby Idrætsanlæg har haft 80 unikke
brugere det seneste 1,5 år. Ud over den faste træning afholdes 2 årlige turneringer i maj
og oktober, hvor der sidste gang deltog 150 børn og unge.8 Til aktiviteten er der ud over
en professionel koordinator også tilknyttet to gadeplansmedarbejdere fra hhv. BUF og
SOF.
Gadeidrættens form med fleksible, drop-in tilbud i nærområdet imødegår nogle af
barriererne for unges brug af den traditionelle foreningsidræt og erfaringer fra andre
områder viser, at synergier mellem multiple tillbud inden for gadeidræt kan styrke
kulturen for gadesport og føre til flere brugere.
8

Om Det Sociale Streetprojekt
Lokale rollemodeller fungerer som frivillige trænere. En kommunal medarbejder står for det organisatoriske.
Aktiviteten bruges også som platform for ex gadeplansmedarbejdere til at brobygge til andre fritids- og støttetilbud.
Projektet har i 2018 et mål om at udvide til flere sportsgrene og aktiviteter (blandt andet brætspil) og styrke
forældrekontakten.
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For at udbrede de positive effekter til flere målgrupper vil Helhedsplanen derfor supplere
med en GAME zone med eksempelvis basketball, dans og/eller parkour, der skal
sikre:
- Forskellige typer af idræt rettet mod forskellige målgrupper
- Spredning i hvor og hvornår aktiviteterne foregår
- Rekruttering af frivillige, der brænder for andre sportsgrene end fodbold
- Nye metoder via GAMEs landsdækkende innovationsprojekt om fremme af
frivillighed
Dette gøres i samarbejde med GAME, der er en non-profit gadeidrætsorganisation, som
siden 2002 har arbejdet for at skabe varige sociale forandringer gennem gadeidræt for
børn og unge. GAME etablerer nyskabende faciliteter og uddanner unge til ledere og
rollemodeller inden for gadeidræt.
I en GAME zone koordinerer unge, frivillige trænere og organizers (playmakere) træning,
laver events osv. De gennemgår en playmakeruddannelse af 2 dages varighed 3 gange
om året, hvor de igennem mødet med frivillige fra andre boligområder oplever at være en
del af et større fællesskab. Der er mulighed for at også trænere i Det Sociale
Streetprojekt kan indgå i forløbene. GAME organiserer også ’Streetgame’ med turnering,
hip-hop DJ’s og streetart, som trækker folk til området og giver unge mulighed for at
fremvise deres kompetencer. Streetgame er et eksempel på, hvordan GAME bruger
gadekulturen til at tiltrække brugere til gadeidrætten. En undersøgelse af GAMEs brugere
fra 2016 viser, at 92% føler sig som en del af et større fællesskab, når de er i GAME og
88% oplever at de lærer noget ved at deltage i GAME, som de kan bruge i andre
sammenhænge (fx i skolen, overfor venner eller overfor familien).
Såvel GAME som Det Sociale Streetprojekt rekrutterer og udvikler altså frivillige til at
afvikle gadeidræt, men adskiller sig ved at det i GAME er playmakerne selv, der
organiserer, mens Det Sociale Streetprojekt i øjeblikket er organiseret af kommunal
medarbejder og supporteret af socialfaglige medarbejdere, så de unge kun skal fokusere
på træningsopgaven. Med disse to spor vil områdets unge profitere dels af:
 Det Sociale Streetprojekts ramme af professionelle kræfter, der giver individuel
støtte og vejledning og brobygger fra gadesporten
 GAMEs stærke image og selvorganiserede fællesskab, som kan tiltrække og
fastholde nye frivillige unge til gadeidrætten
 GAME’s gennemafprøvede peer-to-peer uddannelseskoncept
Proces
I arbejdsgruppen (se under ’Ansvars- og rollefordeling) udvikles i 2. halvår 2017 en
strategi for, hvilke specifikke målgrupper GAME aktiviteterne skal rette sig mod, herunder
via hvilke sportsgrene.
Mht. placering afsøges mulighed for at etablere GAME zonen i Hørgaarden, der med sin
placering nord for Peder Lykkes vej er i risiko for at føle sig afskåret fra aktiviteterne i
Remiseparken, herunder Det Sociale Streetprojekt. I efteråret 2017 kan Helhedsplanen
sammen med GAME ansøge om midler til at tilpasse de fysiske rammer til den valgte
sportsgren.
Fremme af frivillighed
Helhedsplanen afsætter ressourcer til at opbygge et tæt projekt- og arbejdsfællesskab
mellem de to tilbud omkring frivilligdrevet gadeidræt i Urbanplanen, eksempelvis via
fælles uddannelse eller andre begivenheder med fagligt eller socialt indhold.
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For at bidrage til at realisere visionen om at forankre en professionel understøttet
frivilligmodel for gadeidræt i området vil Helhedsplanen indgå i GAMEs innovationsprojektet ’ASFALT’, som skal udvikle et fysisk koncept, et digitalt koncept og et styrket
uddannelseskoncept, der kan understøtte frivillige i at gennemføre inkluderende
gadeidrætsaktiviteter. Projektet vil have et særligt fokus på at engagere flere piger.
Et forskningshold undersøger effekter af tiltagene for brugere og frivilliges sundhed og
trivsel. Innovationsprocesserne tager et bottom-up perspektiv hvor både unge og
professionelle fra området vil indgå.
Der er desuden potentiale for synergier mellem innovationsprojektets fysiske spor og den
udvikling Remiseparken står over for.
Brobygning til foreningslivet
Gadesporten ruster de unge til foreningslivet ved at de lærer de sociale og
adfærdsmæssige spilleregler i sportssammenhænge. Derudover brobygges via:
-

Gadeplansmedarbejdere, der kan hjælpe i retning af organiseret idræt gennem
kontakt til forældrene eller foreningsguiderne.

-

Koordinator af Det Sociale Streetprojekt, der samarbejde med Fritidscenter Midt
om at få flere unge mellem 10 og 14 år til at anvende fritidsklubber og andre
organiserede fritidsaktiviteter.

-

Afsøgning af samarbejdsmuligheder med Sundby Idrætspark, for at dæmme op for
tryghedsproblemer i hallerne9 og introducere til en mere formel ramme end gaden.

-

Helhedsplanens og GAME’s støtte til unge i selvorganiserede fællesskaber, der selv
vil igangsætte aktiviteter herunder til udvikling af alternative organisationsformer,
som kan give adgang til foreningers muligheder for støtte og lokaler, uden at de
unge taber energi på det tungere organisatoriske arbejde.

Formål og mål:
Formålet med aktiviteten er at tilbyde et attraktivt alternativ til kriminalitet, forebygge
normbrydende adfærd, understøtte personlig udvikling og sociale relationer, samt bygge
bro til foreningslivet. Målsætninger for indsatsen er:




Stigende antal brugere af tilbuddet i Det Sociale Streetprojekt
Etablering af en GAME zone med ugentlige ungedrevne gadeidrætstræninger
Deltagende børn og unge i GAME zonen oplever, at deres tilknytning til sociale
fællesskaber forbedres

Målgruppe(r):
Målgruppen er børn og unge, som opholder sig i det offentlige rum i og omkring
Urbanplanen.

9

Siden 2016 har de ubemandede anlæg været generet af utryghedsskabende ungegrupperinger på op til 20-25 stk. –
antageligt fra Urbanplanen. De unge bruger stedet som værested, og mange accepterer ikke faste brugeres
træningstid.
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Primær: Deltagere ved aktiviteterne (Det Sociale Streetprojekt: 8-13 år, GAME: 8-16 år)
Sekundær: Voksne rollemodeller (Det Sociale Streetprojekt: 18+, GAME:16+)
Succeskriterier og datakilde for aktiviteten:
Succeskriterier:

Datakilde:

10 procent flere deltagere i Det Sociale
Streetprojekt pr år

Det Sociale Streetprojekt

Baseline: Sep. 2016- Sep. 2017
gennemsnitligt 11,5 børn pr træning
inklusive vintertræninger.
Minimum fem aktive GAME playmakerer
gennemfører ugentlige træninger i to eller
flere sportsgrene i udendørssæsonen

GAME

70% af deltagerne i GAME’s aktiviteter i
zonen oplever, at de har fået nye venner og
er blevet en del af et større fællesskab

GAME

Ansvars- og rollefordeling:
Indsatsen koordineres i en arbejdsgruppe, som omfatter en repræsentant fra GAME samt
den interessentgruppe, der i dag afholder månedlige møder om Det Sociale
Streetprojekt10 Arbejdsgruppen har fokus på at undgå at tilbuddene bliver konkurrerende
fx ved at de henvender sig til forskellige målgrupper på forskellige tidspunkter samt at
sikre at deltagelse i ASFALT projektet omsættes i en bredere lokal, bæredygtig
frivilligmodel. Desuden skal arbejdsgruppen understøtte, at der blandt alle frivillige er
kendskab til den professionelle støtte, man kan få ved at henvende sig i Det Sociale
Streetprojekt.
Helhedsplanen. Helhedsplanens børn og ungemedarbejder er projektleder på aktiviteten
og hjælper med at rekruttere frivillige til begge spor. Helhedsplanen afsætter midler til
redskaber i Det Sociale Streetprojekt samt ressourcer til tværgående teambuilding mellem
frivillige i gadeidrætten i Urbanplanen. I opstartsperioden af GAME zonen vil
helhedsplanen ligge betydelige kræfter i rekrutteringen. Herefter ligger spidsbelastninger
typisk omkring de halvårlige eller årlige tværgående aktiviteter for de frivillige samt i
projektlederrollen og deltagelse i innovationsprojektet.
Det Sociale Streetprojekt: Koordinator rekrutterer gennem blandt andet klub- og
væresteder og sørger for udvikling af de frivillige. Koordinator står for det praktiske
omkring afvikling, så de frivillige kan fokusere på træningen og relationerne. Ud over
koordinator af Det Sociale Streetprojekt indgår to gadeplansmedarbejdere fra hhv. BUF og
SOF, der hver har afsat syv timer ugentligt til arbejdet i Streetprojektet.
Kontakt:
SOF
o Afd. Leder BBU Amager Henrik Gorm, GH72@sof.kk.dk, tlf. 20 95 90 98
o Gadeplansteam – koordinator Henrik Vang, EC00@sof.kk.dk, 26 16 02 38
10

Dvs. koordinator af Det Sociale Streetprojekt, 2 gadeplansmedarbejdere, projektleder i helhedsplanen og leder af
Fritidscenter Midt
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BUF
o

Klyngeleder Rasmus Schmidt - raschm@ungehuset.kk.dk

GAME varetager uddannelsen af de frivillige i GAME zonen. Zoneleder og instruktører
tilbyder sparring ude i boligområdet i opstartsperioden. GAME rekrutterer via kontakt til
klubber med videre og PR materiale på uddannelsesinstitutioner, som helhedsplanen
foreslår eller sætter GAME i kontakt med. GAME er desuden ansvarlig for
innovationsprojektet ASFALT
Kontakt: Udviklingschef Marie Staal, mts@gamedenmark.org, Programchef Mikkel Selmar,
ms@gamedanmark.org

Aktivitetsnavn:
Brobygning til foreningslivet
CFBU: Brobygning til foreningslivet
Indhold og praksis (aktivitetsbeskrivelse):
Da mange af områdets børn og unge ikke har tradition for, kendskab til eller økonomisk
mulighed for at benytte det allerede etablerede foreningsliv, vil helhedsplanen arbejde
med at brobygge via:
- Amager Healthy Girls
- Feriecamp og FritidsGuiderne
Amager Healthy Girls
Forløb: Løbende
Målgruppe: Kvinder og børn, primært af anden etnisk baggrund end dansk. Foreningen
har 260 medlemmer
Hvorfor:
Amager Healthy Girls giver en introduktion til foreningslivet i trygge lokale rammer blandt
brugere, der minder om en selv, men samtidig rækker foreningen ud over det lokale
boligområde og åbner omverdenen op for brugerne. Forventningen er at erfaringerne fra
foreningen kan give børnene den sociale tryghed ved at indgå i foreningssammenhænge,
som idrætsfremmede unge efterlyser11 og at mødre i brugergruppen vil støtte deres børn i
også at bruge andre foreningstilbud.
Indhold:
Foreningen tilbyder billige kurser i svømning, yoga og zumba og blev etableret af lokale
beboere i Urbanplanen - med hjælp fra helhedsplanen. I dag rekrutteres fra hele 2300

11

(SDU)
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Amager og Amagerbro Helhedsplan bidrager hertil.
Foreningen i en udvikling, hvor helhedsplanens rolle mindskes år for år12. I den
kommende periode vil vi i samarbejde med foreningen, Amgerbro Helhedsplan, DGI og
Dansk svømmeforening udvikle en udfasningsplan. Målet er at Helhedsplanens rolle skal
reduceres til i 2020 alene at være repræsenteret i bestyrelsen, hvor Helhedsplanen kan
bidrage med know how og sikre samtænkning uden faste driftsopgaver. Amager Healthy
Girls er desuden platform for rekruttering til andre familierettede aktiviteter, hvorfor
helhedsplanen ønsker at fastholde et tæt samarbejde.
FerieCamps
Forløb: Foregår i de fem store skoleferier
KK har p.t. bevilget midler til Feriecamp til udgangen af 2018, hvorfor KK´s finansiering
også kun er indskrevet i budgettet i 2018. Hvis ny bevilling kommer til 2019 og frem vil
budgettet blive ændret).
Målgruppe: Børn i skolealderen
Hvorfor:
Børn og unge får kendskab til lokalområdets fritidstilbud og har efterfølgende mulighed for
at melde sig ind i en forening eller gøre aktivt brug af lokalområdets andre fritidstilbud.
Kriminalpræventivt betyder FerieCamp, at børn og unge har noget at tage sig til i ferierne.
Indhold:
I FerieCamp rykker lokale foreninger og kulturinstitutioner ind i lokalområdet med
forskellige idræts- og kulturaktiviteter. Programmet koordineres af Helhedsplanens
FerieCamp-koordinator i samarbejde med KFF, og der rekrutteres bredt i hele området.
Aktiviteterne skal fremover foregå primært i Sundby Idrætspark.
Der samarbejdes med FritidsGuiderne. Børn der har prøvet en aktivitet på FerieCamp, og
som gerne vil starte i en forening, guides efter campen af FritidsGuiderne. Dertil matches
aktivitetsønsker fra børn på FritidsGuidernes venteliste med aktiviteter på campen, og
børnene bliver guidet til aktiviteterne på campen. På denne måde kan FritidsGuiderne
allerede begynde guidningen af børn på FerieCamp.
Formål og mål:
Formålet for aktiviteten er, at tilbyde alle børn og unge i Urbanplanen et meningsfuldt og
aktivt fritidsliv, der kan være et attraktivt alternativ til meningsløst ophold på gaden, og
som kan have et bredt forebyggende perspektiv over for normbrydende og kriminel
adfærd, understøtte personlige udvikling og læringskompetencer og potentielt bygge bro
til foreningslivet. Målsætninger for indsatsen er:

12

I dag står bestyrelsen allerede selv for fx at lave optælling ved afholdelse af aktivitet, sparring med instruktører, sikre
at aktiviteter forløber hensigtsmæssigt, info om aflysninger, betaler regninger, overblik over hvilke instruktører der
mangler uddannelse.
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Fastholdelse af antal brugere af FerieCamp
Stigende medlemstal i Amager Healthy Girls

Målgruppe(r):
Amager Healthy Girls


Kvinder og børn fra 3- 67 år bosiddende i 2300 Kbh S. Primært af anden etnisk
baggrunde end dansk.

Feriecamp


Børn i alderen 6-17 år

Succeskriterier og datakilde for aktiviteten:
Succeskriterier:

Datakilde:

FerieCamps årlige deltagerantal fastholder
ca. samme niveau som i 2016 (5333)

Helhedsplanen

Amager Healthy Girls har en stigning på 50
medlemmer årligt
Ansvars- og rollefordeling:

Amager Healthy Girls

Amager Healthy Girls:
Foreningen frikøber helhedsplanens medarbejder, som i 2018 varetager ansøgning om
lokaler, kommunikation med kommunen, ansøgninger om fripladser, tilmelding til
instruktørkurser13. Ressourceforbrug og opgaveportefølge nedtrappes over perioden.
Kontakt: Næstformand for Amager Healthy Girls, Gülbahar Atici
gulbaharatici@hotmail.com
Amagerbro Helhedsplan
Amagerbro Helhedsplan hjælper med at rekruttere til Amager Healthy Girls og
understøtter foreningens strategiske udvikling.
Kontakt: Mikkel Josephsen, mj@vibo.dk
FerieCamps:
En medarbejder fra helhedsplanen frikøbes af KFF som lokal koordinator, der planlægger
indhold, sikrer de rette fysiske rammer, leder de lokale kræfter, der ansættes til at drive
FerieCamp, samt varetager budgetansvar og afrapportering til KKF.
Kontakt:
KKF, Kontorchef, Foreningsudvikling og Koncepter Rikke Thielcke, rikket@kff.kk.dk

Aktivitetsnavn:
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Ungeråd i Lokalområdet
CFBU: Børne- og ungeråd
SocialRespons: ’Resultatevaluering af ALL IN forløb i perioden fra 2014-2017’
Indhold og praksis (aktivitetsbeskrivelse):
Som beskrevet i problemkomplekset skaber det utryghed i området, at grupper af unge
med varierende grad af kriminel erfaring, tager ophold i det offentlige rum.
Derfor vil vi fortsætte med inddragelsesmetoderne fra All in-projektet, der i 2015
resulterede i at en gruppe unge etablerede foreningen X-mændene, der arbejdede for at
skabe tryghed og udvikling i Urbanplanen. Forløbet var med til at sikre, at den forventede
uro omkring nedrivningen af de unges værested i Solvang Centeret blev undgået, det har
bidraget til at de utryghedsskabende unge har ændre deres image blandt andre
beboergrupper, og det har øget sammenhængskraften i området14.
Fremadrettet vil unge blive inviteret til deltage i 1 årligt forløb af minimum 20 uger. Der
er fx fra X-mændene erfaringer med, at forløb kan vare til op over et år, hvor intensitet
varierer afhængigt af hvilken fase gruppen er i. I et fremtidsværksted gøres brug af et
særligt deltagelsesperspektiv. Her tager de unge initiativ til en handling, de planlægger
handlingen, og de udfører den. Samtidig er det også de unge, der laver analysen af,
hvorfor handlingen skal iværksættes. Netop denne kombination har vist sig at være
effektiv15. Sammen med de professionelle som er en del af indsatsen, udvikles
kontinuerligt nye perspektiver og anvises nye vinkler på givne problematikker.
De unge får igennem aktiviteten mulighed for at få et øget selvværd, at lære at
argumentere for deres holdninger samt at lære at tage beslutninger sammen med andre.
I det hele taget får de redskaber til, hvordan et demokratisk samfund fungerer i forhold til
beslutningsprocesser, mødekultur m.m.16
Aktiviteten forudsætter, at der etableres et tæt samarbejde med professionelle, som de
unge peger på som afgørende for at kunne udføre deres idéer.
Formål og mål:
At give unge beboere adgang til indflydelse på deres eget liv og boligområde gennem
egenidentificerede indsatser, som de unge selv står for. Målsætninger for indsatsen er:

 Deltagerne fastholdes i forløbene
 Deltagerne opnår viden om hvordan de kan søge indflydelse
 Deltagerne får stærkere samarbejdskompetencer.
Målgruppe(r):
1. Udsatte grupper af unge der opholder sig på gaden i Urbanplanen og som har udvist
bekymrende eller utryghedsskabende adfærd i boligområdet eller har erfaringer med
mindre alvorlig kriminalitet, såsom hærværk, indbrud i kældre eller hashrygning
2. Særligt udsatte grupper af unge der opholder sig på gaden, og som har gentagende
erfaringer med kriminalitet eller erfaringer med grov personfarlig kriminalitet.
14

SocialRespons 2017:28f

15

CFBU 2016:27-30

16

CFBU 2016:27-30, SocialRespons 2017:6
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Succeskriterier og datakilde for aktiviteten:
Succeskriterier:

Datakilde:

10 deltagere pr. forløb, hvoraf 70 %
gennemfører et helt forløb.

Helhedsplanen

80 % af de unge, der har gennemført et
forløb ved hvor og hvordan de kan søge
indflydelse i deres lokalområde.
80 % af de unge, der har gennemført et
forløb, oplever at have opnået stærke
kompetencer i at samarbejde med, for deres
idéer, relevante samarbejdspartnere.
Ansvars- og rollefordeling:

Helhedsplanen
Helhedsplanen

Helhedsplanen står for rekruttering og samt det konkrete faciliteringsarbejde i
fremtidsværksteder og den individuelle opfølgning med enkelte beboere. Desuden
varetages afledte opgaver, der kan bidrage til at realisere til beboernes idéer, ex
fondsansøgninger til regnskab til kommunikation ift. konkrete events/aktiviteter.
Tryghedspartnerskabet og SSP foreslår deltagere
Kontakt: SSP København, SSP konsulent Amager Annette Bülow, annette.bulow@sof.kk.dk,

Tlf. 25 38 64 37
Evt. lokal samarbejdspartner kan være medfacilitator.

Aktivitetsnavn:
Ungeråd i lokale institutioner
CFBU: Børne- og ungeråd
SocialRespons: ’Resultatevaluering af ALL IN forløb i perioden fra 2014-2017’
Indhold og praksis (aktivitetsbeskrivelse):
Som beskrevet i problemkomplekset skaber det til tider utryghed når ungegrupper i de
kolde måneder, søger mod lokale kommunale institutioner pga. deres normbrydende
adfærd og personalets begrænsede kendskab til gruppen.
Også her vil vi anvende metoderne fra All-In, som fx har givet afkast i et samarbejde med
biblioteket, hvor unge etablerede de en café (Café Bibs), som tilbød mad, alkoholfri
drinks, musik, sang, brætspil og samvær på tværs af alder og baggrund. Flere beboere
føler nu samhørighed med biblioteket, og det gælder også unge, der ikke tidligere har
brugt det eller har udvist utryghedsskabende adfærd på biblioteket.17
Aktiviteten har samme hyppighed, anvender samme metodiske greb og har samme mål
for deltagernes personlige udvikling, som beskrevet under ’Ungeråd i lokalområdet’.

17

SocialRespons 2017:25-26
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Af de involverede institutioner kræver det omstillingsparathed og evne til at slippe
styringen. Til gengæld får institution en ungeanalyse af de udfordringer unge med en
gadeorienteret livsstil oplever ved institutionen og samtidig konkrete handlemuligheder
der kan tage hånd om disse udfordringer på en måde, som tilgodeser både unge med en
gadeorienteret livsstil og de øvrige brugere af institutionen.
Formål og mål:
At give unge med en gadeorienteret livsstil indflydelse på de lokale kommunale
institutioners tilbud, så disse bliver attraktive tilbud for både unge med en gadeorienteret
livsstil og institutionens øvrige brugere. Målsætninger for indsatsen er at:



Deltagerne fastholdes i forløbene
Deltagerne opnår viden om hvordan de kan søge indflydelse

Målgruppe(r):
1. Udsatte grupper af unge der opholder sig på gaden i Urbanplanen og som har udvist
bekymrende eller utryghedsskabende adfærd i boligområdet eller har erfaringer med
mindre alvorlig kriminalitet, såsom hærværk, indbrud i kældre eller hashrygning
2. Særligt udsatte grupper af unge der opholder sig på gaden, og som har gentagende
erfaringer med kriminalitet eller erfaringer med grov personfarlig kriminalitet.
Succeskriterier og datakilde for aktiviteten:
Succeskriterier:

Datakilde:

5 deltagere pr forløb, hvoraf de 70 %
gennemfører et helt forløb.

Helhedsplan

80% af de unge, der har gennemført et
forløb oplever, at de har fået redskaber til at
initiere, planlægge og udføre egne idéer.
Ansvars- og rollefordeling:

Helhedsplan

Helhedsplanen står for rekruttering og samt det konkrete faciliteringsarbejde i
fremtidsværksteder og den individuelle opfølgning med enkelte beboere. Desuden
varetages afledte opgaver, der kan bidrage til at realisere til beboernes idéer, ex
fondsansøgninger til regnskab til kommunikation ift. konkrete events/aktiviteter.
Den enkelte institution stiller lokaler til rådighed for de unges analytiske arbejde, og
der etableres et tæt samarbejde med institutionens personale og ledelse, om at give rum
og muligheder til de unges idéer.
Med afsæt i hvilke institutioner, der på et givet tidpunkt oplever et særligt pres
iværksættes samarbejde med denne. Pt. er der opstået udfordringer med en gruppe af
utryghedsskabende unge på Solvang Bibliotek, hvorfor der er lavet aftale om at
påbegynde forløb dér i 2018, hvis problemet stadig pågår.
Kontakt: Chef for Ørestad og Solvang Biblioteker Kirsten Sass Egebo, kiegeb@kff.kk.dk,
2146 5907
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