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Indledning	  
 
”Helhedsplan  Horsens  2016-2019”  er  Horsens  Kommunes  og  boligorganisationernes  fælles  beskrivelse  af,  

hvilke  indsatser  og  aktiviteter  de  sammen  ønsker,  der  skal  prioriteres  på  det  boligsociale  område  i  Horsens  

de  næste  fire  år.  

  

I  Horsens  er  der  en  mangeårig  tradition  for  at  kommune,  boligorganisationer  og  frivillige  sammen  tager  

ansvar  for  en  stærk  boligsocial  indsats.  Det  tætte  samarbejde  betyder,  at  boligområder  og  boligafdelinger  er  

trygge  og  velfungerende  boligområder  i  dag  -  på  trods  af,  at  nøgletallene  kunne  antyde  noget  andet.  

  

Helhedsplanen  er  en  forsættelse  og  styrkelse  af  den  boligsociale  indsats,  der  dels  investerer  i  forebyggelse  

og  dels  investerer  i  at  udvikle  individer  og  fællesskaber  i  udvalgte  boligområder.    

  

Helhedsplanen  har  som  klart  mål,  at  samarbejdet  mellem  alle  parter  og  på  alle  niveauer  udvikles  og  styrkes.  

I  de  enkelte  boligorganisationer  er  det  eksempelvis  målet,  at  beboerne  igennem  beboerdemokratiet  får  en  

langt  mere  aktiv  rolle  i  udvikling  af  boligområderne.  

  

Helhedsplanen  bæres  af  Horsens  Kommune  og  af  de  otte  almene  boligorganisationer  i  kommunen  –  

Arbejdernes  Andelsboligforening  af  1938,  Andelsboligforeningen  Odinsgaard,  BoligHorsens  v/  

Andelsboligforeningen  Beringsgaard  og  Horsens  Andelsboligforening  af  1954,  Horsens  Sociale  Boligselskab,  

Boligselskabet  Lejerbo,  DOMEA  og  Midtjysk  Boligselskab.    

Helhedsplanen  retter  sig  mod  de  fire  boligområder:  Axelborg,  Beringsvænget,  Sundparken  og  Trianglen,  der  

på  kortet  nedenunder  er  markeret  med  blåt.  Det  lilla  område  Sundparken  er  desuden  på  listen  over  ”særligt  

udsatte  boligområder”  og  derfor  er  der  her  iværksat  en  udvidet  kommunal  indsats  her.  
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Udfordringen:	  	  
Boligområderne  Axelborg,  Berringsvænget,  Sundparken  og  Trianglen  adskiller  sig  klart  fra  resten  af  Horsens  

Kommune  på  følgende  områder:    

I.   Der  er  flere  borgere  med  en  anden  etnisk  oprindelse  end  dansk  

II.   Der  er  flere  enlige  forsørgere  

III.   En  lavere  andel  af  beboere  er  en  del  af  arbejdsstyrken  

IV.   Bruttoindkomst  er  lavere  og  de  mest  velhavende  fraflytter  områderne  

V.   En  større  andel  af  18-64  årige  førtidspensionister  end  i  resten  af  kommunen  

VI.   Sundhedstilstanden  i  områderne.  

  

Tabel  1:  Demografi  i  afdeling  Sundparken,  Trianglen,  Axelborg  og  Beringsvænget  
 

2014-tal 

Andel med 
anden etnisk 
oprindelse 
end dansk 

Andel af 
enlige 
forsørgere 

Andel af 
beboere (over 
15 år) i 
arbejdsstyrken 

Brutto-
indkomst 
tilflytter  

Brutto-
indkomst 
fraflytter 

Andel af 
pensionister, 
som er førtids-
pensionister 

Axelborg 60,6  %   25,2  %   42,9  %   147.420  kr.   159.100  kr.   66,7  %  

Beringsvænget 35,5  %   42,0  %   36,5  %   165.649  kr.   170.768  kr.   59,0  %  

Sundparken 68,7  %   23,6  %   36,8  %   140.756  kr.   167.261  kr.   73,8  %  

Trianglen 52,0  %   49,3  %   44,3  %   149.100  kr.   198.810  kr.   55,1  %  

Horsens 
Kommune 11,4  %   17,7  %   61,2  %   205.780  kr.   202.012  kr.   19,1  %  

Kilde:  Kommunal  ÅrsStatistik  (KÅS-tal)  2014  

  

Hver  for  sig  indikerer  nøgletallene  udfordringer,  eksempelvis  for  borgere  der  er  udenfor  arbejdsmarkedet  

eller  har  lavere  indkomster  end  gennemsnittet  i  kommune,  men  det  forhold,  at  der  er  en  overrepræsentation  i  

alle  kategorier  samtidig,  betyder,  at  der  i  de  fire  boligområder  er  basis  for  en  ekstra  social  indsats.  

	  

Indsatsområder	  	  
På  baggrund  af  udfordringerne  i  Axelborg,  Beringsvænget,  Sundparken  og  Trianglen  er  der  udvalgt  følgende  

indsatsområder:  

  

Indsatsområde  1:  Børn,  unge  og  familie  
Indsatsområde  2:  Uddannelse,  beskæftigelse  og  erhverv  
Indsatsområde  3:  Beboernetværk,  inddragelse  og  demokrati  
Indsatsområde  4:  Sundhed  
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Indsatsområde  5:  Image  og  kommunikation  
Under  hvert  indsatsområde  er  der  en  række  projekter  der  skal  gennemføres  i  Helhedsplanen.  Alle  

projekterne  er  planlagt  og  beskrevet  i  en  proces  imellem  det  boligsociale  sekretariat  og  relevante  

kommunale  enheder  og  private-  eller  frivillige  organisationer.  Det  betyder,  at  hvert  projekt  er  tilrettelagt  i  tæt  

dialog  med  den  fremtidige  samarbejdspartner.  Her  har  det  blandt  andet  været  muligt  for  eksempelvis  skoler  

og  Jobcenteret  at  pege  på  hvilken  form  for  boligsocial  indsats  der  bedst  muligt  understøtter  og  supplerer  

eksisterende  tiltag.  Eksempelvis  er  projektet  ”Jobporten”  direkte  bygget  op  omkring  anbefalingerne  fra  

”Carsten  Kock-udvalget”  om  en  individuelt  tilrettelagt  indsats  der  sigter  på,  at  bringe  svage  ledige  tættere  på  

arbejdsmarkedet  igennem  virksomhedsrettede  tiltag.  Processen  har  afstemt  forventninger  imellem  

involverede  parter  og  lægger  op  til,  at  der  skabes  merværdi  for  borgerne,  Horsens  Kommune  og  

boligorganisationerne,  fordi  resultaterne  samskabes  i  krydsfeltet  mellem  kommunen  og  civilsamfundet.  

  

Projekter	  i	  helhedsplanen	  2016	  –	  2019	  

Indsatsområde  1:  Børn,  unge  og  forældre  
  

Projekter  under  dette  indsatsområde:    

•   Skoleparate  forældre  

•   Rollemodelprojektet  

•   Læringscafeerne  

Skoleparate  forældre:  Projektet  etableres  på  Langmarksskolen  og  Byskolen  afd.  Linvigsvej.  Det  retter  sig  

mod  forældre  til  udsatte  børn.  Formålet  er,  at  tydeliggøre  barnets  behov  i  forbindelse  med  skolegang  og  at  

forberede  forældrene  til  de  krav  og  forventninger  skolen  har.  Det  vil  foregå  ved  hjemmebesøg,  hvor  barnets  

kommende  kontaktlærer  og  en  boligsocial  medarbejder  deltager.  Temaerne  ved  hjemmebesøgene  kan  

eksempelvis  være  ernæring,  lektielæsning,  hygiejne,  dansk  kultur,  skolens  fag,  lejrskoler,  skolens  

værdiregelsæt  m.m.    

Samlet  set  sigter  projektet  på  at  forberede  forældrene  til  bedst  muligt  at  støtte  deres  barn  igennem  sin  

skolegang.    

  

Rollemodelprojektet:  Ideen  med  rollemodeluddannelsen  er,  at  give  unge  fra  boligområderne  redskaber  til  

positivt  at  være  mere  aktivt  deltagende.  Et  undervisningsforløb  varer  6  måneder,  hvor  deltagerne  undervises  

i  blandt  andet  konflikthåndtering,  ungdomskultur,  kommunikation  samt  årsag/virkning  af  alkohol,  stoffer  og  

kriminalitet.  

Formålet  med  rollemodelprojektet  er,  at  skabe  unge  rollemodeller,  der  kan  agere  rollemodel  for  andre  unge  i  

boligområderne.    

  

Læringscafeerne:  Læringscaféerne  skal  understøtte  de  børn  i  boligområderne  der  har  behov  for  ekstra  hjælp  

til  det  daglige  skolearbejde  og  som  ikke  kan  finde  den  hjælp  i  hjemmet.  Læringscaféen  skal  skabe  lyst  og  
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motivation  til  skolearbejdet.  Undervisere  balancerer  imellem  konkret  hjælp  til  at  løse  specifikke  opgaver  og  at  

motivere  unge  til  at  udforske  pensum  for  fagene  og  søge  hjælp  og  vejledning  herigennem.  Underviserne,  der  

alle  selv  er  studerende,  skal  fungere  som  rollemodeller  for  eleverne.  De  elever  der  bruger  læringscaféen  vil  

kunne  spejle  deres  faglige  udvikling  i  deres  underviseres  reaktioner  og  vejledning,  og  derved  opleve  en  øget  

motivation  for  fortsat  læring.  Læringscafeen  rummer  derudover  også  et  socialt  aspekt,  hvor  det  i  høj  grad  

handler  om  at  styrke  de  unge  fagligt  og  skabe  personlig  udvikling  igennem  succesoplevelser.    

  
Succeskriterier  for  indsatsområdet  Børn,  unge  og  forældre  
  

•   Skolefraværet  reduceres  som  følge  af  Skoleparate  forældre  med  2  dage  på  henholdsvis  Langmarkskolen  og  3,5  

dage  Byskolen  afdeling  Lindvigsvej.  

•   Der  gennemføres  6  rollemodel  forløb  

•   Der  uddannes  minimum  50  rollemodeller  

•   Læringscaféerne  har  samlet  set  150  folkeskoleelever  tilmeldt  i  perioden  2016  –  2019  
•   Tilmeldte  elever  bruger  læringscaféen  minimum  50  %  af  åbningsdagene.  

  

Indsatsområde  2:  Uddannelse,  beskæftigelse  og  erhverv  
  

Projekter  i  indsatsområdet:  

•   Jobporten    

•   Ung  med  vilje  

•   Mind  Your  Own  Business  (MYOB)    

•   Økonomirådgivningen  

  

Jobporten:  Projektet  har  til  formål,  at  supplere  og  understøtte  indsatser,  som  Jobcenter  Horsens  har  udvalgt  

indenfor  grupperne:  ”borgere  under  40  år  i  ressourceforløb”  og  ”borgere  med  problemer  ud  over  ledighed”.  

Indsatsen  skal  fungere  som  en  dynamisk  ordning,  som  i  løbet  af  projektperioden  kan  tilpasses  borgernes  

konkrete  behov.  Målet  for  indsatsen  er,  at  bidrage  til,  at  flere  kommer  i  beskæftigelse.  Jobporten  tilbyder  

eksempelvis  uddannelsesaftener  med  besøg  fra  en  af  kommunens  uddannelsesinstitutioner,  hjælp  til  cv  

virksomhedsbesøg,  en  årlig  jobmesse  m.m.    

Det  forhold  at  indsatsen  ikke  leveres  af  ”en  fra  kommunen”,  vil  i  nogle  forløb  give  mulighed  for  en  frisk  start  i  

samarbejdet  om  at  bringe  borgerne  tættere  på  til  og  ind  på  arbejdsmarkedet.  

  

Ung  med  vilje:  Projektet  består  af  tre  spor.  

1.   En  lommepengeordning  (mulig  indgang  til  fritidsjob),    
2.   En  fritidsjobordning  (den  primære  indsats)  og    
3.   Mentorordning  (en  støtteindsats  til  de  to  ordninger  for  de  unge,  der  har  behov  for  ekstra  støtte)  

Formålet  er  at  give  de  unge  de  kompetencer  og  den  støtte,  der  er  nødvendig  for  at  være  i  stand  til  at  
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varetage  og  fastholde  et  fritidsjob  samt  at  fastholde  uddannelse,  herunder:  

•   At  forberede  børn  og  unge  til  uddannelse  og  arbejdsmarkedet  

•   At  lære  børn  og  unge  de  basale  færdigheder,  der  kræves  for  at  varetage  et  fritidsjob.    

•   At  øge  børn  og  unges  ansvarsfølelse  i  forhold  til  det  sted,  de  bor  

•   At  give  unge  indsigt  i  sammenhængen  mellem  kriminel  adfærd  og  muligheden  for  at  komme  i  

beskæftigelse  efterfølgende    

•   At  støtte  børn  og  unge  i  at  finde  den  rette  vej  gennem  tilværelsen    

  

Mind  your  own  business  (MYOB):  Mind  Your  Own  Business  er  Dansk  Flygtningehjælps  udviklingsprogram  

for  etniske  minoritetsdrenge  i  alderen  13-17  år.  Med  udgangspunkt  i  iværksætteri,  vil  det  boligsociale  

sekretariat  samle  det  sociale  potentiale,  som  findes  i  erhvervslivet  og  civilsamfundet  om  en  fælles  indsats,  

som  skal  være  med  til  at  styrke  drengenes  faglige  kompetencer,  sociale  relationer  samt  deres  tilknytning  til  

uddannelsessystemet  og  arbejdsmarkedet.  Dansk  Flygtningehjælps  erfaringer  viser,  at  netop  denne  gruppe  

generelt  klarer  sig  dårligere  end  andre  i  samme  aldersgruppe,  og  projektet  vil  give  drengene  nogle  

kompetencer  som  kan  løfte  dem  og  vise  andre  muligheder.  

Projektet  vil  giver  drengene  indflydelse  og  ansvar  i  et  fokuseret  forløb,  hvor  de  under  supervision  fra  frivillige  

med  kendskab  til  erhvervslivet  skal  etablere  egen  virksomhed,  producere  eget  produkt  samt  sælge  og  

markedsføre  det.  

  

Økonomirådgivningen:  Formålet  med  økonomirådgivningen  er,  at  forbedre  lejernes  økonomiske  situation.  

Det  primære  mål  er,  at  reducere  antallet  af  lejere,  som  mister  deres  bolig  som  følge  af  huslejerestance.  Dette  

vil  Økonomirådgivningen  søge  at  opnå  i  samarbejde  med  lejeren,  således  at  dennes  egenmestring  øges  i  

relation  til  det  økonomiske  overblik  også  på  sigt.  Husholdningens  økonomi  vil  blive  søgt  optimeret,  gennem  

indgåelse  af  aftaler  med  relevante  kreditorer,  ansøgning  om  relevante  kommunale  ydelser  samt  ved  

gennemgang  af  de  samlede  udgifters  relevans  for  den  enkelte.  Det  sekundære  mål  for  projektet  er  at  

optimere  og  udvikle  samarbejdet  og  forretningsgangene  mellem  kommune  og  boligorganisationer.    

  
  
Succeskriterier  for  indsatsområdet  Uddannelse,  beskæftigelse  og  erhverv  
  

•   At  der  etableres  100  fritidsjob  i  Ung  med  vilje  

•   Der  etableres  60  lommepengejob  

•   At  minimum  50  %  af  de  børn  og  unge  som  opnår  ansættelse  i  fritidsjob  gennem  Ung  med  vilje  stadig  

har  job  efter  6  måneder,  det  vil  sige  50  unge.  

•   At  der  gennemføres  25  virksomhedsbesøg  for  jobsøgende  fra  boligområderne.  

•   At  der  har  været  200  tilmeldte  i  Jobporten  i  løbet  af  2016  –  2019  

•   5  %  af  de  tilmeldte  jobsøgende  kommer  i  arbejde  på  baggrund  af  ophængte  opslag.    

•   Fritidsjob  før  og  efter  forløb:  60  %  af  de  deltagere  i  MYOB,  som  ikke  havde  et  fritidsjob  før  

projektopstart,  har  et  fritidsjob  når  projektet  afsluttes  for  den  enkelte.  
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•   Involvering  i  fritidsliv/foreningsliv:  50  %  af  deltagerne  i  MYOB,  er  engageret  i  fritidsliv/foreningsliv  

efter  endt  forløb.    

•   Økonomirådgivningen  sagsbehandler  600  borgere  i  perioden  2016  –  2019    

•   Økonomirådgivningen  foretager  800  forsøg  på  opsøgende  kontakt  til  lejere  i  restance  

  

Indsatsområde  3:  Beboernetværk,  inddragelse  og  demokrati  
  
Projekter  under  dette  indsatsområde:  

  

•   Netværkskvinder.  

•   Familie  og  mentornetværk  for  flygtninge  og  indvandrere.  

•   Projektspire.  

•   Væksthusene.  

Netværkskvinder:  Projektets  formål  er  at  styrke  de  ”resursesvage”  mødrene  i  boligområderne  ved  at  skabe  et  

match  til  de  ”resursestærke”  frivillige  mødre.  De  ”resursesvage”  mødre  skal  gennem  relationen  opleve  at  få  

øgede  kompetencer  i  rollen  som  mor.  Aktiviteterne  har  også  til  formål  at  styrke  mødrenes  evne  til  at  navigere  

i  de  offentlige  institutioner  de  stifter  bekendtskab  med.  Det  handler  eksempelvis  om  hvordan  skolen  

kommunikerer  med  forældrene  igennem  intranet.  

  

Familie  og  mentornetværk  for  flygtninge  og  indvandrere:  Det  Boligsociale  Sekretariat  vil  i  samarbejde  med  

Dansk  Flygtningehjælp  tage  kontakt  til  flygtninge  i  Horsens,  og  tilbyde  et  samarbejde  med  danske  familier,  

som  kan  agere  netværksfamilie  for  dem.  De  forhold  der  etableres  er  ofte  medvirkende  til  en  synergieffekt,  

hvor  flygtninge-/indvandrerfamilien  lærer  om  det  danske  samfund,  om  hvordan  danskere  er  som  mennesker  

og  om  de  kulturelle  forhold  i  Danmark,  ligesom  de  danske  familier  får  en  forståelse  for  flygtningenes  

situation.  

  

Projektspireuddannelsen:  Projektspireuddannelsen  er  et  forløb,  der  målrettet  arbejder  med  at  aktivere  

beboernes  resurser.  Projektspireuddannelsen  er  en  miniprojektlederuddannelse,  hvor  beboere  kan  tilegne  

sig  redskaber,  der  kan  bruges  til  at  omsætte  egne  ideer  til  konkrete  initiativer  i  områderne.  

Projektspireuddannelsen  skaber  således  udvikling  via  beboerne  i  helhedsplanens  områder.  Beboerne  kan  

med  redskaberne  selv  udvikle  forslag  til  hvordan  der  kan  ske  positive  forandringer  i  boligområderne  og  så  

skal  beboerne,  med  redskaberne  i  hånden,  selv  tage  ansvar  for,  at  ideerne  bliver  til  noget.  

Projektspireuddannelserne  er  med  til  at  flytte  ansvar  fra  de  boligsociale  medarbejdere  over  til  beboere  i  

boligområdet.  

  

Væksthusene:  Helhedsplanen  for  2016-2019  står  på  skuldrene  af  et  solidt  erfaringsgrundlag  fra  de  tidligere  

helhedsplaner,  som  har  demonstreret  Væksthusenes  (beboerhusenes)  værdi  i  boligområderne.  

Væksthusene  bruges  forskelligt  af  beboerne.  Nogle  beboere  vil  kalde  dem  et  sted,  hvor  der  altid  er  tid  til  en  
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spontan  kop  kaffe  og  et  hyggeligt  rum  for  hverdagstrivsel,  mens  andre  vil  kigge  på  deres  væksthus,  og  

betragte  det  som  et  sted  hvor  de  hver  tirsdag  og  torsdag  mødes  med  andre  ligesindede  om  en  aktivitet.  

Andre  igen  vil  omtale  deres  væksthus  som  et  sted,  hvor  der  altid  er  hjælp  at  hente  eller  hvor  deres  faglige  

egenskaber  enten  styrkes  eller  vedligeholdes.  Det  er  eksempelvis  igennem  dansk  eller  

matematikundervisning.    

Frivillighed  er  central  for  Væksthusene  både  når  det  gælder  enkeltpersoner,  men  i  lige  så  høj  grad  når  det  

gælder  større  frivillige  organisationer,  der  etablerer  tiltag  i  et  af  væksthusene.    

Et  andet  centralt  fokus  er  etablering  af  beboerdrevne  aktiviteter,  hvor  beboerne  på  egen  hånd  starter  og  

gennemfører  en  aktivitet  efter  eget  valg.                                  

  

Succeskriterier  for  indsatsområdet  beboernetværk,  inddragelse  og  demokrati  

  

•   Der  etableres  40  match  mellem  netværkskvinder  og  en  udsat  kvinde  fra  et  boligområde    

•   Der  etableres  80  match  mellem  frivillige  familier  og  flygtninge/  indvandrere  familier  i  de  boligområder  

der  er  beskrevet  i  helhedsplanen  

•   12  frivillige  til  afholdelse  af  ”Erfaringsudveksling”  uddannes  årligt  

•   De  12  frivillige  til  afholdelse  af  ”Erfaringsudveksling”  afholder  hver  ét  forløb,  for  8-10  deltagere  

•   Antal  af  frivillige  i  boligområderne  stiger  fra  på  nuværende  tidspunkt  150  til  250  i  2019  

•   Andelen  af  flygtninge  /  indvandrere  udgør  30  %  af  frivilliggruppen  i  2019  

•   Der  inddrages  eksterne  aktører/foreninger  i  25  %  af  projektspireforløbene  

•   Der  etableres  8  projektspireforløb  

•   Der  er  80  deltagere  igennem  projektspireuddannelsen  

•   Der  skal  etableres  2  nye  foreninger  under  indsatsområdet  i  perioden  2016  -  2019        

•   Der  skal  etableres  100  beboerdrevne  aktiviteter  i  væksthusene  

  

Indsatsområde  4:  Sundhed  
  

Projekter  under  dette  indsatsområde:  

•   Et  sundt  boligområde  –  idræt  med  mening  

•   Børns  kost  

•   Sundhedsbarometeret  

Et  sundt  boligområde  –  idræt  med  mening:  Projektet  iværksættes  på  Langmarkskolen  og  Byskolen  afd.  

Lindvigsvej  og  vil  indeholde  følgende  fem  aktiviteter:  

1.  Konsulenter  fra  KFUM’s  idrætsforbund  vil  besøge  vuggestue,  børnehave,  SFO  og  skole  for  at  sætte  fokus  

på  motorik  og  bevægelse.  Idrætten  vil  dermed  blive  en  del  af  hverdagen  i  de  respektive  institutioner/skoler.  

2.  Skolernes  ældste  elever  (fra  7.  klassetrin  og  op)  vil  blive  tilbudt  sundhedsundervisning  på  skolen.  KFUM’s  

idrætsforbunds  konsulenter  vil  forestå  undervisningen  og  aktiviteter,  hvor  der  vil  blive  lagt  vægt  på  personlig  
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udvikling  og  øget  kendskab  til  sundhed,  samt  udvikling  af  relevante  sundhedsfremmende  tilbud.  

3.  I  forbindelse  med  skolernes  årlige  motionsdag,  vil  projektet  bidrage  til  at  gøre  hele  dagen  til  en  

bevægelsesdag  i  lokalområdet.  Så  aktiviteterne  forsætter  efter  at  bevægelsen  i  institution/skole  er  ovre.  

Forældre  og  andre  kan  deltage.    Dagen  vil  blive  rundet  af  med  fællesspisning  omkring  et  sundt  måltid,  

forestået  af  lokale  frivillige.    

4.  Ansatte  i  vuggestue,  børnehave,  SFO  og  skole  vil  have  mulighed  for  at  deltage  i  et  opkvalificerende  

kursus,  afholdt  i  KFUM’s  idrætsforbunds  regi1.  Kurserne  indeholder  teoretisk  og  praktisk  håndtering  af  

børnemotorik,  bevægelse  og  sundhed  

5.  Efter  endt  skole-  eller  institutionsdag  vil  aktiviteterne  fortsætte  i  lokalområdet.  Konsulenter  fra  KFUM’s  

idrætsforbund  og  frivillige  vil  igangsætte  lege  med  elementer  fra  forskellige  sportsgrene(Oliver-patrulje).  

Beboerne  i  området  vil  dermed  kunne  samles  om  en  fælles  aktivitet,  hvor  alle  er  velkomne.  

  

  

Børn  og  kost:  Projektet  ligger  i  tråd  med  Horsens  kommunes  sundhedspolitik  (2014)  hvoraf  det  fremgår  at  

børns  sundhed  og  kost  er  et  særligt  indsatsområde,  da  det  har  indflydelse  på  barnets  generelle  trivsel  og  

læring  i  folkeskolen.  I  projektet  indgår  et  tilbud  om  gratis  morgenmad  til  de  elever  der  af  forskellige  sociale  

årsager  ikke  spiser  morgenmad  hjemmefra  samt  fællesspisning  1.  gang  om  måneden  for  udsatte  børn  og  

deres  familier  ligesom  der  ved  samme  lejlighed  være  tilbud  om  gratis  diætistvejledning  til  familierne.      

  

Sundhedsbarometeret:  Deltagere  i  sundhedsbarometeret  placeres  i  grupper  af  8-10  personer.  Grupperne  

dannes  ud  fra  en  tese  om,  at  de  enkelte  deltagere  støtter  hinanden  i  forløbet  –  både  i  relation  til  at  dele  

hinandens  glæde  over  fremskridt  og  ift.  opbakning  når  det  er  svært.  Det  gør  projektet  mere  forpligtigende  og  

giver  bedre  chancer  for  succes,  fordi  deltagerne  kan  støtte  hinanden.  Nogle  af  de  konkrete  aktiviteter  vil  

være  måling  af  BMI,  Sundhedsprofil,  journal  hvor  deres  udvikling  monitoreres,  motionsprogrammer,  

kostvejledning,  kolesterolmåling  m.m.  Under  forløbet  kobles  foreningtilbud  mv.  til  sundhedsbarometret  med  

henblik  på  at  fastholde  resultater,  vaner  og  udvikling.  

  

Succeskriterier  for  indsatsområdet  Sundhed  

•   Der  oprettes  20  Oliverpatruljer.  

•   20  børn  pr.  gang  (2  gange  om  ugen)  deltager  i  projektet,  hvor  KFUM  besøger  skolen/institutionen.  

•   Der  er  minimum  50  familier  fra  boligområderne  Sundparken  og  Beringsvænget  der  modtager  

diætistvejledning  på  Langmarkskolen.  

•   Der  er  minimum  35  familier  fra  boligområderne  Trianglen  og  Axelborg  der  modtager  diætist  

vejledning  på  Horsens  By  skole.  

•   Hver  morgen  i  skoleåret  understøtter  det  boligsociale  sekretariat  servering  af  morgenmad  til  udsatte  

børn  i  henholdsvis  Axelborg  og  Trianglen  på  Byskolen  afd.  Lindvigsvej  (20  børn  dagligt)  samt  

Sundparken  og  Beringsvænget  på  Langmarkskolen  (35  børn  dagligt)        

                                                   
1	  Det	  er	  en	  del	  af	  den	  samlede	  aftale	  med	  KFUM,	  at	  KFUM	  afholder	  udgifterne	  som	  er	  forbundet	  med	  uddannelsen.	  
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•   Der  oprettes  8  hold  sundhedsbarometre.  

•   BMI  forbedret  for  deltagere  af  diætistforløb  –  en  udvikling  fra  udgangspunktet  nærmende  sig  

normalområdet  for  BMI.    

  

Indsatsområde  5:  Image  og  kommunikation  
  

Projekter  under  dette  indsatsområde:  

•   Borgerjournalister  

•   Sønderbro’eren  

•   Processuel  kommunikation  indeholdende  Fællesmøder  og  Dialogmøder  

•   Synliggørelse  af  det  boligsociale  arbejde  

Borgerjournalister:  Borgerjournalisterne  skal  gennem  ord  og  billeder  være  med  til  at  bygge  bro  både  mellem  

borgerne  i  de  af  helhedsplanen  omfattede  boligområder,  men  også  til  borgerne  uden  for  boligområderne.  

Gennem  fortællinger  fra  området  skal  de  således  være  med  til  at  tale  områderne  op  ved  formidling  af  fakta.  

Borgerjournalisterne  skal  skrive  artikler  om  relevante  emner,  og  formidle  historierne  gennem  både  ord  og  

billeder.  Borgerjournalisterne  vil  indgå  i  en  redaktion,  og  vil  således,  med  indflydelse  af  den  baggrund  den  

enkelte  har,  have  indflydelse  på  indholdet  af  de  enkelte  numre  af  Sønderbro’eren,  samt  indholdet  løbende  i  

relation  til  nyheder  på  boligorganisationernes  hjemmesider  og  Det  Boligsociale  Sekretariats  hjemmeside,  

nyhedsbrev  og  Facebookside.    

  

Sønderbro’eren:  Sønderbro’eren  retter  sig  mod  borgere,  bosat  i  og  omkring  de  af  helhedsplanen  omfattede  

områder,  i  og  omkring  Sønderbro.  Bladet  tjener  som  informationsværktøj  og  som  inspirationskatalog  og  er  

med  til  at  bygge  bro  mellem  mennesker  med  forskellig  kulturel  og  religiøs  

baggrund.  Fortællinger  om  mulighederne  for  frivillighed  tjener  dels  til  at  fortælle  

gode  historier,  og  om  mennesker  som  involverer  sig  i  lokalområdet,  og  har  tillige  

det  sigte,  at  de  kan  inspirere  andre,  til  også  at  engagere  sig.  Bladet  giver  

desuden  et  godt  overblik  for  nyligt  tilflyttede,  over  de  muligheder  og  resurser  som  

findes  i  området,  herunder  ikke  mindst,  over  de  aktivitetsmuligheder  som  

helhedsplanen  dækker  over.  

  

Processuel  kommunikation:  består  af  ”Fællesmøder”  og  ”Dialogmøder”.  

  

På  fællesmøderne  inviteres:    

-‐   Beboerdemokrater  fra  alle  afdelinger:  organisationsbestyrelsesmedlemmer  og  

afdelingsbestyrelsesmedlemmer.  Det  drejer  sig  om  ca.  450  personer.  

-‐   Alle  frivillige  beboere  med  interesse  for  deltagelse  ca.  300  personer.  

-‐   Repræsentanter  for  frivillige  organisationer  og  frivillige  foreninger/initiativer  ca.  50  personer.    
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På  dialogmøderne  inviteres  følgende  til  at  deltage:  

-‐   Afdelingsbestyrelserne  fra  de  4  primære  boligområder.  

-‐   Boligsociale  medarbejdere  

På  møderne  vil  der  være  mulighed  for  dialog  mellem  de  deltagende,  i  relation  til  de  aktiviteter,  som  foregår  i  

områderne  og  der  vil  være  mulighed  for  alle  deltagere  kan  byde  ind,  med  forslag  til  ændringer,  forslag  til  nye  

aktiviteter  i  Væksthusene  mv.    

  

Synliggørelse  af  det  boligsociale  arbejde:  Aktiviteten  Synliggørelse  af  det  boligsociale  arbejde  varetages  af  

en  boligsocial  kommunikationsmedarbejder  med  kompetencer  indenfor  kommunikation  og  formidling.  

Opgaven  er,  at  formidle  de  gode  historier  fra  boligområderne  i  gennem  lyd  og  billede  særlige  i  de  lokale  

medier.    

  

Succeskriterier  for  indsatsområdet  Image  og  kommunikation    

•   25  Borgerjournalister  uddannes  i  perioden  2016-2019  
•   Mindst  én  af  boligorganisationerne  har  for  hvert  nummer  af  Sønderbro’eren  en  historie  gengivet  på  

sin  hjemmeside.  

•   Annoncørindtægter  for  Sønderbro’eren  fastholdes  eller  stiger.  Nulpunkt:  i  2014  er  indtægten  på  

100.000  kr.  

•   Afholdelse  af  2  Fællesmøder  i  årligt.  

•   Afholdelse  af  2  Dialogmøder  i  årligt.  

•   Der  produceres  minimum  8  videosekvenser  fra  hver  aktivitet  og  at  de  publiceres  enten  på  Facebook  

eller  det  boligsociale  sekretariats  hjemmeside.  

•   Der  produceres  minimum  80  mindre  artikler  der  publiceres  på  enten  Facebook  eller  sekretariatets  

hjemmeside  

•   Der  skal  publiceres  minimum  10  artikler  i  et  lokalt  medie  med  fokus  på  den  gode  historie.    

•   Der  omdeles  information  til  alle  lejemål  i  de  boligområder  der  er  nævnt  i  helhedsplanen  minimum  8  

gange.  ca.  5000  lejemål.  
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Bilag:  

 
 
 
 
 
 
 
Afdelinger i helhedsplanen:  
    

Helhedsplanen  dækker  i  alt  18  boligafdelinger,  fordelt  på  6  boligorganisationer.  Heraf  er  tyngden  i  

den  boligsociale  indsats  fordelt  på  følgende  4  afdelinger:  

-   Odinsgaard/  Sundparken:  1525  lejere  fordelt  i  573  lejemål  

-   AAB  af  1938/  Trianglen:  323  lejere  fordelt  i  176  lejemål  

-   AAB  af  1938/  Axelborg:  538  lejere  fordelt  i  255  lejemål  

-   Beringsgården/  Beringsvænget:  564  lejere  fordelt  i  307  lejemål  

  


