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Delaftale for indsatsområdet Forebyggelse og forældre-
ansvar 
 

Bestyrelsen for den boligsociale indsats har ansvar for, at denne delaftale 
løbende ajourføres.   

 

Navn på den boligsociale indsats, som delaftalen vedrører: 

Boligsocial Helhedsplan 2018-2021 for Jægermarken, Hjerteparken, Skovparken, 
Elmevænget, Munkevænget, Sandalsparken, Bispeløkken/Priorvej 
 

Aftalens parter: 

 

• Christina Lindholm, Afdelingsleder, Interkulturelt team 

• Pia Nørgaard, Afdelingsleder, Dagtilbudsområdet, Vesterlunden 

• Steen Smedegaard Kjeldsen, Afdelingsleder, Børnebyøster 

• Bettinna Stryhn, leder af den selvejende institution Børnegården 

• Anne Hagstrøm, Afdelingsleder, Familieafdelingen 

• Lone Grangaard Lorenzen, Afdelingsleder, Center for Børn, Unge og Familier 

• Jane Z. Bergenhagen, Afdelingsleder, Sundhedsplejen 

• Jacob Hedelund, Programleder, Ungdommens Røde Kors 

 

Problemkompleks for indsatsområdet: 
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Uddybning af problemkomplekset for Social Arv. 

Mange børn og unge lever samlet set i sårbare og udsatte familier i boligområdet. De udgør 

6,5 % af børn og unge under 18 år i Svendborg Kommune, men tegner sig for knap 18 % af de 

forebyggende foranstaltninger, som Svendborg Kommunes familieafdeling satte i værk i 

2016 (Kilde: FLIS-data, Svendborg Kommune, 2016, Tallene er inkl. 

Toftemarken/Klintemarken/Frilandsvej). Det er familier, som ofte har komplekse 

problemstillinger og udfordringer at håndtere i hverdagen, hvilket har betydelige følger ikke 

mindst for forældrenes mulighed for at støtte op omkring deres børns udvikling og 

muligheder senere hen i livet. Det kommer også meget stærkt til udtryk i Svendborg 

Kommunes trivselsmålinger af børn i daginstitutioner, som viser, at 57 % af børnene fra 

boligafdelingerne blev vurderet til at være i trivsel i foråret 2016, mens dette tal var faldet til 

46 % i foråret 2017. I samme periode er der med en stigning fra 5 % til 10 % sket en 

fordobling af antallet af børn fra boligafdelingerne, som man har særligt fokus på. Til 

sammenligning vurderede man i foråret 2017, at 72 % af alle børn i Svendborg Kommune var 

i trivsel og her er kun tale om et mindre fald fra 75 % i foråret 2016 (Tallene er inkl. 

Toftemarken/Klintemarken/Frilandsvej). 

 

Kendetegnende for de sårbare og udsatte familier fra boligområderne er: 

 

Socioøkonomisk marginalisering 

Forældrene har ofte ingen eller lav uddannelse, og de mangler ofte tilknytning til 

arbejdsmarkedet. I en del af familierne er den manglende tilknytning til arbejdsmarkedet og 

uddannelsessystemet koblet med andre sociale, psykiske, og somatiske problematikker. Det 

kan eksempelvis være i form af misbrug, social isolation, PTSD, kroniske sygdomme med 

videre. Forældrene har i mange tilfælde begrænsede ressourcer, muligheder og viden i 

forhold til at støtte deres børn på områder som førskole-aktiviteter, skolegang, uddannelse, 

fritidsjob og fritidsliv. Derudover betyder den socioøkonomiske marginalisering, at mange 

børn vokser op i relativ fattigdom, og at de oplever begrænsede muligheder for at deltage i 

fritidsaktiviteter med videre. Dette gælder i særlig grad for de børn, som bor med en enlig 

forælder, hvilket samlet set er tilfældet for 273 af børnene svarende til 39 %.  

 

Integrationsproblematikker 

I alt har 57,3 % af børn og unge under 18 år i boligområderne anden etnisk baggrund end  

dansk. Nogle kommer fra familier, som har boet i Danmark i mange år, og her er den tyrkiske 

gruppe den største. Derudover er der en del beboere med eksempelvis vietnamesisk, 

burmesisk, bosnisk, kosovoalbansk, iransk og irakisk baggrund, som ligeledes har boet i 

boligområderne i flere år. Indenfor de sidste fem år er der i alle boligområder med 

undtagelse af Skovparken kommet mange nye beboere til fra eksempelvis Syrien, Eritrea og 

Somalia, som altså er relativt nye borgere i landet. Samlet set viser tal fra Svendborg 

Kommune, at beboerne fra ikke-vestlige lande repræsenterer 34 forskellige nationaliteter. 

Hertil kommer et antal relativt nyankomne grønlandske familier. Da de ikke registreres, 
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vides det ikke nøjagtig, hvor mange grønlandske familier det drejer sig om, men det er 

vurderingen, at tallet er stigende i disse år i Svendborg Kommune 

 

Samlet set viser erfaringerne, at familierne med anden etnisk baggrund end dansk udgør en 

stor andel af de sårbare og udsatte familier, som beskrevet ovenfor. Det er eksempelvis 

næsten udelukkende familier med anden etnisk baggrund end dansk, som henvises til 

Nøddeknækkeren. Disse familier har ofte betydelige ekstra udfordringer i form af 

sprogbarrierer, manglende kendskab til det danske samfund og systemer, social kontrol, 

manglende netværk med videre. Især enlige skilte kvinder med anden etnisk baggrund end 

dansk synes at være meget udsatte og opleve udbredt social kontrol og isolation. 

Interkulturelt team og Familieafdelingen peger desuden på, at mange af de nytilkomne 

flygtninge har betydelige sociale og personlige udfordringer, og at de i en længerevarende 

periode har behov for støtte, som ofte rækker udover den kommunale indsats. Dette gælder 

også for børnene, som ligeledes har behov for støtte til bearbejdning af traumer og andre 

migrationsbetingede problematikker. Graden af udsathed hos nogle af disse familier blev i 

2016 understreget af to meget tragiske sager i boligafdelingerne, som på forskellig vis 

udviklede sig meget dramatisk. I det ene tilfælde blev børnene tvangsfjernet under 

politieskorte og i det andet tilfælde blev en mindre barn dræbt af sin mor.  

 

Bydelsmoruddannelsen og familiekurser gennemført i den boligsociale helhedsplan (2014–

2017) har afdækket, at mange af familierne oplever, at de mangler viden om og redskaber til, 

hvordan de bedst muligt involverer sig i og støtter deres større børn/teenagere i at navigere 

mellem de forskellige kulturer og hvordan de kan støtte dem bedst muligt. Forløbene har 

desuden afdækket en udbredt manglende viden hos målgruppen og misforståelser om de 

gratis pædagogiske fritidstilbud, der findes til børn og unge. Dette har medført at forældrene 

har afholdt deres børn fra deltagelse i aktiviteter i eksempelvis Værestedet i Skovparken og i 

Ungdomsskolen. 

 

De grønlandske familier har i mange tilfælde også et stort integrationsbehov, og i mange 

tilfælde yderligere sociale udfordringer grundet misbrug og psykiske problemstillinger med 

videre. 

 

Manglende netværk, deltagelse og engagement 

Mange af de sårbare og udsatte familier synes at have begrænset netværk, og i mange tilfælde 

rækker det netværk, som er, ikke udover egen etniske gruppe og familie. Det betyder mindre 

adgang til og mulighed for at få viden og hjælp i nærmiljøet. Derudover synes familierne i 

mindre grad at benytte sig af de tilbud og muligheder, der eksisterer i kommunalt og frivilligt 

regi, og som kunne gøre en positiv forskel for hele familien i hverdagen og på længere sigt 

gennem en stærkere tilknytning til det øvrige samfund.  Især blandt mange af familierne med 

anden etnisk baggrund end dansk synes der at være en udbredt skepsis og manglende tillid 

til de kommunale myndigheder.  Samtidig oplever man især på daginstitutionsområdet, at 
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mange af de mere sårbare og udsatte forældre udviser mangel på engagement og involvering 

i deres børns liv. Dette bliver ekstra problematisk, når der eksempelvis fra såvel skole 

(Vestre Skole) samt nærvedliggende daginstitution (Nordlyset) rapporteres om hårdt sprog, 

trusler om bank og gruppedannelse især blandt børn fra 4-5 års alderen med anden etnisk 

baggrund end dansk fortrinsvis fra Jægermarken. 

 

 

Formål og lokalt opstillede målinger for indsatsområdet: 

Formål: 

Formålet er overordnet at bidrage til at flere sårbare eller udsatte familier i boligområderne 

bliver mere selvhjulpne og oplever en højere grad af trivsel. Formålet er mere konkret: 

•  at understøtte familierne gennem tilbud om og brobygning til individuel vejledning 

og kursusforløb, som styrker forældrene evne til i praksis at være positive 

rollemodeller for deres børn og varetage deres børns trivsel. 

• at understøtte forældrenes positive engagement i forhold til dagtilbud, skolegang, og 

fritidsliv.  

• at støtte op omkring forældrenes muligheder for at danne netværk og hjælpe 

hinanden i og på tværs af boligområderne 

 

Lokalt opstillede målinger (succeskriterier): Datakilde: 

At der sker en stigning i andelen af børn i 
daginstitution som er i trivsel på 25 % fra 46 % i 
2017 til 57,5 % i 2021 

Udtræk fra Svendborg kommune 
 
Ansvar: 
Fællessekretariatet/Svendborg 
Kommune 

At antallet af forebyggende foranstaltninger i 

familierne i boligområdet falder med 15 % fra 93 

foranstaltninger i 2016 til 79 foranstaltninger i 

2021.   

Udtræk for Svendborg Kommune 

Ansvar: 

Fællessekretariatet/Svendborg 

kommunen 

At den gennemsnitlige procentvise andel af ulovlige 

fraværsdage for elever i folkeskolen reduceres fra 

1,43 i 2017 til 1,14 i 2021 svarende til et fald på 20 

%. 

Udtræk fra Svendborg Kommune 
 
Ansvar: 
Fællessekretariatet/Svendborg 
Kommune 

Aktiviteter, som skal bidrage til indfrielse af formål og lokalt fastsatte 

mål/målinger: 

• Nøddeknækker/Casemanager (CFBU: Rådgivning og brobygning til kommunale 
aktører for sårbare forældre) 
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• Bydelsmor (CFBU: Bydelsmødre) 

• Klub Mand (CFBU: Fædreindsatser) 

• Familiekurser (CFBU: Boligsociale familiekurser) 

• URK mentoring – mentorforløb for børn og unge (CFBU: Mentorindsats med frivillige 
mentorer) 

 

 

Samspil med og supplement til den kommunale indsats i boligområdet: 

Den boligsociale indsats vil supplere den eksisterende kommunale indsatser på en række 
områder: 

Den forebyggende indsats 
Den boligsociale indsats vil i høj grad have fokus på de sårbare og udsatte familier, som er i 
risikozonen for foranstaltninger fra Familieafdelingen, og den vil dermed medvirke til at 
forebygge, at dette sker. Der er et tæt samarbejde mellem Familieafdelingen og den 
boligsociale indsats via Nøddeknækkerfunktionen. Der er desuden primo 2017 ansat 4 
medarbejdere i Familieafdelingen til at styrke den fremskudte forebyggende indsats i 
daginstitutioner og skoler, som desuden oplagt vil være tætte samarbejdspartnere og 
supplere Nøddeknækker-funktionen. Flere af indsatserne både under dette indsatsområde 
(fx Mentor og Bydelsmor) og under de øvrige indsatsområder (fx Uddannelse og 
beskæftigelse/Fritidsjob; Trivsel og tryghed/Åben Rådgivning) understøtter og supplerer 
direkte den indsats, der ydes for at støtte op om de sårbare familier.  
 
Forlængelse og understøtning af integrationen af nytilkomne  
Alle nyankomne flygtningefamilier tilknyttes en kommunal familiekonsulent fra 
Interkulturelt team i op til 12 måneder. Konsulenterne har især fokus på familiens børn, 
kontakt til daginstitutioner, skoler, den sundhedsfremmende indsats med videre. Derudover 
er Interkulturelt team i gang med at udvikle kurser for de nyankomne flygtningefamilier, og 
der samarbejdes med Ørkildskolen om Mind Spring-kurser ligeledes for relativt nyankomne. 
Den boligsociale indsats supplerer denne indsats både under og efter den officielle 
integrationsperiode, og indsatsen er dermed med til at understøtte den fortsatte positive 
udvikling og integration for den enkelte familie gennem kurser, rådgivning, netværksgrupper 
med videre. 

Understøtning for forældrenes involvering og deltagelse i deres børns liv 
Daginstitutionerne og skolerne arbejder målrettet og systematisk med det enkelte barns 
trivsel og kompetencemæssige udvikling. De efterlyser imidlertid større involvering og 
deltagelse fra forældrenes side i deres børns liv i de sårbare og udsatte familier, hvilket er 
helt afgørende for børnenes trivsel og udvikling af faglige og sociale tilværelseskompetencer. 
Den boligsociale indsats understøtter dette ved at arbejde målrettet med at give forældrene 
større viden om, redskaber til og motivation i forhold til at engagere og involvere sig mere i 
deres børns dagligliv. Gennem Nøddeknækkerfunktionen får de mest sårbare eller udsatte 
familier individuel rådgivning, guidning og hjælp i praksis til i højere grad at involvere sig og 
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deltage i deres børns liv på en god og konstruktiv måde.  
 
 
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 2.275.000 kr. 

Lokal medfinansiering 2.544.000 kr. 

Samlet budget for indsatsområdet 4.819.000 kr. 

Konflikthåndtering og underretning: 

Konflikter vedrørende de specifikke aktiviteter håndteres i det omfang det er muligt, i de 

enkelte styregrupper. I de tilfælde hvor man ikke kan nå til enighed og konsensus forelægges 

konflikten for bestyrelsen for den boligsociale helhedsplan, som ud fra en helhedsbetragtning 

i forhold til de overordnede strategiske mål og hensynet til fremdrift og resultater vurderer 

sagen. Alle berørte parter høres i eventuelle konflikter, og deres partshøringer fremlægges 

skriftligt. 

 

Revision af delaftalen (Eventuelle reviderede aftaler skal ikke fremsendes til 
Landsbyggefonden, men fonden skal om nødvendigt til enhver tid kunne 

rekvirere ajourførte delaftaler): 

Forslag til ændringer i delaftalen drøftes i styregruppen for Social Arv, som indstiller forslag 
til ændringer til vedtagelse i bestyrelsen.  

Delaftalen gælder fra:  

1. januar 2018 

 

Aktiviteter, som skal bidrage til indfrielsen af mål for indsatsområdet: 

Aktivitetsnavn: 

Nøddeknækker/Case Manager 

Indhold og praksis (aktivitetsbeskrivelse): 

Sundhedsplejersker, pædagoger, lærere, sagsbehandleren, beboerkonsulenter kan henvise 
familier til at blive tilknyttet Nøddeknækkeren. Familier kan også selv anmode om at blive 
tilknyttet. Herefter er det Nøddeknækkeren, som i samråd med sin teamleder vurderer, om 
det er relevant og muligt, at hun tilknyttes pågældende familie. 
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Når Nøddeknækkeren sammen med familien har afdækket familiens nærmere forhold, 
indkaldes der til et netværksmøde. Netværksmødet skal bidrage til, at der sker en 
helhedsorienteret og koordineret indsats i familien, så målet for den samlede indsats er synlig 
for både familien og de fagpersoner, der er tilknyttet familien. Sideløbende med den 
tværfaglige indsats i familien, vil Nøddeknækkeren støtte og guide familien til at kunne 
overskue og håndtere egen situation, herunder at kunne orientere sig og skabe overblik over 
støttemuligheder i kommunalt og frivilligt regi, så familien på sigt kan blive mere selvhjulpen. 
Tillige vil Nøddeknækkeren støtte familien i at orientere sig om og indgå i de nye tiltag, som 
den boligsociale helhedsplan indeholder. 
 
I forløbet med Nøddeknækkeren, som typisk vil være af 6–12 måneders varighed, vil der 
løbende blive afholdt netværksmøder med henblik på at sikre en tæt koordinering i og 
omkring familien, så den samlede indsats målrettes familiens aktuelle behov for støtte. Tillige 
vil der under hele forløbet været et særligt fokus, på mulig inddragelse af familiens private 
netværk. Såfremt der er mulige ressourcer i familiens private netværk, der kan bidrage til at 
understøtte familiens udvikling eller byde ind med praktisk hjælp til familien, kan netværket 
aktivt inddrages ved metoden familierådslagning. 
 
 

Case-manageren / Nøddeknækkeren vil med sin deltagelse i helhedsplanen understøtte: 

o at den tværfaglige indsats og samarbejde omkring den enkelte familie styrkes og 

videreudvikles. Blandt andet via afholdelse af fast koordinerende netværksmøder. 

o at de pågældende børnefamilier guides, får kendskab til, og kan indgå i og drage nytte 

af de øvrige mere gruppebaserede aktivitetstilbud i helhedsplanen.  

o at de pågældende børnefamilier henvises til, og får en hurtig og fleksibel økonomisk 

rådgivning – også med henblik på at forebygge boligudsættelser. 

o at familiernes private netværk inddrages i processen blandt andet via afholdelse af 

familierådslagninger og netværksmøder ved afslutning af case-

manager/Nøddeknækker forløbet for den enkelte familie. 

o at familiernes aktive medborgerskab styrkes via deltagelse i øvrige aktiviteter og 

foreninger. 

 

Formål:  

Case-manager/ Nøddeknækkeren skal bidrage til en helhedsorienteret og koordineret 
tværfaglig indsats. Formålet er, at sårbare familier bliver mere selvhjulpne i forhold til at 
handle og agere i egen tilværelse, herunder at kunne forstå og overskue, hvor de kan få støtte 
i det kommunale system og andre steder, samt til at overskue og tage imod den igangsatte 
støtte for sårbare og udsatte børnefamilier. 
 

Overordnet set er det formålet med indsatsen at bidrage til: 
• at den negative sociale arv brydes 
• at udsatte familier trives bedre 
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• at styrke forældrekompetence 

Aktivitetens bidrag til de overordnede mål: 
Nøddeknækkeren er med sin helhedsorienterede indsats i forhold til familien og alle 
relevante problematikker med til at understøtte børnenes trivsel og forebygge behovet for 
yderligere forebyggende foranstaltninger.  
 

Målgruppe(r): 

Målgruppen er sårbare eller udsatte familier i boligområderne.  

Der er i alt 408 husstande med børn i boligområderne og 630 forældre. 

 

Succeskriterier og datakilde for aktiviteten: 

(OBS: Disse skal fremgå af aktivitetsskemaet) 

Succeskriterier: Datakilde: 

At der tilknyttes minimum 15 nye familier til 

Nøddeknækkeren om året. 

Registrering 

Ansvar: Familieafdelingen 

At 75 % af de tilknyttede familier oplever en 

positiv effekt af indsatsen i form af, at de er 

blevet mere aktive og mere selvhjulpne. 

Spørgeskema/interview 

Ansvar: Familieafdelingen 

 

At 75 % af de tilknyttede familier vurderes at 

være kommet i bedre trivsel og er blevet 

mindre udsatte i løbet af perioden. 

Spørgeskema/Interview 

 Ansvar: Familieafdelingen 

Organisering, ansvar og rollefordeling: 

Nøddeknækkeren er ansat i Familieafdelingen, som har det overordnede faglige og 
personalemæssige ansvar for funktionen. Nøddeknækkeren indgår i det boligsociale team, 
deltager i møder, udviklingsseminarer med videre. Nøddeknækkeren har sammen med 
Fællessekretariatet et særligt ansvar for at sikre sammenhæng med og brobygning til og fra 
de øvrige indsatser under den boligsociale helhedsplan. To gange årligt eller efter behov 
afholdes møde med deltagelse af leder for Familieafdelingen, teamleder for Nøddeknækkeren, 
Projektchef for Fællessekretariatet for den boligsociale helhedsplan, samt Nøddeknækkeren 
og beboerkonsulenterne med henblik på fælles at evaluere indsatsen, drøfte tilpasninger og 
eventuelt nye tiltag. 

Nøddeknækkeren er ansat med fuld tid 37 timer. 
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Aktiviteter, som skal bidrage til indfrielsen af mål for indsatsområdet (tilføj 

skemaer - ét skema pr. aktivitet): 

Aktivitetsnavn: 

Bydelsmor 

Indhold og praksis (aktivitetsbeskrivelse): 

• Uddannelsesforløb over 14 moduler á ca. 2½ - 3 timers varighed med fokus på 
skiftende emner såsom sundhed, kost, børns udvikling, teenagere, de kommunale 
systemer, ligestilling med videre. Derudover undervises i kommunikation og 
konflikthåndtering. Uddannelsen afsluttes med diplomoverrækkelse for de kvinder 
som maksimalt har været fraværende på 1 modul, samt med en tur til København med 
besøg i Folketinget og hos andre relevante institutioner. 

• Netværksmøder for alle uddannede bydelsmødre. 

• Deltagelse i netværksmøder for bydelsmødre på landsplan. 

• Arrangementer for alle kvinder på tværs af boligområderne. 

• Besøg af bydelsmødre hos andre kvinder i boligområderne og i resten af Svendborg. 

• Brobygning til andre tilbud og muligheder under den boligsociale helhedsplan, samt i 
kommunalt regi og foreningslivet. 

• Oplæg af bydelsmødre i daginstitutioner, skoler og i andre relevante tilbud. 

• Samarbejde med bydelsmødre om udvikling af familiekurser.  

• Etablering af Bydelsmorforening i Svendborg med henblik på endelig forankring. 

 

Formål:  

Formålet er at uddanne bydelsmødre fra alle boligområderne med henblik på, at 
bydelsmødrene støtter andre kvinder til at opdage og anvende egne ressourcer. Det styrker 
kvinderne selv, deres børn og familier. Derudover er det formålet at forankre indsatsen i en 
bydelsmorforening. 
 
Samlet set er det aktivitetens formål at bidrage til: 

• at styrke forældrekompetencer 
• at forbedre kendskab og brug af det offentlige 
• at reducere ensomhed og isolation blandt mødrene 

 

Aktivitetens bidrag til de overordnede mål: 
Aktiviteten understøtter, at mødrene får viden om, hvordan de bedst muligt understøtter 



 

10 

 

deres børns trivsel og redskaber til at forebygge ulovligt fravær i skolen. Derudover bidrager 
aktiviteten til, at der bygges bro mellem de deltagende kvinder og relevante tilbud, hvilket 
forebygger behovet for yderligere forebyggende foranstaltninger. 

Målgruppe(r): 

Der er to hovedmålgrupper for projektet: 
1: Bydelsmødrene: Frivillige kvinder, primært med anden etnisk baggrund end dansk, fra 

boligområderne, som har overskud til at gøre noget for andre. De kan være arbejdsløse, på 

offentlig forsørgelse, i arbejde eller under uddannelse. 

 
2: Målgruppen for Bydelsmødrenes indsats: Primært kvinder med anden etnisk baggrund end 

dansk, som lever isoleret og marginaliseret. De har ikke et socialt netværk, og de er ensomme. 

På grund af manglende viden om samfundet får de ikke den hjælp og støtte, de har behov for, 

og de kender ikke deres muligheder, rettigheder og pligter. 

Det er ikke muligt at opgøre andelen af kvinder og mænd i boligområderne, men i alt bor der 
pt. 1240 personer med anden etnisk baggrund end dansk, hvoraf 657 personer er mellem 25 
og 64 år.  
 
Kvinderne har fortrinsvis syrisk, tyrkisk, eritreansk, irakisk, bosnisk, kosovoalbansk, somalisk 
eller og vietnamesisk baggrund. Hertil kommer et antal grønlandske kvinder, som ikke 
fremgår af de Boligstatistiske Nøgletal. 
 
 

Succeskriterier og datakilde for aktiviteten: 

(OBS: Disse skal fremgå af aktivitetsskemaet) 

Succeskriterier: Datakilde: 

Der gennemføres 3 uddannelsesforløb i hele 

perioden med minimum 10 deltagere pr. hold 

hvoraf 75 % gennemfører hele uddannelsen. 

Registrering – gennemførelse af 

uddannelsesforløb 

Ansvar: Fællessekretariatet 

Der skabes kontakt til minimum 30 kvinder 

gennem bydelsmor-aktiviteter pr. år. 

Registrering 

Ansvar: Fællessekretariatet 

Der etableres en bydelsmorforening i 

Svendborg primo 2020.  

Registrering 

Ansvar: Fællessekretariatet 

Organisering, ansvar og rollefordeling: 

Fællessekretariatet er hovedansvarlig for aktiviteten: Rekruttering af bydelsmødre, 
tilrettelæggelse af uddannelsesforløbet, facilitering af netværksmøder, kontakt mellem 
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bydelsmødre og samarbejdsparterer, kontakt mellem bydelsmødre og andre kvinder i 
boligområderne/Svendborg, information og kommunikation. 

Tovholder: Beboerkonsulent 

Anslået arbejdstid: I gennemsnit 6,5 timer pr. uge. 

Der samarbejdes bredt med alle kommunale samarbejdspartnere om projektet. De 
kommunale samarbejdspartnere bidrager med undervisere/medarbejdere til modulerne i 
bydelsmoruddannelsen. Det vurderes løbende om det er muligt at stille 
undervisere/medarbejdere til rådighed, eller om der vil være tale om frikøb. 

Desuden bidrager de kommunale samarbejdspartnere til information om projektet overfor 
kvinder fra målgrupperne. 

 

 

Aktiviteter, som skal bidrage til indfrielsen af mål for indsatsområdet (tilføj 

skemaer - ét skema pr. aktivitet): 

Aktivitetsnavn: 

Klub Mand 

Indhold og praksis (aktivitetsbeskrivelse): 

• Indledende relationsarbejde i forhold til fædre og mænd med fokus på brobygning til 
andre aktiviteter såsom familiekurser og andre relevante tilbud i kommunalt regi eller 
foreningsregi. 

• Ugentligt tilbud til mænd på tværs af boligområderne, hvor de kan mødes i socialt 
samvær med fokus på at danne netværk, videndele, debattere relevante emner, få 
viden om relevante tilbud med videre.  Der er især fokus på deres rolle som far og 
deres muligheder for at støtte deres børn bedst muligt. 

• Dannelse af ansvarlig netværksgruppe blandt deltagerne. 

• Netværksarrangementer, udflugter, foredrag med videre med udgangspunkt i 
deltagernes egen ønsker, ideer og behov. 

 

 

 

Formål:  

Formålet er at videreføre og videreudvikle Klub Mand, som er startet op i foråret 2017. 
Formålet med Klub Mand er at skabe et rum, hvor mænd fra boligområderne har mulighed for 
at mødes, at danne netværk, videndele, og debattere med hinanden om emner og temaer, som 
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de oplever som relevante og nærværende. Herunder hvordan de som fædre bedst muligt 
understøtter hele deres families trivsel. Derudover er det formålet at styrke brobygningen 
mellem mændene og de øvrige aktiviteter under den boligsociale helhedsplan, samt tilbud i 
kommunalt regi eller foreningsregi. 

Samlet set er det formålet med aktiviteten at medvirke til: 
• at øge det sociale netværk beboerne imellem 
• at styrke deltagernes handlemuligheder 
• at forbedre kendskabet til og brug af det offentlige 

 
Aktivitetens bidrag til de overordnede mål: 
Aktiviteten er med til at klæde fædrene på med konkret viden og redskaber til at tage aktivt 
del i deres familieliv herunder deres børns trivsel i daginstitution og skolegang. Derudover 
bidrager aktiviteten til at der bygges bro mellem de deltagende mænd og relevante tilbud, 
hvilket forebygger behovet for yderligere forebyggende foranstaltninger. 

  

Målgruppe(r): 

Målgruppen er mænd over 18 år, dog fortrinsvis i alderen 25 – 49 år. Der er i alt 2158 
beboere over 18 år, og her af er 1055 beboere i alderen 25 – 49 år.  

Succeskriterier og datakilde for aktiviteten: 

(OBS: Disse skal fremgå af aktivitetsskemaet) 

Succeskriterier: Datakilde: 

Der videreføres/etableres Klub Mand på to 

forskellige lokationer i boligområderne. 

Registrering 

Ansvar: Fællessekretariatet 

Deltagelse af minimum 50 unikke mænd pr. år. Registrering 

Ansvar: Fællessekretariatet 

Der brobygges for 30 % af deltagerne pr. år i 

Klub Mand til andre aktiviteter under den 

boligsociale helhedsplan, i kommunalt regi- , 

eller foreningsregi. 

Registrering 

Ansvar: Fællessekretariatet 

Organisering, ansvar og rollefordeling: 

Fællessekretariatet er hovedansvarlig for aktiviteten: Rekruttering af deltagere, 
tilrettelæggelse og facilitering af møder, planlægning af yderligere aktiviteter (fx udflugter 
mv.) og brobygning til andre aktiviteter og tilbud. 

Tovholder: Beboerkonsulent. 

Anslået arbejdstid: I gennemsnit 7,5 timer pr. uge. 
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Efter behov kommunale medarbejdere eller andre relevante fagpersoner eksempelvis som 
oplægsholdere.  

 

 

Aktiviteter, som skal bidrage til indfrielsen af mål for indsatsområdet (tilføj 

skemaer - ét skema pr. aktivitet): 

Aktivitetsnavn: 

Dialogbaserede familiekurser  

Indhold og praksis (aktivitetsbeskrivelse): 

• Planlægning og gennemførelse af kursusforløb over 3–6 gange med fokus på 
forældreinvolvering og andre relevante emner som eksempelvis børneopdragelse, 
håndtering af konflikter i hjemmet, børns sproglige udvikling, og kost, børn i to 
kulturer og forståelse af teenagere. 

• Kurserne tager udgangspunkt i en dialogbaseret tilgang, hvor der lægges vægt på at 
give forældrene redskaber og metoder til at omsætte den nye viden til praksis. 
Forældrene inddrages i det omfang det er muligt selv i planlægning af kurserne og 
indkredsningen af relevante temaer og emner. 

• Opfølgende samtaler med forældrene ca. 3 måneder efter kursusafslutning med 
henblik på dels at evaluere udbyttet for den enkelte forældre/familie af kurset og dels 
at fortsætte dialogen. Her drøftes også muligheder for deltagelse i andre relevante 
tilbud med henblik på at understøtte brobygningen til disse. 

 

Formål:  

Formålet er at understøtte forældrene i at involvere sig i deres børns liv i højere grad og sætte 
dem bedre i stand til at understøtte deres børns almindelige udvikling, trivsel, sproglige og 
sociale udvikling, deltagelse i fritidsaktiviteter samt overgang til skolegang. Derudover er det 
formålet at understøtte udviklingen af netværk mellem forældrene og brobygning til andre 
relevante tilbud for familierne i nærmiljøet og i kommunen generelt. 

Samlet set er det formålet med aktiviteten at bidrage til: 
- at styrke forældrekompetencer 
- at styrke socialiseringsprocesser og trivslen for førskolebørn  
- at forbedre kendskabet til og brug af det offentlige 

 
Aktivitetens bidrag til de overordnede mål: 
Aktiviteten understøtter, at forældrene får mere viden og konkrete redskaber til, hvordan de i 
højere grad kan understøtte deres børns trivsel allerede i daginstitutionslivet og dermed 
styrke deres forudsætninger for på sigt også at understøtte deres børns skolegang, samt 
forebygge behovet for yderligere forebyggende foranstaltninger.  
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Målgruppe(r): 

Målgruppen er forældre med hjemmeboende børn i boligområderne. 

Der er i alt 408 husstande med børn i boligområderne og 630 forældre. 

 

Succeskriterier og datakilde for aktiviteten: 

(OBS: Disse skal fremgå af aktivitetsskemaet) 

Succeskriterier: Datakilde: 

25 forældre gennemfører minimum et kursus 

pr. år. 

Registrering 

Ansvarlig: 

Fællessekretariatet/kursusholder 

75 % af deltagerne vurderer, at kurset har haft 

en positiv effekt for dem selv i forhold til deres 

forældrerolle og i hverdagen. 

 

Spørgeskema og interview ved 

kursusafslutning og efter 3 måneder 

Ansvarlig: 

Fællessekretariatet/kursusholder 

 

75 % af deltagerne har fået et større netværk, 

deltager i eller er motiverede for at deltage i 

andre tilbud.  

Spørgeskema og interview ved 

kursusafslutning og efter 3 måneder 

Ansvarlig: 

Fællessekretariatet/kursusholder 

 

Organisering, ansvar og rollefordeling: 

Der nedsættes en arbejdsgruppe på tværs af de respektive daginstitutioner og med 
inddragelse af andre relevante parter såsom Sundhedsplejen og Interkulturelt team. 
Fællessekretariatet er tovhold for processen og ansvarlig for den endelige planlægning og 
gennemførelse af kurserne. Alle parter bidrager til rekruttering af deltagere. Der lægges op til 
en fleksibel, lærende og eksperimenterende tilgang til kursusforløbene med hensyn til tid, 
sted, indhold med videre.  

Tovholder: Beboerkonsulent.  

Anslået arbejdstid: 7,5 timer pr. uge i gennemsnit.  
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Aktiviteter, som skal bidrage til indfrielsen af mål for indsatsområdet (tilføj 

skemaer - ét skema pr. aktivitet): 

Aktivitetsnavn: 

URK mentoring – mentorforløb for børn og unge 

Indhold og praksis (aktivitetsbeskrivelse): 

• Rekruttering og uddannelse af frivillige mentorer. 

• Rekruttering af børn fortrinsvis fra 11 år i samarbejde med Nøddeknækkeren. 

• Match og etablering af mentorrelationer med en varighed op til et år. 

• Supervision og opfølgning på alle mentorpar. 

• Mentoraktiviteter 3-4 gange pr. måned. Det kan være: Socialt samvær, introduktion til 
og deltagelse i fritidsaktiviteter, lektiehjælp, motiverende samtaler, indgå i lokale 
netværk. 

• Fælles netværksskabende aktiviteter for mentorer og mentees. 

På sigt kan aktiviteten forankres i Ungdommens Røde Kors i samarbejde med 
Familieafdelingen og eventuelt Skoleafdelingen. 

Formål:  

Formålet er gennem frivillige en-til-en-mentorrelationer at understøtte børn/unge fra 
sårbare familier i at udvikle og styrke deres faglige og sociale tilværelseskompetencer. 
Herunder at børnene/de unge udvikler deres selvtillid, selvværd og motivation. 

Samlet set er det formålet med denne aktivitet at bidrage til: 
• at børn og unge trives og klarer sig bedre i skolen 
• at børn og unge har et positivt, aktivt fritidsliv 
• at udsatte familier trives bedre 

 

Aktivitetens bidrag til de overordnede mål: 
Aktiviteten er et tilbud til børn fra nogle af de mest sårbare familier, som Nøddeknækkeren er 
i kontakt med. Det er en yderligere langsigtet understøttelse af trivslen for de børn og deres 
familier, som får tilbuddet. Dette vil både forebygge ulovligt fravær i skolen og behovet for 
yderligere forebyggende foranstaltninger.   
 

Målgruppe(r): 

Målgruppen er fortrinsvis drenge og piger fra 11–17 år. Der er anslået ca. 246 børn/unge i 
aldersgruppen. Målgruppen er fortrinsvis sårbare børn/unge fra familier, som i en kortere 
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eller længere periode har været tilknytte Nøddeknækkeren/Familieafdelingen. 

 

 

Succeskriterier og datakilde for aktiviteten: 

(OBS: Disse skal fremgå af aktivitetsskemaet) 

Succeskriterier: Datakilde: 

Minimum 10 børn eller unge får tilbudt en 

mentor pr. år. 

Registrering 

Ansvar: Fællessekretariatet/Ungdommens 

Røde Kors 

75 % af mentorparrene gennemfører minimum 

tre måneder. 

Registrering 

Ansvar: Fællessekretariatet/Ungdommens 

Røde Kors 

90 % af de børn/unge, som har haft en mentor 

i mere end tre måneder, har opnået en eller 

flere positive effekter (fx er blevet mere aktive, 

i fritiden klarer sig bedre fagligt, har fået større 

selvtillid). 

Spørgeskema/interview med mentees og 

mentorer, samt eventuelt forældrene 

Ansvar: Fællessekretariatet/Ungdommens 

Røde Kors 

Organisering, ansvar og rollefordeling: 

Ungdommens Røde Kors er hovedansvarlig for aktiviteten: Rekruttering, uddannelse og 
opfølgning, mentoraftaler etc.  

Fællessekretariatet/Nøddeknækkeren bidrager med at rekruttere mentees, samt deltager i 
matchning af mentorpar, og tilrettelæggelse af eventuelle opfølgende kurser.  

Tovholder: Nøddeknækker/Beboerkonsulent. Forventet arbejdstid: 2 timer pr. uge i 
gennemsnit. 

Ungdommens Røde Kors og Fællessekretariatet mødes 2 – 4 gange pr. år og drøfter 
aktivitetens fremdrift, udvikling udfordringer etc.  

 

 

 


