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Rammer for den boligsociale helhedsplan

Som følge af det gældende boligforlig, skal boligsociale indsatser
fokusere på at øge trygheden samt udvikle de boligsociale områder,
for at give børn, unge og voksne de bedste betingelser for et godt liv
med skole, uddannelse, fritidsmuligheder, venskaber og arbejde.
I Horsens arbejder vi med tre indsatsområder:
•

Tryghed og trivsel

•

Uddannelse og beskæftigelse

•

Forebyggelse og forældreansvar

Fakta om den boligsociale helhedsplan

•

Der er afsat 20 mio. kroner over en fireårig periode til Bo Trivsels
arbejde
• Heraf bidrager Landsbyggefonden med 75%, Horsens Kommune med 20% og
de almene boligorganisationer med 5%

•

Helhedsplanen omfatter 8 almene boligorganisationer med 16
afdelinger i alt

•

Heraf er der 3257 lejemål og ca. 6000 lejere

•

I Horsens har vi ifølge regeringen (maj 2019) henholdsvis en ‘hård
ghetto’ (Sundparken) og et ‘udsat boligområde’ (Sønderbro)

•

Følg vores arbejde på www.botrivsel.dk og Facebook: Bo Trivsel

Udfordringer i de boligsociale områder

Boligsociale områder
i Horsens

Horsens Kommune
generelt

Hele landet

Grundskole som højest
fuldførte uddannelse
20-24 år

34,3 %

17,3 %

16 %

Grundskole som højest
fuldførte uddannelse
30-34 år

41,2 %

18,4 %

16 %

Offentligt forsørgede
(fuldtidspersoner)
20-24 år

20,8 %

10,2 %

8,6 %

Offentligt forsørgede
(fuldtidspersoner)
30-34 år

34,9 %

13,7 %

13 %

5,3

6,8

6,8

Indikatorer

Karaktergennemsnit i
dansk og matematik for
9. klasse

*2018-tal fra Boligernes Landsorganisation

Forebyggelse og forældreansvar - Formål

•

At understøtte forældres viden og forældrekompetencer

•

At styrke børns sprog og trivsel

•

At børn, unge og forældre indgår i positive fællesskaber

•

At motivere børns skolegang

•

At børn og unges lave fravær fastholdes

•

At de unges karakterer stiger

•

At børn og unge kan spejle sig i positive rollemodeller

Forebyggelse og forældreansvar – Projekter

Familieværksted
· Uden for hjemmet

Forældre i fokus
· I hjemmet
· Vejlede forældre
		 ang. specifikke
		udfordringer

· Relation mellem
		 barn og forælder
· Relation mellem
		familier

Forældregrupper
· Uden for hjemmet
· Erfaringsudveksling
· Fagligt input
· Relation mellem
		forældre

Familieværksted
"Jeg har været glad for familieværkstedet, og
vi har nydt at være sammen om noget som
familie. Jeg er også begyndt at snakke med
de andre deltagere på holdet, når jeg møder
dem på gaden".
- Gana, mor og deltager i mors verdenskøkken

Formål:
•

Styrke forældre-barn relationer

•

Udvikle forældrekompetencer,

•

Fremme positive fællesskaber

•

Fungere sundhedsfremmende

•

Understøtte sprogudvikling og læring

Mål: 15 familier pr. år / 60 familier i alt

Forældregrupper
"Jeg har ikke altid følt, jeg har været den
bedste far for mine børn. Jeg er blevet
mere bevist om min rolle som forælder og
rollemodel og er begyndt at køre mine døtre til
musikundervisning og lave frivilligt arbejde for
unge i min kirke".
- Lasse, deltager i fædregruppen FAR

Formål:
•

Udvikle forældrekompetencer

•

Skabe rollemodeller i lokalsamfundet

•

Erfaringsudveksling blandt forældre

•

Understøtte socialt netværk i lokalområderne og
forebygge negativ social kontrol

•

Udbrede viden om forældrerollen

Mål: 20 forældre pr. år / 80 forældre i alt

Forældre i fokus
"Skolen var bekymret for min datter, fordi hun
var ked af at komme i skole og ikke legede
med de andre børn. Jeg er ikke så god til
dansk, så jeg ved ikke altid, hvad der sker i
hendes skole. Bo Trivsel fik arrangeret, at min
veninde læser forældreintra for mig, så jeg kan
hjælpe min datter og ved, hvad der foregår i
skolen".
- Miriam, mor til pige på Langmarksskolen

Formål:
•

Reducere fravær i skole og dagtilbud

•

Øge samarbejde mellem familier og
skole/dagtilbud

•

Styrke forældrekompetencer

•

Fastholde lavt fravær i skolerne

•

Styrke læring og sprogudvikling

Mål: 30 familier pr. år / 120 familier i alt

Uddannelse og beskæftigelse - Formål

•

At børn og unge klarer sig bedre i skolen, så de i højere grad bliver
parate til job og uddannelse

•

At flere unge i områderne starter uddannelse eller beskæftigelse

•

At flere voksne nærmer sig arbejdsmarkedet eller kommer i
beskæftigelse

•

Udvikling af arbejdsevnen

•

At flere voksne beboere får ro omkring deres økonomiske situation

Uddannelse og beskæftigelse - Projekter

Parat til job og
uddannelse 16-30 år
· I beboerhus

Fritids- og
lommepengejob
13-15 år & 16-18 år

· Fællesskab
· Selvtillid
· Snusepraktik
· Arbejdsmarkedskultur

· Lokalområde eller
		virksomhed

· Springbræt

· Erhvervserfaring

· Individuel sparring

· Rollemodeller

· Handleplan

· Stabil voksen
· Fremtidsmuligheder
· Redskab for
		familieindsats

Økonomirådgivning
voksne
· I hjemmet eller beboerhus

Praktikforløb
25-65 år
· I beboerhusene
· Erhvervserfaring
· Tilpassede opgaver
· Arbejdsmarkeds-kultur
· Handleplan
· Beskrivelse
· Afklaring

· Individuel rådgivning
· Overblik over økonomi
· Overskud økonomisk og
		psykisk
· Brobygning til boligsociale
		 og kommunale tilbud og
		enheder

Fritids- og
lommepengejob
"Jeg blev smidt ud af skolen pga. ballade.
Jeg skiftede skole og fik et lommepengejob.
Bo Trivsel ringede tit til mig, fx hvis jeg
havde glemt at melde mig syg eller kom
for sent. Bagefter blev jeg ansat I fritidsjob
i et supermarked og er blevet kåret som
månedens medarbejder".
- Mohammad, månedens medarbejder

Formål:
•
•
•
•
•

Lære unge, hvordan de får og fastholder et
arbejde
Skabe succesoplevelser og rollemodeller
Reducere chanceulighed
Fremme forudsætninger for at få job- og uddannelse
Bryde begyndende negativ adfærd

Mål: 30 unge pr. år / 120 unge i alt

Parat til job og
uddannelse
"Jeg er startet på flere uddannelser, men
aldrig blevet færdig pga. depression. Jeg har
været glad for at arbejde i butik, så det ville
jeg gerne tilbage til. Fællesskabet med andre
unge på holdet har været godt for mig. Jeg har
fået hjælp til at komme videre og er nu startet
på et EGU-forløb i en butik".
- Sofie, deltager i parat til job og uddannelse

Formål:
•
•
•
•
•

Udvikle konkrete værktøjer til selvmestring
Fremme succesoplevelser og mod til at starte på
noget nyt
Skabe fællesskab og spejling
Bringe unge tættere på job og uddannelse
Fastholdelse i påbegyndt uddannelse eller arbejde

Mål: 15 unge pr. år / 60 unge i alt

Praktikforløb
"Jeg vil rigtigt gerne arbejde, men jeg er
for syg til fuld tid. Så vi er ved at finde ud af,
hvor mange timer, jeg kan arbejde og hvilke
opgaver, jeg kan lave. Jeg har en psykisk
diagnose, som gør, at jeg har svært ved at gå
ud og være sammen med andre mennesker.
I praktikken får jeg opgaver, som jeg kan klare
og de holder mig også op på, at jeg skal have
overskud, når jeg er hjemme igen.".
- Anne, praktikant

Formål:
•
•
•
•

Udvikle og beskrive arbejdsevnen
Opbygge arbejdsidentitet og arbejdsglæde
Opnå forståelse af hvilke arbejdsopgaver, man kan
udføre
Forståelse for arbejdsmarkedskultur

Mål: 10 praktikforløb pr. år / 40 praktikanter i alt

Økonomirådgivning
"Vi havde svært ved at overskue vores
økonomi. Vi tog kviklån og købte ting på
afbetaling og har ikke altid fået betalt vores
regninger til tiden. Økonomirådgivningen
har hjulpet os med at lægge budget og lave
aftaler med dem, vi skylder penge".
- Martin og Karina, førtidspensionister

Formål:
•
•
•
•
•

Reducere antallet af udsættelser
Skabe økonomisk og mentalt råderum
Gøre beboere i stand til at mestre egen
økonomi
Brobygning til kommunale og boligsociale
instanser
Få flere voksne til at nærme sig arbejdsmarkedet

Mål: 100 rådgivninger pr. år / 400 rådgivninger i alt

Tryghed og Trivsel - Formål

•

Fremme positive fællesskaber

•

Forebygge ensomhed og social isolation

•

Brobygge til foreningsliv internt og eksternt

•

Tiltrække foreninger og organisationer til områderne

•

Kapacitetsopbygning i lokalområderne

Tryghed og Trivsel - Projekter

Social vicevært
Beboerhuse
·
·
		
		
·
		

I lokalområdet
Facilitere aktiviteter
både beboerdrevne,
boligsociale og ngo
Netværksskabende
i boligområdet

· I hjemmet
· Opsøgende på
		beboerniveau
· Brobygge til
		 aktiviteter i området
		 og udenfor

Forenings- og
frivilligkoordinator

· Uden for hjemmet i enten
		 lokalområde eller uden for
		boligområdet
· Opsøgende på
		foreningsniveau
· Foreninger og frivillige ind i
		boligområdet
· Frivillige internt i
		boligområderne

Aktivitetshusene
"Jeg har altid været glad for at læse, men har
haft lidt svært ved at få det gjort. Da jeg hørte,
der startede en læseklub op i Aktivitetshuset,
meldte jeg mig til det. Det første år deltog
biblioteket, men nu kører vi det selv".
- Mette, læser

Formål:
•
•
•
•

Kapacitetsopbygning i lokalområdet
Rekruttering af beboere til boligsociale
aktiviteter
Facilitering af boligsociale- og frivillige aktiviteter
Skabe sociale fællesskaber og reducere
ensomhed

Mål: 200 mennesker om ugen / 40 aktiviteter om året

Social vicevært
"Der var dårlig stemning i min opgang, og jeg
blev konstant misforstået. Mine naboer ville
ikke snakke med mig og jeg var ensom. Den
sociale vicevært besøgte mig og inviterede
mig med til fællesspisninger og banko. Nu
er jeg blevet frivillig hos Ældresagen, hvor jeg
ringer til de ældre og taler med dem, så de ikke
føler sig isolerede".
- Gerda, social beboer

Formål:
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•
•
•

Mindske ensomhed og isolation
Brobygge til kommunale, boligsociale og andre
indsatser
Opbygge sociale fællesskaber
Skabe trivsel i boligområder

Mål: 60 beboere om året / 240 beboere i alt

Forenings- og
frivilligkoordinator
"Jeg er født og opvokset her og har selv brugt
hallen rigtigt meget som barn og ung. Nu har
jeg min egen familie og et fuldtidsjob, men jeg
vil gerne give tilbage til områdets børn, så hver
tirsdag træner jeg karate med dem og de er
ved at blive rigtigt dygtige".
- Anders, frivillig beboer

Formål:
•
•
•
•

Tiltrække og understøtte frivillige og foreninger
både fra områderne og udefra
Skabe trivsel blandt beboere
Udvikle kompetencer bl.a. sociale og praktiske
Sikre sunde og givende fællesskaber

Mål: 60 foreninger / grupper og 120 aktiviteter i alt på fire år

Bettina Bach
Faglig koordinator
T: 42 32 13 85
M: Bettina@botrivsel.dk

Bolig Data Administration

Boligkontoret Danmark,
Silkeborg

Andelsboligforeningen
Odinsgaard

Bo Trivsel

|

Spedalsø Torv 2, st. th. |

8700 Horsens |

Christian Højholt

botrivsel.dk

Boligsocial chef
T: 42 14 41 04
M: Christian@botrivsel.dk

