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1. Indledning 
 

Boligorganisationerne i Horsens og Horsens Kommune har tradition for at samarbejde om en boligsocial 

indsats. Den 1. januar 2011 trådte Helhedsplanen for den boligsociale indsats i Horsens Kommune 2011-

2015 i kraft. Den boligsociale indsats i Horsens blev samlet under en Helhedsplan, der formulerede et 

forpligtende og koordineret samarbejde mellem boligorganisationerne og Horsens Kommune. Det 

boligsociale sekretariat fik navnet Imagine Horsens og blev etableret 1.1 2011 og har siden arbejdet med 

følgende indsatsområder: 

  

1. Børn og unge  

2. Kommunikation, image og branding  

3. Netværksskabende beboerinddragelse 

3. Sundhed og sundhedsfremme  

5. Beskæftigelse (fra oktober 2013)  

 

I Helhedsplanen står beskrevet, at der skal foretages en Nulpunktsanalyse ved projektets start. En 

Midtvejsevaluering midtvejs i projektet og en Slutevaluering ved projektets afslutning. I 2012 blev 

Nulpunktsanalysen offentliggjort, i 2013 blev Midtvejsevalueringen fremlagt styregruppen og med denne 

rapport er Slutevalueringen gennemført.  

 

Det understreges i Helhedsplanen, at det er vigtigt at opsamle resultaterne og tydeliggøre væsentlige 

metoder. Dette med henblik på det fremtidige boligsociale arbejde. ”Slutevalueringen skal bruges til måling 

af indsatsernes effekter [..], tydeliggøre sammenhænge mellem opnåede resultater og benyttede metoder i 

projekterne [..] og skabe læring, der kan anvendes i det boligsociale arbejde i Horsens i fremtiden” 

(Helhedsplan 2011-15, s.7-8).  

 

Slutevalueringen bygger på- og udarbejdes i forlængelse af de to tidligere undersøgelser.  

Nulpunktsanalysen1, der fungerede som en måling af ”et nulpunkt”, i praksis mere et udgangspunkt, der 

kunne skabe fundament og sammenligningsgrundlag for Slutevalueringen.  Samt midtvejsevalueringen, der 

fungerede som en status for styregruppen for den boligsociale Helhedsplan.  

 

1.1 Disposition  
I det følgende præsenteres Slutevalueringens opbygning. I andet kapitel er den samlede Helhedsplan i 

fokus. Her beskrives den udvikling Imagine Horsens - det boligsociale sekretariat har gennemgået fra 

etableringen i 2011 til afslutningen af projektet i 2015. I tredje kapitel oplistes de opnåede resultater 

indenfor de fem indsatsområder. Herunder også de opnåede resultater i forbindelse med 

Projektspireuddannelsen og Økonomirådgivningen. I fjerde kapitel beskrives de boligsociale metoder bag 

arbejdet. Således rummer kapitel tre og fire tilsammen svar på sammenhængene mellem de opnåede 

resultater og metoder bag det boligsociale arbejde, som påpeges i Helhedsplanen. I femte kapitel bringes 

resultaterne af Borgerundersøgelsen fra 2015 sammenholdt med resultaterne af Nulpunktsanalysen i 2012. 

                                                           
1
 Nulpunktsanalysen 2012 er vedlagt som bilag 83. 
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Borgerundersøgelsen har fokus på beboernes syn på trivsel og tryghed i deres boligområder samt kendskab 

til det boligsociale sekretariat. Endelig følger i kapitel seks en afslutning, der synliggør, hvordan fremtiden 

for det boligsociale arbejde ser ud. 

1.2 Hovedresultater 
I det følgende bringes hovedresultaterne fra rapporten. Først med de overordnede konklusioner på de 5 

indsatsområder i Helhedsplanen. Dernæst med hovedresultaterne fra Borgerundersøgelsen i 2015. 

INDSATSOMRÅDERNE: 

BØRN OG UNGE. Der er gennemført 15 projekter. 493-767 børn og unge har årligt deltaget i aktiviteter 

inden for dette indsatsområde i perioden 2011-2015. Antallet af børn og unge, der har deltaget i aktiviteter 

er steget med 64 % fra 2011 til 2015. 

KOMMUNIKATION, IMAGE OG BRANDING. Der er gennemført 13 projekter. Årligt har mellem 5973 og 

6969 personer fået informationer om det boligsociale arbejde via en direkte kommunikation af dette, eller 

ved at deltage i en aktivitet, der handler om kommunikation. 

NETVÆRKSSKABENDE BEBOERINDDRAGELSE. Der gennemført 21 projekter. Antallet af borgere, der årligt 

har deltaget direkte i disse aktiviteter er steget fra 153 til 999 i Helhedsplanens projektperiode. Det svarer 

til en stigning på 652 % i projektperioden 2011-2015. 

SUNDHED OG SUNDHEDSFREMME. Der er gennemført 13 projekter. I løbet af projektperioden er antallet 

af borgere, der er aktive i sundhedsfremmende projekter steget fra 123 til 785. Det svarer til en stigning på 

638 % i projektperioden. 

BESKÆFTIGELSE. Der er gennemført 5 projekter. Fra 2013 til 2015 har der årligt deltaget 34 til 47 personer i 

beskæftigelsesrelatedere projekter. Det svarer til en stigning på 17 % i projektperioden. 

PROJEKTSPIREUDDANNELSE. I perioden 2012-2015 er der gennemført 7 projektspirehold, hvor i alt 66 

borgere har deltaget. Der er udviklet 41 borgerdrevne projekter på baggrund af forløbene. Heraf er de 33 

projekter realiseret i praksis med borgere som projektejere. Det svarer til en gennemførelsesprocent på 80 

% af det samlede antal projektspire projekter. 

BORGERUNDERSØGELSEN 2015: 

TILFREDSHED. Borgerundersøgelsen fra 2015 viser, at 88 % af de adspurgte samlet set er meget tilfredse og 

tilfredse med at bo i deres boligområde.  12 % er hverken/eller, mens 0 % er meget utilfredse med at bo i 

deres boligområde. 

TRYGHED. Tallene fra 2015 viser, at 95 % af de adspurgte føler sig meget trygge eller trygge i deres 

boligområde om dagen. 5 % føler sig utrygge. Om aftenen føler 81 % af de adspurgte sig meget trygge eller 

trygge i deres boligområde. 16 % føler sig utrygge og 3 % føler sig meget utrygge i deres boligområde om 

aftenen. 

KENDSKAB TIL DET BOLIGSOCIALE SEKRETARIAT, IMAGINE HORSENS. I 2015 kender 53 % af de adspurgte 

det boligsociale sekretariat. I 2012 var det 48 %. Det viser en stigning på 5 procent point i løbet af tre år.  
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2. Den samlede helhedsplan 
Det er første gang i Horsens bys historie, der gennemføres en Helhedsplanen for den boligsociale indsats i 

Horsens Kommune. Før 2011 var der gennemført adskillige ”nålestiksprojekter” af to års varighed, hvor tre 

beboerrådgivere var ansat i tre forskellige boligorganisationer uden et koordineret samarbejde om 

boligsociale indsatser. Helhedsplanen for Horsens 2011-15 står således på skuldrene af en boligsociale 

tradition, der startede i begyndelsen af 1990’erne. Det boligsociale sekretariat blev etableret i januar 2011 

og tog navnet Imagine Horsens - inspireret af Imagine Chicago, der med Bliss Browne som grundlægger har 

arbejdet med ressourcebaseret udvikling af boligområder siden midten af 1980’erne. Med navnet Imagine 

Horsens signaleres således en tilgang til udvikling af boligområder, hvor beboerinvolvering, lokalt ejerskab 

og samarbejde mellem lokale aktører er centralt i den daglige praksis. 

2.1 Etablering af det boligsociale sekretariat 
Sekretariatet startede med at indrette sig i kontorlokaler i Smedegade i Horsens, hvor tre ansatte fra de 

tidligere nålestiksprojekter blev samlet under ét tag i Helhedsplanen sammen med en nyansat 

sekretariatsleder. I løbet af det første halvår sagde to af de ansatte op og to nye projektledere og en 

sekretær, der alle refererede til sekretariatslederen, blev ansat. Der blev oprette en hjemmeside som en 

del af etableringen. Lokalerne i Smedegade blev i 2013 for små, og samme år stoppede sekretariatslederen 

som blev afløst af en ny. Sekretariatet flyttede til en mere synlig beliggenhed på Spedalsø Torv i Horsens. 

Parallelt hermed fik sekretariatet tilsagn om satspuljemidler til et fireårigt projekt med fokus på økonomisk 

rådgivning til lejere i risiko for udsættelse. Tre medarbejdere blev ansat i Økonomirådgivningen specifikt til 

denne opgave. Udskiftning af en enkelt medarbejder fandt sted i Økonomirådgivningen i 2013. I 2013 

stoppede sekretæren i Helhedsplanen og blev afløst af en kommunikationsmedarbejder på 25 timer, da 

opstarten havde vist, der var behov for en stærkere kommunikation af de boligsociale indsatser og 

resultater. I 2013 udløb en lille helhedsplan på Sønderbro, der havde kørt et par år parallelt med 

Helhedsplanen for Horsens 2011-15 og en medarbejder fra helhedsplanen for Sønderbro blev ansat ind i 

arbejdet med Helhedsplanen for Horsens 2011-15. Samme efterår blev en projektleder fyret pga. 

nedskæringer. Helhedsplanen lagde fra start op til at dække hele den boligsociale indsats i Horsens 

Kommune på tværs af boligorganisationer og boligområder. En enkelt boligorganisation valgte kort efter 

starten på Helhedsplanen i 2011 at fastholde en selvstændig boligsocial indsats på Hybenvej, omhandlende 

afdelingen i Sundparken og driften af Sundparkhallen og Aktivitetshuset. I 2014 kom den personalemæssige 

ledelse for de ansatte i Sundparkhallen og Aktivitetshuset ind under Imagine Horsens, og et tættere 

samarbejde blev igen etableret. I 2014 blev sekretariatslederen for Imagine Horsens også den daglige leder 

for tre fleks- og skånejobbere ansat i Horsens Kommune.  

Helhedsplanens tidsbegrænsede ansættelser førte til, at en projektleder og kommunikationsmedarbejder 

stoppede i første halvår 2015. I det resterende halvår af 2015 er der ikke ansat en ny projektleder, men en 

ny kommunikationsmedarbejder på 25 timer. Ligeledes er der indkøbt en ekstern medarbejder fra Horsens 

Kommune til at bistå skriveprocessen med den kommende Helhedsplan for Horsens 2016-19. 

Den første Helhedsplan i Horsens beskriver et forløb, der er præget af mange personalemæssige 

udskiftninger og boligsociale forandringer over kort tid. Overgangen fra beboerrådgiverordningen til et 

integreret samarbejde på tværs af bydelene med et fælles sekretariat har skærpet kravene til intern 

planlægning, koordinering og videndeling. Dette er sket parallelt med ansættelser af nye medarbejdere i 

forskellige tidsbegrænsede stillinger og krav hertil om opbygning af fælles arbejdsmetoder og rutiner blandt 
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de ansatte. I forhold til samarbejde med Horsens Kommune har sekretariatet udviklet sig til at blive et 

bindeled, der koordinerer boligsociale indsatser med kommunale kerneopgaver. Formålet med dette har 

været, at effektivisere indsatser og tydeliggøre den røde tråd i det boligsociale arbejde. 

2.2 Lokaliteter for aktiviteter 
Der indgår adskillige lokaliteter i det boligsociale arbejde. Foruden det boligsociale sekretariat på Spedalsø 

Torv, der alene rummer kontorfaciliteter for de medarbejdere, der er ansat under Helhedsplanen, findes 

der en række beboer- og aktivitetshuse i de boligområder, hvor indsatserne og aktiviteterne foregår. De to 

primære boligområder er Sønderbro2 og Østbyen3. Fælles for de to boligområder er, at de i Helhedsplanen 

er beskrevet som udsatte boligområder. I Østbyen er afdelingen Sundparken per 1. oktober 2012 på 

Socialministeriets liste over ghettoområder i Danmark. På Sønderbro har afdelingen Axelborg tidligere 

været på ghettolisten. Men grundet fald i ledighed er Axelborg ikke på listen i øjeblikket. Både Sundparken 

og Axelborg er kendetegnet ved at have højere ledighed end resten af Kommunen. Andelen af borgere med 

anden etniske baggrund end dansk er ligeledes højere end gennemsnittet i Kommunen. I Axelborg er 

andelen af borgere med anden etnisk baggrund end dansk 63,7 % per 1. januar 2015, mens den i 

Sundparken er 70,4 %. Til sammenligning er andelen af borgere med anden etnisk baggrund end dansk 11,9 

% i Horsens Kommune som helhed.  

Sønderbro har et beboerhus, et aktivitetslokale ”Søndergien” samt et Kulturhus, der ligger centralt placeret 

i området. Østbyen har et Aktivitetshus, tre beboerhuse og en mindre sportshal - Sundparkhallen. På flere 

af lokaliteterne har de boligsociale medarbejdere små kontorpladser med mulighed for at være synlige og 

mødes med beboerne i forbindelse med fx planlægning af aktiviteter. 

Før oprettelsen af det boligsociale sekretariat i 2011 havde beboerrådgiverne faste baser i boligområdernes 

beboerhuse og aktivitetshuse. I første halvdel af Helhedsplanen gav flere beboere og boligorganisationer 

udtryk for, at de oplevede  et tab af synlighed og tilgængelighed til de boligsociale medarbejdere efter 

oprettelsen af det fælles boligsociale sekretariat. I sidste halvdel af Helhedsplanens periode er der kommet 

færre henvendelser vedrørende dette. De færre henvendelser opfattes som et udtryk for, at det tager tid at 

opbygge nye strukturer omkring det boligsociale arbejde, og at disse forandringer også tager tid for 

beboerne at vende sig til.   

3.  Opnåede resultater  
Det følgende afsnit beskriver de konkrete resultater, der er opnået i Helhedsplanen. Først med de enkelte 

indsatsområder hver for sig med en oversigt over de projekter, der har fundet sted i perioden 2011-2015. 

Dernæst beskriver oversigten det antal deltagere, der har været del af de respektive projekter fordelt på 

årstal, og til hvert projekt er tilknyttet et bilag (B), hvor baggrund, formål, mål, målgruppe mm for de 

enkelte projekter kan læses. 

Afsnittet beskriver desuden resultaterne opnået med Projektspireuddannelsen, som er udviklet af Imagine 

Horsens projektledere i 2012. I alt har 7 hold gennemført Projektspireuddannelsen og har efterfølgende 

                                                           
2
 Sønderbro rummer afdelingerne Axelborg, Frejasgade, Mimersgade og Sønderport. 

3
 Østbyen rummer afdelingerne Beringsvnget, Flintebakken, Lindskovparken, Nørrebakken, Lindskovparken, 

Sundparken samt Østerled 
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søsat borgerdrevne projekter i boligområderne. Projektspireuddannelsens metode er yderligere beskrevet i 

afsnit 4.1. Resultaterne af Udviklingspuljen følger herefter med en oversigt over de initiativer, der er støttet 

med midler til borgerinitiativer, medborgerskab og frivillighed. 

Herefter præsenteres Økonomirådgivningen. Rådgivningen blev etableret på baggrund af en ansøgning til 

satspuljemidler i 2012 og skal frem til 2016 rådgive lejere, der er truet af udsættelser.  Sidst men ikke 

mindst beskrives resultaterne af samarbejdet med Horsens Kommune. 

3.1 Indsatsområderne 
De fem indsatsområder i Helhedsplanen evalueres nedenstående. Udgangspunktet er en beskrivelse af 

formål og mål for hvert indsatsområde. I en tabel oplistes projekterne med antal deltagere i årene 2011, 

2012 og 2013, 2014 og 2015. Hvert projekt har et bilagsnummer (B), hvor uddybende oplysninger om de 

enkelte projekter kan findes. Bilagene bygger på en skabelon udviklet af Center for Boligsocial Udvikling. 

I evalueringen her er der, ud over antallet af deltagere i aktiviteterne, fokus på en meget væsentlig gruppe: 

de frivillige borgere, der tager del i aktiviteterne og dermed i det boligsociale arbejde. Nogle projekter er 

båret af en eller flere frivillige, som med støtte fra Imagine Horsens, fungerer som projektholder(e). I andre 

aktiviteter fungerer en eller flere frivillig(e) som hjælper(e) og bidrager aktivt til aktiviteternes 

gennemførelse. 

Børn og unge 

Ifølge Helhedsplanen er formålet med det boligsociale arbejde under indsatsområdet børn og unge, at 

medvirke til at styrke børn, unge og familiers udvikling. Målet er, at børn, unge og familier udvikler 

kompetencer gennem aktiv involvering i lokalområdet (Helhedsplanen s. 39-43). 

Tabellen illustrerer, at der under indsatsområdet ”børn og unge” er iværksat 15 projekter. 493-767 børn og 

unge har årligt deltaget i aktiviteterne i perioden 2011-2015. Antallet af børn og unge, der bliver del af 

Helhedsplans projekter og aktiviteter er stigende med 64 % i Helhedsplanens projektperiode. 

Projekt  2011  2012  2013  2014 2015 

Børn og unge aften (B1) 20 20 20 25 25 

Tøzernes tid (B2) 15 15 22 - - 

Tøjloppemarked for kvinder (B3) 90   - - - - 

Lektie og læringscafeer (B4) 60 115 161  60 60 

Idræt +(B5) - 20 13 - - 

Babytræf (B6) - 8  - - 6 

Kunstrulleskøjteløb (B7) - - 20  20 20 

Gam3 ferieaktivitet (B8)   95-118 95-200 - 

En teaterfortælling for hele familien (B19) 150 150  - - - 

Tamilsk undervisning - - 5 7 7 

Ferieaktiviteter (B42) - - - 25 70 

Masterchef i børnehøjde (B50) - - - 25 - 

Skoleskak (B54) - - - 40 360 

Rollemodelkorps (B57) - - - 12 12 

Østbasen (B60) 158 171 186 201 207 

Samlet deltagerantal 493 499 522-545 510-615 767 
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Ud af de 15 projekter er 3 projekter – Tøjloppemarked, Babytræf og Tamilsk undervisning - iværksat af 

frivillige projektholdere i samarbejde med Imagine Horsens. 5 projekter; herunder fx Lektie- 

læringscaféerne, Ferieaktiviteter og Skoleskak er iværksat i samarbejde med foreninger eller en større 

gruppe af lokale frivillige, mens 7 projekter – herunder fx Gam3, Masterchef i børnehøjde og Østbasen 

primært varetages af lønnede medarbejdere. De lønnede medarbejdere er enten ansat i Imagine Horsens, 

eller i samarbejdsprojekter, som Helhedsplanen bidrager til. Samarbejdspartnerne her er bl.a. Horsens 

Ungdomsskole og Børnehuset Ta Fat. 

Kommunikation, image og branding 

Indsatsområdet ”kommunikation, image og branding” arbejder med særskilte formål og mål for 

henholdsvis ”kommunikation” samt ”image og branding”. Formålet med den boligsociale indsats i forhold 

til kommunikation er at medvirke til at sikre dialog om Helhedsplanens realisering med alle relevante 

interessenter. Målet er, at alle interessenter samarbejder om at realisere Helhedsplanen. Formålet med 

image og branding er at medvirke til at områderne bliver mere attraktive. Målet er, at lokalområderne 

opleves som gode og attraktive steder at bo og leve (Helhedsplanen s. 35-38). Årligt har mellem 5603-7317 

borgere deltaget i - eller fået oplysninger om - den boligsociale indsats via en decideret 

kommunikationsindsats i perioden 2011-2015.  

Ud over dem, der har fået viden via projekterne inde for kommunikation, image og branding, skal man 

huske de mennesker, der er del af de andre indsatsområder og projekter. Denne gruppe får indirekte 

kenskab til det boligsociale arbejde og boligområderne, selv om kommunikation ikke er det primære 

formål. De andre indsatsområder har på den måde en indirekte effekt på kommunikationsområdet. 

Projekt  2011 2012 2013 2014  2015 

Danskundervisning for voksne (B9) - 13 12 13 7 

Østbyen Nyt (B10) 1514 1514 1514 - - 

Sønderbro Nyt (B11) 5200 5200 5200 5200 5200 

Lokalkonference for ansatte og folkevalgte 
(B12) 

150 150  65  
 

- 100 

Nulpunktsanalyse (B13) - 238  20 - 256 

Økonomirådgivning ved BRF (B14) - 22 19 20 - 

Kinesisk undervisning (B15) - 5 5 - - 

Analyse af kås-tal (43) 25 25 35 70 70 

Formidling af boligsociale resultater og 
metode (B44) 

80 150 250 250 250 

VIA Innovationsprojekt (B56) - - - 50 50 

Imagekonkurrence (B64) - - - - 20 

Danmark læser (B72) - - - - 10 

Læs med glæde (B73) - - - - 10 

Samlet deltagerantal 6969 7317 7120 5603 5973 

 

Under ”kommunikation, image og branding” er iværksat 13 projekter. Et af projekterne – 

Kinesiskundervisning er iværksat af en frivillig projektholder. 7 projekter; herunder Danskundervisning for 
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voksne, Sønderbro Nyt og Økonomirådgivning ved BRF er etableret i samarbejde med en eller flere 

samarbejdspartnere. Endelig varetages 5 projekter af projektlederne i Imagine Horsens, hvor bl.a. 

Nulpunktsanalysen har samarbejdet med et stort antal frivillige, hvor 12 personer var involveret i 

indsamlingen af data i forbindelse med Nulpunktsanalysen. 

Samlet set er der ikke sket målbar vækst i deltagertallet inden for indsatsområdet kommunikation, image 

og branding. Antallet ligger mellem 5973 og 6969 personer, der årligt får informationer om det boligsociale 

arbejde via en direkte kommunikation af dette eller ved at deltage i en aktivitet, der handler om 

kommunikation. 

I projektperioden er der desuden oprettet en hjemmeside og i 2013 et elektronisk nyhedsbrev. Der er ikke 

tal på de årlige besøg på hjemmesiden, men nyhedsbrevet er gået fra 114 tilmeldte i 2013 til 228 tilmeldte i 

2015. Det viser en stigende interesse efter nyheder om de boligsociale aktiviteter. 

Netværksskabende beboerinddragelse   

Indsatsområdet ”Netværksskabende beboerinddragelse” har til formål at medvirke til udvikling af sociale 

netværk og aktivt medborgerskab. Målet er, at borgerne er aktive i realisering af Helhedsplanens 

indsatsområder (Helhedsplanen s. 28-30). 

Projekt  2011 2012 2013       2014 2015 

Efterårshygge (B16) 10 - - - - 

Samarbejde mellem institutioner i 
lokalområder (B17) 

10 15 20 20 20 

Bankospil – social aktivitet (B18) 50 50 75 75 75 

Borgermøder (B20) 56 - - - - 

Women of the world (B21) 15 25 25 25 25 

Sankt Hans (B22) - 200 160 - - 

Projektspireuddannelse (B23) - 15 11 42 6 

Uddannelse af ejendomsfunktionærer (B24) - 13 - - - 

Louisenlund Sommercamp (B25) - 45 - - - 

Kastegård til cricket (B26) - 150 25 25 25 

Erfa-netværk for frivillige (B27)   15 25 35 

Årlig udflugt for frivillige (B28) - - 32 25 25 

Værksteder i Søndergien (B45) - - 25 25 50 

Middelalderfestival (B47) 12 15 15 15 15 

Opgangsambassadører (B52) - - - 18 21 

Østkompagniet - - - 60 - 

Netværksfamilier (B67) - - - - 140 

Frivilligrådgivningen (B68) - - - 300 300 

Kvinde-power aften (B69) - - 20 30 12 

Aktivitetshuset (B70) - - - 200 200 

Den Boligsociale Retshjælp i Horsens - - - 50 50 

Samlet deltagerantal 153 528 423 935 999 
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Der er iværksat 21 projekter under ”Netværk og beboerinddragelse”. Antallet af borgere, der årligt har 

deltaget direkte i disse aktiviteter er steget fra 153-999 i Helhedsplanens projektperiode. Det svarer til en 

stigning på 652 % i projektperioden 2011-2015.  

8 af aktiviteterne herunder bl.a. bankospil, Women of the world, årlig udflugt for frivillige og 

opgangsambassadører er båret af frivillige projektholdere. 3 projekter, herunder Kastegård til cricket, 

Frivilligrådgivningen og Den boligsociale Retshjælp er etableret i ulønnet samarbejde med foreninger og 

organisationer. Ti projekter, herunder Projektspireuddannelsen, Netværksfamilier og Aktivitetshuset er 

etableret af projektlederne og lønnede samarbejdsparter i fællesskab og i stort omfang drevet i samarbejde 

med frivillige. Det er fx beboere, der definerer indholdet i projekterne i Projektspireuddannelsen, og 

frivillige beboere fungerer som metorer for flygtningefamilier i projektet Netværksfamilier. 

Sundhed og sundhedsfremme 

”Sundhed og sundhedsfremme” har til formål at medvirke til at fremme fokus på sundhed i 

lokalområderne. Målet er, at borgerne opnår motivation for øget egenomsorg og sundhed (Helhedsplanen 

s. 24-27). 

Projekt 2011 2012 2013  2014  2015  

Lær at cykle (B29) 5 6 - - - 

Svømning for kvinder (B30) - 15 - - - 

Udeareal og multibane i Axelborg 
(B31) 

- - 200  250 250 

Uderum (B32) - 40 - - - 

By-haver (B33) - - 5  25 25 

Foreningssamarbejde, SAH (B39) 100 100 200 220 250 

Markering af Frivillighedsdagen (B48) - - - 150 120 

Miljøspirer (B51) - - - 17 10 

Fælleshjælp (B53) - - - 5 5 

Zumba for kvinder (B58) - - - 40 80 

Varmtvandsbassin 18 15 15 20 20 

Sundhed og Trivsel i Trianglen - - - - 25 

Samlet antal deltagere 123 176 420 727 785 

 

Oversigten illustrerer, at der indenfor indsatsområdet ”sundhed og sundhedsfremme” er iværksat 13 

projekter. Heraf er 2: Lær at cykle og Svømning for kvinder båret af frivillige projektholdere, mens resten er 

samarbejdsprojekter. I samarbejdsprojekterne indgår både beboere, eksterne samarbejdsparter og 

projektledere fra Imagine Horsens. Der er involvering af frivillige i samtlige projekter, fx. har 21 beboere 

været med i arbejdsgruppen omkring projektet Udeareal og multibane i Axelborg, og der er frivillige med i 

projektgruppen By-haver og Sundhed og Trivsel og Trianglen.  

I løbet af projektperioden er antallet af borgere, der er aktive i sundhedsfremmende projekter steget fra 

123 til 785. Det svarer til en stigning på 638 % i projektperioden. 
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Beskæftigelse 

Med indsatsområdet ”beskæftigelse” er formålet at medvirke til at borgerne får mulighed for en aktiv 

hverdag med meningsfuldt indhold. Målet er at medvirke til at borgerne får mulighed for at afprøve 

færdigheder og udvikle kompetencer (Helhedsplanen s. 31-34 ). 

Ifølge Helhedsplanen skal Imagine Horsens arbejde med indsatsområdet beskæftigelse fra 2013. Grunden 

til at indsatsen først påbegyndes i 2013 er, at helhedsplanen på Sønderbro frem til 2013 har haft 

beskæftigelse som indsatsområde. Til trods herfor har Imagine Horsens medvirket ved adskillige 

praktikforløb og arbejdsprøvninger i 2011 og 2012. 

Aktivitet 2011 2012 2013  2014 2015  

Praktikanter (B35) 1 3 3 5 8 

Arbejdsprøvning (B35) 1 3 6 10 10 

Erhvervsguiderne (B34) - - 10 - - 

MYOB (B55) - - - 12 12 

Jobklub (B66) - - 15 20 11 

Samlet antal deltagere  2 6 34 47 41 

 

Der har været løbende kontakt til jobcentret omkring aftagning for arbejdsprøvninger og praktikker i hele 

projektperioden. I alt har der været 5 projekter, hvoraf det ene, Jobklub, er båret af frivillige. De resterende 

4 er etableret i samarbejde med eksterne parter. Eksempelvis er Mind Your Own Business, MYOB, indgået i 

samarbejde med Dansk Flygtningehjælp. 

Fra 2013 til 2015 har der årligt deltaget mellem 34 og 47 personer i beskæftigelsesrelatedere projekter. Fra 

2013 til 2015 svarer det til en vækst på 17 % procent. 

3.2 Projektspireuddannelsen 
Ud over projekterne i de 5 indsatsområder har det boligsociale sekretariat skabt en række resultater med 

Projektspireuddannelsen. Projektspireuddannelsen er udviklet i 2012 af projektlederne i Imagine Horsens. 

Projektspireuddannelsen er en metode til at skabe bæredygtig udvikling af boligområder ved at aktivere 

områdets egne ressourcer. Ressourcer skal her forstås primært som de mennesker, der bor i 

boligområderne, men også beboernes netværk, viden og idéer til at skabe løsninger i samarbejde med 

foreningsliv og offentlige. 

Projektspireuddannelsen som boligsociale metode vil blive beskrevet yderligere i afsnit 4.2. Helt overordnet 

består Projektspireuddannelsen af et antal moduler af i alt 25 timers varighed, der foregår på hold, hvor 

den primære målgruppe er beboere fra almene boligområder. Målet med de enkelte forløb er at sætte 

beboere, der gerne vil lave frivilligt, ulønnet arbejde, i stand til at søsætte mindre borgerdrevne projekter, 

der skaber positive forandringer i boligområdet. De enkelte Projektspireuddannelser tematiseres ud fra 

indsatsområderne i Helhedsplanen og skrues sammen med en række eksterne aktører, herunder 

kommunale samarbejdspartnere.  

I Helhedsplanens periode fra 2012-2015 har 7 Projektspirehold gennemført forløb på 

Projektspireuddannelsen.  
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I det følgende bringes en oversigt over resultaterne af de enkelte Projektspireuddannelser, samt hvilke 

temaer, der har været på de enkelte forløb og hvilke tovholdere og projekter, forløbene har udviklet.  

Hold 1: Det gode liv i Østbyen. Den første projektspireuddannelse var under indsatsområdet ”Netværk og 

beboerinddragelse” og med temaet Det gode liv i Østbyen.  Holdet afsluttede uddannelsen i juni 2012. Der 

var 7 deltagere og alle gennemførte. Der blev formuleret 7 projekter og 4 blev gennemført. 

Projektholder Projektnavn/aktivitet Antal deltagere  

Bertil  Fodbold for alle: Håndholdt indsats. Hjælpe 
foreningsløse børn ind i en klub.  

Opstart august 2013 i samarbejde 
med DGI idræt+ 

Brandur  Down under 28: En klub, hvor man kan 
mødes skabe netværk i lokalområdet. 

Ugentligt: 8-25, Juletræsfest: 60, 
Fastelavn: 40, Foredrag: 14, 
Grisefest: 70 deltagere. 

Fadime Alici Ramadan event: Åben Ramadanevent. Ikke kommet i gang pga. 
uddannelse. 

Lonnie  Leg og glæde i nuet: Spontane aktiviteter: 
bl.a. hockey med de små på legepladsen. 

4-15 per gang. Gentagne gange.  
Standup: 30 deltagere. 

Mehrdad  Sundtorvet: Mødestedet for folk fra almene 
boliger og parcelhuse. 

Ikke kommet i gang pga. 
fuldtidsarbejde. 

Venera  D-funk event: D-funk står for Dansk 
Flygtningehjælps Ungenetværk.  

Event den 24. juni 2012. 
34 deltagere, 12 hjælpere. 

Vitoria Håndarbejde og hygge. En strikkeklub, hvor 
deltagerne mødes en gang om ugen. 

10-12 deltagere per gang. Ugentligt 
i Nørrebakkens beboerhus.   

 

Hold 2: Det gode liv på Sønderbro. Den anden projektspireuddannelse var under indsatsområdet ”Netværk 

og beboerinddragelse” og med temaet Det gode liv på Sønderbro.  Holdet afsluttede uddannelsen i 

november 2012. Der var 8 deltagere og alle gennemførte.  Der blev formuleret 4 projekter og 3 blev omsat i 

praksis. 

Projektholder Projektnavn/aktivitet Antal deltagere  

Anders og Lonnie  Bønnespire legestue: Legestue og mødested 
for forældre og mindre børn. 

Ikke kommet i gang pga. 
uddannelse og sygdom. 

Arnaq  KUTTA (goddag på grønlandsk): En cafe for 
grønlændere og grønlandsinteresserede. 

3-12 deltagere per gang.  
Ugentligt i Sund By butikken, 

Peter og Bjarne  Ud i naturen: Ture til Naturcenter 
Skovgaarden i Egebjerg for børn.  

3 weekendture gennemført. I alt 15 
deltagere. 

Sara, Stella og 
Kirsten  

Kulturmøder: At bryde fordomme og øge 
kendskab til hinanden i boligområdet. 
 

Kreativt værksted: 12 deltagere 
Filmværksted: 12 deltagere. 

 

Hold 3: Trivsel og bevægelse. Den tredje projektspireuddannelse var under indsatsområdet ”Sundhed og 

Sundhedsfremme” og med temaet Trivsel og bevægelse.  Holdet afsluttede uddannelsen i juni 2013. Der 

var 11 deltagere og 5 gennemførte.  Der blev formuleret 3 projekter og 2 blev gennemført. 

Projektholder Projektnavn/aktivitet Antal deltagere  

Ulla og Joan Mad med meget mere 50 +: fællesspisninger Opstart oktober 2013. En række af 
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og samvær for dem 50+ forskellige arrangementer. 

Brian og Annika  Store komsammendag.  Event 14.september 2013.  
200 deltagere. 

Natalija  Forældreklubben: forældre til børn mellem 
2-6 år mødes om det at være forældre. 

Opstart efterår 2013. Ikke kommet i 
gang pga. arbejde. 

 

Hold 4: Ung i Horsens. Den fjerde projektspireuddannelse var under indsatsområdet ”Børn og Unge” og i 

samarbejde med Horsens Ungdomsskole under temaet Ung i Horsens.  Der var 19 deltagere på forløbet og 

17 gennemførte. Holdet afsluttede uddannelsen december 2013. Der blev formuleret 5 projekter og 4 blev 

omsat i praksis. 

Projektholder Projektnavn/aktivitet Antal deltagere  

Gagan og Hussein Spin it handler om at samle byens unge til en 
dag i fællesskabets og sportens tegn.  

Event 7. juni 2014. 200 deltagere. 

Jacob og Sofie Humørfabrikken: har til formål at skabe 
happenings.  

Række af happenings i Horsens by. 
5-10 deltagere per event. 

Nadja, Helle og Sif Onsdagsklubben: En klub, der er drevet af 
frivillige for Søndernområdets børn og unge.  

Åbent en aften ugentligt i Axelborg 
beboerhus. 20-25 børn per gang. 

Arthika, Jehana og 
Anders 

Beachevent; en dag, hvor unge mødes og 
hygge sig sammen.  

Ikke omsat. 

Nivetha, Marcus og 
Josefine  

Projekt Filmværksted Zaars Army handler 
om at skabe et Filmværksted for spirende 
filmtalenter i Horsens.  

Etableret på Horsens 
Ungdomsskole Den Grå Fabrik, 
marts 2014. Lukket efteråret 2014. 

 

Hold 5: Byhaver. Det femte Projektspirehold var under indsatsområdet ”Sundhed og Sundhedsfremme” og 

i samarbejde med Økologiens Have i Odder. Forløbet hed Byhaver i Horsens. Der var 18 deltagere på 

forløbet og 17 gennemførte. Holdet afsluttede uddannelsen i maj 2014. Forløbet var støttet af 

Miljøministeriets pulje til ”grønne ildsjæle”. Der blev formuleret 16 projekter og alle blev gennemført. 

Projektholder Projektnavn/aktivitet Antal deltagere  

Lonni  BY-haver i Horsens By-have etaleret. 

Jacques    BY-haver i Horsens By-have etaleret. 

Lotte  BY-haver i Horsens By-have etaleret. 

Rikke  BY-haver i Horsens By-have etaleret. 

May-Britt  BY-haver i Horsens By-have etaleret. 

Pia  BY-haver i Horsens By-have etaleret. 

Bente  BY-haver i Horsens By-have etaleret. 

Tina  BY-haver i Horsens By-have etaleret. 

Peder  BY-haver i Horsens By-have etaleret. 

Anita  BY-haver i Horsens By-have etaleret. 

Ellen  BY-haver i Horsens By-have etaleret. 

Nanna  BY-haver i Horsens By-have etaleret. 

Lucy Hu  BY-haver i Horsens By-have etaleret. 

Lenette  BY-haver i Horsens By-have etaleret. 

Ellen  BY-haver i Horsens By-have etaleret. 
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Karen  BY-haver i Horsens By-have etaleret. 

Bo  BY-haver i Horsens By-have etaleret. 

 

Hold 6: Læsespire. Det sjette Projektspirehold var under indsatsområdet ”Image, kommunikation og 

branding” og i samarbejde med Horsens Bibliotek under temaet Læsespire. Der var 5 deltagere på forløbet 

og alle gennemførte. Holdet sluttede i efteråret 2014. Der blev formuleret 2 projekter og 2 projekter blev 

gennemført. 

Projektholder Projektnavn/aktivitet Antal deltagere  

Noemi, Martha, 
Mwavita og Fatma 

Interkulturel læsegruppe mødes og læser 
sammen. 

4 og med støtte fra ansat på 
Horsens bibliotek. 

Jytte  Oplæsning for ældre beboere på Gefions 
have Plejecenter. 

Projektholder og ældre på 
plejecenter. 

 

Hold 7: Fællesskabsagenter. Det syvende Projektspirehold var under indsatsområdet ”Sundhed og 

Sundhedsfremme” og i samarbejde med Sund By og Horsens kommune. Der var 6 deltagere på forløbet og 

alle gennemførte. Holdet afsluttede uddannelsen i december 2014. Der blev formuleret 4 projekter og 2 

blev gennemført. 

Projektholder Projektnavn/aktivitet Antal deltagere  

Kirsten  Det Sociale Cykelhold: at cykle sammen med 
andre i naturen omkring Horsens.  

5 cykelture i efteråret 2015. Antal 
deltagere per gang mellem 2-10. 

Rita og Karin En udstrakt hånd: at formide hjælp til 
særlige indkøb til udsatte borgere.  

Rekruttering af frivillige lykkes ikke. 
Projektet lukker august 2015. 

Bjarne Værested for krigsveteraner: at etablere et 
sted for krigsveteraner og deres familier.  

Ikke omsat.  

Janooya og Helle Babytræf: et mødested for børn 0 – 3 år og 
deres forældre i Sønderbro-området.  

Februar 2015. Åben hver anden 
tirsdag fra kl. 14-16. 4-6 deltagere. 

 

I alt har 74 borgere deltaget på de 7 Projektspireuddannelser og heraf har 66 personer gennemført 

forløbene. I alt har forløbene kastet 41 borgerdrevne projekter af sig, både enkeltmandsprojekter og 

gruppeinitiativer. Heraf er de 33 projekter omsat i praksis i boligområderne i perioden 2012-2015.  

Ud af de i alt 33 gennemførte projekter er 24 af projekterne drevet af beboere alene, mens de resterende 9 

projekter er etableret i et samarbejde mellem beboere, foreninger og kommunale institutioner. 

Gennemførelsesprocenten for de borgerdrevne projekter er 80 %, hvilket er bedre end det forventede 

succeskriterium på 75 % (B23). I alle 33 projekter indgår dialog, hjælp og sparring fra de boligsociale 

projektledere. Se bilag 37 for en uddybning af de enkelte borgerdrevne projekter. 

3.3 Udviklingspuljen 
En anden måde at arbejde med borgerinvolvering på er Udviklingspuljen. Udviklingspuljen er oprettet af 

Imagine Horsens i 2011 og kan søges af frivillige og foreninger, der ønsker at gøre en forskel i lokalområdet. 

Ved at gennemføre en aktivitet eller et mindre projekt, der er til gavn for andre end en selv, kan ansøgerne 

søge op til 5.000 kr. Det er bl.a. et krav, at aktiviteten skal falde inden for et af indsatsområderne i 
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Helhedsplanen, samt at der skal være tre frivillige, der står sammen om at tage ansvar for aktiviteten, 

hvoraf tovholderen skal være minimum 18 år. 

Udviklingspuljen støtter op om sekretariatets ønske om at motivere til det frie initiativ, frivillighed og skabe 

lokalt ejerskab på forandringer i lokalområdet. 

Eksempler på arrangementer og tiltag, der i Helhedsplanens periode har fået midler fra Udviklingspuljen er 

fx Store Legedag, hvor foreningen KAOS har stået for at planlægge og afvikle en bydelsfest med 400 

deltagere. Et andet eks. er opstart af madklubben Mad med mere, som er et netværk, der er etableret for 

primært beboere 50+. I alt har 30 ansøgere søgt om støtte fra Udviklingspuljen og 20 ansøgere har fået 

bevilliget midler fra puljen (se oversigt over projekter i bilag nr. 38). 

I forbindelse med en bevilling fra Udviklingspuljen indgår der som regel sparring og støtte fra Imagine 

Horsens medarbejdere. Der er tale om hjælp og sparring til fx udlån af diverse materialer, faciliteter og 

lokaler i fx beboerhusene. I det hele taget hjælp til koordinering og PR af aktiviteten samt etablering af de 

nødvendige netværk for at aktiviteterne kan fungere. 

3.4 Økonomirådgivningen 
Økonomirådgivningen startede som et satspuljeprojekt i det boligsociale sekretariat i januar 2013. Projektet 

har en varighed på 4 år og løber til udgangen af 2016. På nuværende tidspunkt er projektets videre forløb 

sikret via forankring i en helhedsplan for det boligsociale arbejde i Horsens kommune for 2016-2019.  

De puljemidler, som finansierer Økonomirådgivningen er i øjeblikket hentet fra en ansøgning til Ministeriet 

for By Bolig og Landdistrikter fra 2012. Puljemidlerne blev frigivet på baggrund af en stigende andel af 

lejere, der blev sat ud af deres boliger som følge af manglende betaling.  

Økonomirådgivningen har igennem projektperioden gennemgået en løbende udvikling, hvor projektet har 

taget form på baggrund af den erfaring, som økonomirådgiverne har fået.  

I dag modtager Økonomirådgivningen hver måned en restanceliste fra alle boligorganisationer i kommunen. 

Med den liste i hånden besøger Økonomirådgivningen alle lejere, der er i restance med huslejen. Derudover 

modtager Økonomirådgivningen henvendelser fra adskillige offentlige enheder såsom Borgerservice, 

Familierådgivningen og Mentorservice. Alle er i kontakt med almene lejere, der ønsker rådgivning 

vedrørende deres økonomi. I perioden 2013-2015 er antallet af rykkerskrivelser faldet med 37 %.  

En økonomirådgivning tager altid udgangspunkt i en budgetlægning med beboeren. Budgettet skaber det 

nødvendige overblik over lejerens økonomi og giver samtidig retningslinjer for, hvad økonomirådgiveren 

skal fokusere på igennem rådgivningen. Det fører ofte til nye forhandlinger med kreditorer vedr. ny afdrags- 

og renteprofiler. Derudover afprøver økonomirådgiveren de forskellige lovgivningsmæssige muligheder for 

at øge indkomsten. Det er eksempelvis boligstøtte, ansøgning om tandlægehjælp eller andet, der er 

relevant for den enkelte borger. Samlet set forsøger en økonomisk rådgivning altid at optimere lejerens 

økonomi med henblik på at skabe en forbedret økonomisk levestandard for rådsøgeren (B77).  

Økonomirådgivningen har sammen med Horsens kommune og repræsentanter fra boligorganisationerne 

etableret et ”Best practical” mødeforum hvor hverdagsproblematikker og andre emner kan diskuteres med 

henblik på fremadrettede ændringer og optimering. Resultatet af det mødeforum har blandt andet været at 
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kommune og boligorganisationerne i højere grad end tidligere tager kontakt til hinanden når en lejer står 

foran en udsættelse.   

3.5 Samarbejde med Horsens kommune 
Ifølge Helhedsplanen skal det boligsociale sekretariat arbejde tæt sammen med Horsens Kommune om 

koordineringen af de kommunale kerneopgaver, som Horsens Kommune leverer i boligområderne og 

indsatserne i Helhedsplanen: ”Det er vigtigt, at der sættes fokus på koordineringen mellem de kommunale, 

lovpligtige indsatser og de helhedsplan-baserede indsatser, således at indsatserne supplerer hinanden på 

den mest hensigtsmæssige måde” (Helhedsplanen s. 12-13). Dette er sket på flere niveauer i 

projektperioden. 

Fra boligorganisationernes side løftes koordineringen gennem lederen af det boligsociale sekretariat, der 

holder tæt kontakt med boligorganisationerne og kontaktpersonen i Horsens kommune. 

Boligorganisationernes administrative ledere og det boligsociale sekretariats leder mødes fire gange årligt. I 

Horsens Kommune er opgaven forankret i direktørområdet og varetages i det daglige af lederen af Center 

for Socialt Udsatte. Der afholdes månedlige statusmøder, hvor parterne orienterer hinanden om 

igangværende projekter og drøfter forskellige sider af den boligsociale indsats. Styregruppen for den 

boligsociale indsats holder to faste møder om året. Styregruppen består af direktørerne fra de medvirkende 

boligorganisationer og ledelsesrepræsentanter på direktørniveau fra Horsens kommune. 

I det daglige samarbejder projektlederne bl.a. med specialvejlederene og områdelederne i kommunen om 

at hjælpe de udsatte borgere ud i det varierede udbud af aktiviteter, der foregår i lokalområderne. 

Projektlederne samarbejder også med de kommunale skoler omkring lektie og læringscafeerne (B4), og der 

er gennemført flere projekter i samarbejde med Sund By, Horsens kommune, herunder bl.a. 

Projektspireforløb om sundhed og trivsel og markering af den årlige Frivillighedsdag (B37, B48 og B74). Der 

er også samarbejdet med Horsens Ungdomsskole om et Projektspireuddannelsesforløb med fokus på 

frivilligt socialt arbejde i målgruppen unge (B37.). 

4. Metoderne som strategisk valg  
Visionen for det boligsociale arbejde i Horsens er, at Horsens er et godt sted at leve og bo. Et sted med 

tryghed, trivsel og sundhed i de almene boligområder. De værdier, der sættes i spil for at nå dertil, tager 

udgangspunkt i medborgerskab, frivillighed og bæredygtig udvikling. I praksis betyder det, at beboerne har 

reel indflydelse på deres lokalområde. Samarbejdet med beboerne er derved en del af præmissen for det 

boligsociale arbejde og et succeskriterium for at det lykkes. 

Som resultaterne i kapitel 4 viste, så har projekterne i de enkelte indsatsområder involveret en høj grad af 

frivillige og beboere. Den bagvedliggende metode i dette er inspireret af ABCD metoden og den 

anerkendende tilgang AI. ABCD (Asset Based Community Development) er en ressourcebaseret tilgang til 

udvikling af lokalområder, hvor fokus ligger på at kortlægge de ressourcer, der er indbygget i lokalområdet i 

form af sociale relationer mellem mennesker, samarbejder mellem foreninger og institutioner. Når 

ressourcerne er kendte sættes de i spil og samarbejde med hinanden. De mange samarbejdsprojekter i 

Helhedsplanen og samarbejder mellem beboere, institutioner og Imagine Horsens er eksempler på dette. 
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AI (Appreciative Inquiry) bygger på den grundlæggende antagelse, at i alle organisationer og hos alle 

mennesker er der succeshistorier, og disse succeshistorier rummer et stort potentiale for udvikling. Den 

anerkendende tilgang og ABCD er ligeledes benyttet i Imagine Chicago, hvis erfaringer med udvikling af 

udsatte boligområder også har inspireret det boligsociale arbejde i Horsens. Bl.a. heraf navnet. 

På baggrund af de beskrevne tilgange har Imagine Horsens i 2012 udviklet Projektspireuddannelsen.  

4.1 Projektspireuddannelsen  
Projektspireuddannelsen er en metode og en strategi til borgerdreven udvikling af boligområder.  

Den metodiske del handler om hvad Projektspireuddannelsen består af. Den strategiske del handler om 

hvorfor Projektspireuddannelsen er et effektivt redskab til at nå målene i Helhedsplanen. 

Projektspireuddannesen som metode er udviklet af projektlederne i Imagine Horsens i 2012. 

Projektspireuddannelsen består af et antal moduler sammensat i blokke af i alt ca. 25 timers varighed, der 

foregår på hold, typisk med mellem 8-20 deltagere per hold. Den primære målgruppe er frivillige og 

beboere fra almene boligområder. De enkelte projektspireforløb tematiseres ud fra indsatsområderne i 

Helhedsplanen og skrues sammen i samarbejde med en række eksterne aktører, fx foreninger eller 

kommunale samarbejdspartnere. 

På Projektspireuddannelsen arbejder deltagerne med idéudvikling til bæredygtige forandringer i deres 

boligområde. Idéudviklingen tager afsæt i deltagernes egne idéer og viden om deres lokalområde. Gennem 

øvelser og gruppearbejde deltagerne imellem udvikles netværk internt på de enkelte hold og engagement 

til frivilligt arbejde. Undervejs kvalificerer deltagerne de bedste idéer og vælger via øvelser igangsat af 

proceslederne (projektlederne i Imagine Horsens) de bedste idéer ud, som går videre. Deltagerne fordeler 

sig ud fra interesse ud på de valgte ideer. Herefter begynder en fase, hvor deltagerne arbejder med at gøre 

ideerne til konkrete projekter. I denne proces er der ligeledes gruppearbejde og input fra eksterne 

samarbejdspartnere, der har specifik viden og netværk, der passer til de enkelte projekter. Forløbenes 

afslutning markeres ved en fernisering, hvor eksterne parter inviteres ind og sammen med deltagernes 

netværk bliver holdets projekter præsenteret. Ved at bygge forløbene på et overordnet emne, men med 

deltagernes egne ideer og viden om lokalområdet udvikles ejerskab og ansvarsfølelse til de projekter, der 

efter ferniseringen omsættes i praksis. Deltagerne står efter endt forløb som projektejere, der med hjælp 

og støtte fra de boligsociale projektledere bringer et nyt initiativ ind i boligområdet. 

På projektspireuddannelsen arbejder deltagerne systematisk med Frivillighedsmodellen4 - en håndbog til 

bedre samskabelse af projekter mellem frivillige og professionelle. Modellen tager afsæt i ”den gode idé”, 

hvor ideerne fremdrives blandt deltagerne via procesøvelser. Projektspireuddannelsens øvelser er bygget 

op om idekvalificering og udvikling af de bedste borgerdrevne ideer med deltagerne og deres ressourcer og 

netværk i centrum. Projektledernes rolle er at planlægge og facilitere forløbene. Det sker bl.a. ved at tage 

de strategiske kontakter til de relevante eksterne samarbejdspartnere, der kan støtte ideerne udefra, ved 

at udvælge de rette procesøvelser og skabe dynamik og sammenhæng gennem hele forløbet. 

Som strategi er Projektspireuddannelsen en måde at arbejde systematisk med udvikling af lokalt ejerskab 

på bæredygtige forandringer i boligområdet. Ejerskabet består i, at det er beboerne selv, der kommer med 

                                                           
4
 Frivillighedsmodellen er udviklet af Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter, 2011. 
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ideerne, der senere bliver til konkrete projekter. Det fremmer engagement, ansvarsfølelse og tilhørsforhold 

til eget lokalområde. Bæredygtigheden består i, at det efterfølgende er beboerne, der driver projekterne, 

med projektlederne som kontaktpersoner, der bistår med hjælp, støtte og sparring. 

Som beskrevet i afsnit 3.2 har 66 borgere gennemført Projektspireuddannelsen i projektperioden og 33 

borgerdrevne projekter er realiseret som resultat heraf i perioden 2012-2015 (B37). 

4.2 Boligstatistiske nøgletal (tidligere Kås-tal)  
De seneste 5 år har Imagine Horsens projektleder systematisk analyseret de årlige boligstatistiske nøgletal 

fra Danmarks statistik. Tallene viser udviklingen på social-økonomiske parametre i udvalgte boligområder i 

Horsens sammenlignet med Horsens kommune som helhed. Analyse af tallene giver et faktuelt overblik 

over beboersammensætningen i de almene boligområder, indkomstgrundlag, uddannelsesniveau og 

beskæftigelsessituation. Analysearbejdet er et vigtigt boligsocialt redskab til at planlægge boligsociale 

indsatser i Helhedsplanen. 

Analyserne har primært koncentreret sig om de almene, udsatte, boligområder, hvor de boligsociale 

indsatser er målrettet. Disse dækker fortrinsvis afdelingerne i områderne Sønderbro og Østbyen. Ud over 

de to omtalte boligområder har afdelingen Trianglen i Horsens Midtby også indgået i analysearbejdet. 

Udviklingen i Trianglen viser, at afdelingen nærmer sig kriterierne for officielt at komme på ghettolisten. Tal 

fra 20155 viser, at 52,7 % har anden etnisk baggrund end dansk og ledigheden er ligeledes markant højere 

end gennemsnittet i Horsens Kommune. Den negative udvikling i Trianglen er også årsag til, at afdelingen 

indgår i den kommende Helhedsplan for Horsens 2016-19. 

5. Undersøgelserne fra 2012 og 2015  
En vigtig kilde til kvalificering af den boligsociale indsats er den viden, der findes i boligområderne fra 

beboerne. Denne type viden fra folks hverdag giver en præcis indikation på beboernes følelse af tryghed, 

trivsel og generelle syn på deres lokalområde. Gennem løbende og tæt kontakt med mange beboergrupper, 

etniske netværk, frivillige ildsjæle og foreninger har Imagine Horsens medarbejdere opbygget et betydeligt 

lokalt kendskab til virkeligheden i boligområderne. Denne viden sættes i spil i det daglige arbejde med 

helhedsplanen. 

5.1 Det levede liv i boligområderne 
Beboernes viden er en meget vigtig kilde til information. Det er beboerne, der kender områderne via 

personlige relationer, daglig brug af butikker, institutioner og fritidstilbud.  

For at få større kendskab til beboernes syn på deres boligområde har det boligsociale sekretariatets 

projektledere foretaget to undersøgelser af beboernes syn på deres boligområde. I 2012 med 

Nulpunktsanalysen og i 2015 med en ny måling, der skaber sammenligningsgrundlag med målingen i 2012. I 

det følgende vil formålet med undersøgelserne og resultaterne blive præsenteret. 

                                                           
5
 Statistiske nøgletal 2015 
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5.2 Nulpunktsanalysen 2012 
Nulpunktsanalysen fra 20126 gav en række interessante informationer om beboernes syn på deres 

boligområder. Tre år senere i 2015 har Imagine Horsens samlet op på undersøgelsen og stillet de samme 

husstande de samme spørgsmål som i 2012. Det giver et sammenligningsgrundlag for udviklingen i de 

forskellige områder med 3 års mellemrum mellem målingerne. I begge undersøgelser er der spurgt til 

beboernes generelle trivsel og tilfredshed, til tryghed om henholdsvis dagen og om aftenen samt 

beboernes kendskab til det boligsociale sekretariat, Imagine Horsens.  

5.3 Borgerundersøgelsen 2015 
I det følgende præsenteres fakta om Borgerundersøgelsen foretaget i 2015 sammenholdt med resultaterne 

af Nulpunktsanalysen fra 2012. 

FAKTA OM BORGERUNDERSØGELSEN 2015: 

Undersøgelsen bygger på opsøgende kontakt til 10 % af det samlede antal almene lejemål i de to bydele; 

Østbyen og Sønderbro. Det giver i alt 272 lejemål.  Resultaterne i det følgende koncentrerer sig om at 

synliggøre et sammenlignende grundlag for målingerne i Østbyen og Sønderbro i helholdsvis 2012 og 2015. 

Resultaterne fremstår som samlede for afdelingerne i Østbyen og på Sønderbro. Dvs. figurerne og 

tabellerne viser det samlede gennemsnit for alle afdelinger. Der er visse interne forskelle mellem de 

enkelte afdelinger. Forskellene belyses i forbindelse med de enkelte målinger. 

Samlet set har 154 lejemål deltaget i undersøgelsen i 2015. Det giver en samlet svarprocent på 56 %. Til 

sammenligning var svarprocenten i 2012 på 55 %. 

Det er beboernes syn på boligområderne, der er spurgt ind til i undersøgelsen. Resultaterne reflekterer 

således beboernes personlige opfattelser af at bo i deres boligområder. 

Undersøgelsen bygger på opsøgende, personlig kontakt til de samme lejemål som i 2012. Træffes beboeren 

ikke hjemme første gang, forsøges kontakt yderligere to gange for at indhente svar til undersøgelsen. 

Undersøgelsen er foretaget blandt personer over 18 år. 

Den opsøgende kontakt til beboerne er udført i samarbejde med afdelingsbestyrelserne i de enkelte 

afdelinger. Afdelingsbestyrelserne har i enkelte tilfælde hjulpet med at indsamle svar. 

Foruden de præsenterede resultater i det kommende afsnit, er der i 2015 suppleret med opsøgende 

kontakt til 10 % af det samlede antal lejemål i afdelingen Trianglen. Trianglen ligger i Horsens Midtby og er 

en afdeling, der er skrevet ind i den kommende Helhedsplan for Horsens 2016-19. Til den kommende 

Helhedsplan er der derfor skabt en ”nulpunktsmåling”, i praksis et udgangspunkt i Trianglen, der giver 

mulighed for at følge udviklingen over tid på de samme parametre som i Østbyen og på Sønderbro. Se bilag 

(B78) for resultaterne af målingen i Trianglen. 

 

                                                           
6
 Nulpunktsanalysen, 2012, er udgivet af Imagine Horsens og kan ses på 

http://imaginehorsens.dk/projekter/nulpunktsanalyse/  

http://imaginehorsens.dk/projekter/nulpunktsanalyse/
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Tilfredshed  

En vigtig information i det boligsociale arbejde er at kende beboernes generelle tilfredshed med at bo i 

deres boligområder.  

Fig. 1: Samlet set, hvor tilfreds er du med at bo i dit boligområde? 

 

2012 Tilfredshed: Der er en meget høj grad af samlet tilfredshed blandt de adspurgte. 92 % af de adspurgte 

er meget tilfredse eller tilfredse med at bo i deres boligområde. 

2015 Tilfredshed: Den samlede tilfredshed er stadig meget høj, da 88 % samlet set er meget tilfredse eller 

tilfredse med at bo i deres boligområde. Det giver et fald i tilfredshed på 4 procent point i forhold til i 2012. 

I modsætning til i 2012 er det værd at bemærke, at i 2015 er 0 % af det samlede antal adspurgte meget 

utilfredse med at bo i deres boligområde.  

Der er visse interne forskelle i de enkelte afdelinger. På Sønderbro er tilfredsheden højest i Mimersgade, 

hvor 100 % meget tilfredse eller tilfredse med at bo i deres boligområde. I Østbyen er 100 % af beboerne i 

Østerled meget tilfredse eller tilfredse med at bo i deres boligområde. 
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Tryghed om dagen  

En anden væsentlig faktor i det boligsociale arbejde er beboernes oplevelse af tryghed i boligområdet.   

Fig. 2: Hvor tryg føler du dig i dit boligområde om dagen? 

 

2012 Tryghed om dagen: Der er en meget høj grad af tryghed i områderne om dagen. 96 % af de adspurgte 

føler sig meget trygge eller trygge i boligområderne om dagen.  

2015: Tryghed om dagen: Den nye måling viser, at 95 % af de adspurgte føler sig meget trygge eller trygge i 

deres boligområde om dagen. I forhold til i 2012 er det kun 1 procent point mindre i samlet forskel med 

2012. Samlet set kan man sige, at trygheden stadig er meget høj, men flere har bevæget sig fra kategorien 

meget trygge til trygge. 

Ligesom med trivslen er der visse interne forskelle mellem de enkelte afdelinger. I Østbyen ligger kun én 

afdeling ud af samtlige afdelinger under 90 % i samlet tryghed. Det er Nørrebakken, hvor 67 % af beboerne 

svarer, at de føler sig meget trygge eller trygge i deres boligområde og dagen. Kvalitative interviews viser, 

at det er en lille gruppe ældre, der er utrygge ved en enkelt beboer i afdelingen. Til sammenligning hermed 

svarer 100 % af de adspurgte i Sundparken, Beringsvænget, Lindskovparken og Østerled, at de er meget 

trygge eller trygge i deres boligområde om dagen.  

På Sønderbro er Mimersgade og Frejasgade topscorer, hvor 100 % af de adspurgte føler sig meget trygge 

eller trygge om dagen. I Axelborg er det 95 %. 
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Tryghed om aftenen 

Fig. 3: Hvor tryg føler du dig i dit boligområde om aftenen? 

Der kan være forskel på, hvor tryg man føler sig om dagen, hvor der er lyst ude og om aftenen, 
hvor det typisk er mørkt, når man færdes ude. 

 

2012 Tryghed om aftenen: 90 % af beboerne føler sig meget trygge eller trygge om aftenen i deres 

boligområde. Det er 6 procent point lavere end trygheden om dagen i 2012, men stadig en meget høj score 

på tryghed. 

2015 Tryghed om aftenen: 81 % af de adspurgte føler sig samlet set meget trygge eller trygge i deres 

boligområde om aftenen. Der er sket et samlet fald på 9 procent point på trygheden om aftenen siden 

2012. Da analysen viser det gennemsnitlige billede, er det værd at undersøge, om der er tale om et 

generelt fald i tryghed eller om det er en eller enkelte afdelinger, der trækker det samlede tryghed om 

aftenen ned.  

En nærmere analyse viser, at utrygheden er størst på Sønderbro. Særligt Axelborg skiller sig negativt ud. I 

Axelborg svarer 38 % af de adspurgte, at de føler sig utrygge om aftenen, mens 9 % svarer, at de føler sig 

meget utrygge om aftenen. Altså oplever i alt 47 % af respondenterne en grad af utryghed om aftenen i 

Axelborg. I 2012 gav 91 % af de adspurgte udtryk for, at de føler sig trygge eller meget trygge om aftenen, 

mens 9 % oplevede en grad af utryghed om aftenen. Det er et fald på 38 procent point siden 2012. Til 

sammenligning hermed svarer beboerne i Mimersgade, der ligger lige over for Axelborg, at 18 % føler sig 

utrygge om aftenen og 0 % føler sig meget utrygge. Kvalitative samtaler med beboere i Axelborg viser, at 

utrygheden entydigt skyldes ”en gruppe unge mænd i tyverne”, der primært samler sig foran garagerne og 

ved vaskeriet i aftentimerne, hvor de som gruppe har en truende adfærd. Det spreder utryghed blandt 
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områdets beboere. Det er værd at notere, at beboerne i Axelborg i dagtimerne oplever en tryghed på 95 %. 

Der er således tale om et fænomen, der gælder særskilt for aftentimerne. 

I Østbyen er det kun Nørrebakken, der skiller sig negativt ud. Her oplever 45 % af de adspurgte utryghed 

om aftenen. Som ved dagtimerne viser samtaler med beboerne, at det primært skyldes én beboer, som gør 

en gruppe ældre utrygge. I Sundparken føler 80 % af de adspurgte sig trygge eller meget trygge om aftenen, 

hvilket kun af 1 procent point fra det samlede gennemsnit i 2015. 

Kendskab til Imagine Horsens 

Undersøgelsen dækker også over en måling af beboernes kendskab til det boligsociale sekretariat, Imagine 

Horsens.  

Fig. 4: Kender du Imagine Horsens, det boligsociale sekretariat? 

 

2012 Kendskab til Imagine Horsens: 48 % af de adspurgte borgere i boligområderne angiver, at de har 

kendskab til Imagine Horsens. 

2015 Kendskab til Imagine Horsens: Målingen viser samlet set har 53 % af de adspurgte i 2015 kender det 

boligsociale sekretariat. Det er en stigning på 5 procent point. 

De interne forskelle i afdelingerne viser, at på Sønderbro har 52 % af de adspurgte i Axelborg kendskab til 

Imagine Horsens. I Frejasgade er det 57 %, mens Mimersgade og Sønderport ligger på 50 %.  

I Østbyen har 100 % af de adspurgte i Nørrebakken kendskab til Imagine Horsens. Resten fordeler sig med 

50 % i Beringsvænget, 52 % i Sundparken, 11 % i Lindskovparken, Flintebakken 45 % og Østerled 63 %. 
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Hvad forbinder beboerne med det boligsociale sekretariat, Imagine Horsens? 

Flere af de adspurgte, der kender Imagine Horsens har tilkendegivet, hvad de forbinder med det 

boligsociale sekretariat. I det følgende oplistes de mest citerede elementer: 

Nævnt mere end 10 gange:  

”Hjælp til aktiviteter, arrangementer og frivilligt arbejde – samvær mellem beboere” 

 

Nævnt mere end 5 gange: 

”Kender Aktivitetshuset” 

”Mennesker, der kan hjælpe andre og socialt udsatte” 

”Zumba” 

”Hjælp til socialt udsatte” 

 

Nævnt 1-5 gange: 

”Bedre forhold og kontakt til mennesker jeg ikke kender” 

”Boligsocialt arbejde og at skabe kontakter mellem mennesker” 

”Jeg kender det gennem jobcentret”  

”Jeg har været frivillig”  

”Økonomirådgivning” 

”Kender det fra opslag i opgangene - prøver at gøre en bedre hverdag for beboerne” 

”Organisation til glæde for befolkningen”  

”Der sker mere fra 2013 end da det startede” 

”Mere for børn og unge og flere aktiviteter – også pga. foreningen KAOS”  

”Strikkeklub i Nørrebakkens beboerhus” 

”Jeg har besøgt Søndergien” 

”Beringsvængets beboerhus” 

”Jeg er imponeret over den hjælp og støtte vi fik til sommerfesten i Trianglen” 
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6. Afslutning og perspektivering  
Helhedsplanen for Horsens 2011-15 afsluttes med denne Slutevaluering. Slutevalueringen har præsenteret 

de opnåede resultater og vist de benyttede metoder til at nå resultaterne. 

Parallelt hermed benyttes Slutevalueringen som startskud for den kommende Helhedsplan i Horsens 2016-

19. Bl.a. Borgerundersøgelserne fra 2012 og 2015 vil derfor med de indhentede målinger på beboernes 

tilfredshed, tryghed og kendskab til det boligsociale arbejde kunne indgå som datagrundlag i det 

kommende boligsociale arbejde, hvor også afdelingen Trianglen indgår.  

Den nye boligsociale helhedsplan i Horsens 2016-19 sker i samarbejde med Landsbyggefonden, Horsens 

Kommune, boligorganisationerne i Horsens og en bred skare af lokale aktører. I helhedsplanen er beskrevet 

18 nye projekter der skal udfoldes fra 2016–19. Projekterne er tilrettelagt indenfor følgende fem 

overordnede temaer: 

Indsatsområde 1: Børn, unge og familie  

Indsatsområde 2: Uddannelse, beskæftigelse og erhverv  

Indsatsområde 3: Beboernetværk, inddragelse og demokrati  

Indsatsområde 4: Sundhed   

Indsatsområde 5: Image og kommunikation 

Indenfor hvert tema er der 3-4 projekter, hvor det boligsociale sekretariat i samarbejde med relevante 

aktører har fokus på en nærmere defineret målgruppe fra de boligområder, der indgår i helhedsplanen. Et 

eksempel er indenfor indsatsområdet ”Børn, unge og familie”, hvor projektet Børn og kost har fokus på 

uddeling af morgenmad til børn, der ikke får morgenmad hjemmefra. Grundtanken med projektet er, at 

børn der ikke spiser morgenmad har sværere ved indlæring og social trivsel i hverdagen. Projektet er 

tilrettelagt i samarbejde med to distriktsskoler og har til hensigt at understøtte barnets mulighed for læring 

– både fagligt og socialt. 

Samlet set består den nye boligsociale helhedsplan af præcis de samme indsatsområder, som den hermed 

afsluttede. Den kommende helhedsplan er skrevet med fokus på de problemstillinger, som lokale aktører 

oplever i hverdagen. Alle projekter er samarbejdsprojekter, og der er et tydeligt fokus på at løfte flok og at 

vi igennem samarbejde står stærkest. 

Derudover skal helhedsplanen udfoldes med fokus på beboerinddragelse og frivillighed som bærende 

elementer i en velfungerende dagligdag, beboernes resurser og lyst til at deltage samt de frivillige kræfter 

er afgørende for en helhedsplan, hvor man arbejder med hinanden og ikke for hinanden.   
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7. Bilag 
Bilag 1-78: Selvevalueringer på alle projekter i Helhedsplanens projektperiode. 

Bilag 79: Bilagsoversigt til selvevalueringer på de enkelte projekter. 

Bilag 80: Projektspireuddannelsen. 

Bilag 81: Økonomirådgivningen. 

Bilag 82: Måling af tilfredshed, tryghed og kendskab til det boligsociale sekretariat i Trianglen 2015.  

Bilag 83: Nulpunktsanalyse 2012 
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