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

 

Navn på den boligsociale indsats, som delaftalen vedrører: 

Tryghed og Trivsel 

Aftalens parter: 

SSP v/ Jan Asmussen 

Langmarkskolen v/ Birthe Rasmussen  

Byskolen v/ Annette Leonhard 

Dansk Flygtningehjælp v/ Hans Bo Pedersen 

Kultur og medborgerskab v/ Hanne Damgaard  

Horsens Bibliotek v/ Claus Hagstrøm Hansen  

Problemkompleks for indsatsområdet: 

De boligsociale områder er ofte i højere grad end andre boligområder præget af både 

fysiske, psykiske samt socioøkonomiske udfordringer. Det kommer blandt andet til udtryk 

igennem en højere grad af oplevet ensomhed og isolation hos den enkelte, som illustreret 

i boksen nedenfor. Ensomhed er forbundet med den bredere livssituation og for at komme 

ud af isolation og etablere sociale relationer kræver det overskud, hvilket kan være svært, 

når man kæmper med andre udfordringer af fx sundhedsmæssig og økonomisk karakter1. 

Formålet med aktiviteterne i nærværende delaftale Tryghed og Trivsel er at skabe og 

facilitere rum for beboere i de boligsociale områder, hvor de kan skabe netværk og 

fællesskab, forbedre trivsel i lokalområdet og opøve kompetencer og færdigheder, de kan 

bruge i andre sammenhænge, herunder beskæftigelse og familieliv. Derudover fungerer 

aktiviteterne som rekrutteringsbase for andre boligsociale aktiviteter, da en god relation 

er et bærende element for at lykkes med det boligsociale arbejde. 

                                                
1 http://fagbladetboligen.dk/articlelibrary/2018/marts/almene-beboere-er-mest-ensomme/  
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Fagbladet Boligen2 har gennemført en undersøgelse der sætter lys på ensomhed i de 

almene boliger. Analysen viser blandt andet at beboere i den almene sektor er blandt de 

mest ensomme i Danmark:  

 

 Almen lejebolig Andelsbolig/andet Privat lejebolig Ejerbolig 

Føler sig ensom 

næsten hele 

tiden eller ofte 

11,7 % 8,9 % 8,9 % 5,3 % 

Deltager aldrig i 

fællesaktiviteter 

i området 

47,7 % < 20 % < 20 %  20 % 

 

Som det ses af ovenstående boks føler 11.7 % sig ofte ensomme, ca. 45 % har sjældent 

kontakt til naboerne og ca. 50 % bruger aldrig fællesaktiviteterne eller tilbud om at 

deltage i fælles arrangementer i lokalområdet, også selvom 30 % svarer ja til at der er 

tilbud, de har mulighed for at deltage i. Disse tal indikerer, hvor stort et arbejde, det kan 

være at tiltrække beboere. Beboerhusene i områderne har i årevis været et samlingspunkt 

for beboere, men det kræver stadig en indsats at få de allermest isolerede beboere med. 

Mange af de beboere som bruger husene er desuden ofte uden et egentligt netværk og vi 

oplever mange, hvis eneste netværk består af beboerhusene og de ansatte/ frivillige deri. 

Dette understreger vigtigheden af husenes sociale funktion for brugerne af husene.  

 

I undersøgelsen ’Hvordan har du det?’3 om helbred, trivsel og sundhedsvaner foretaget af 

Region Midt, indgår en række punkter, der samlet måler den fysiske og psykiske 

helbredstilstand i Horsens Kommune. Undersøgelsen er geografisk opbygget omkring 

sogne og derfor ikke alene et udtryk for de boligsociale områder. Dog ligger en stor andel 

af østbyens boligsociale afdelinger i Klostersogn og en stor andel af sydbyens boligsociale 

afdelinger i Sønderbro sogn. 

Klostersogn er placeret i kategori 5, som er den kategori med størst socioøkonomiske 

udfordringer, Sønderbro følger efter med en placering i kategori 4. I boksen nedenunder 

ses et udvalgt udpluk af fundene i undersøgelsen: 

 

                                                
2 http://fagbladetboligen.dk/articlelibrary/2018/marts/hver-tiende-i-det-almene-foeler-sig-ensom/  
3 https://www.defactum.dk/om-DEFACTUM/projektsite/hvordan-har-du-det/ side: 396  
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Sundhedsmål Sønderbro sogn Klostersogn  Horsens 

Kommune 

Dårlig selvvurderet 

helbred 

16% 25% 17% 

Højt stressniveau  40% 46% 35% 

Depression  6% 11% 7% 

Svær ensomhed  9% 12% 8% 

 

Det fremgår af boksen, at borgere i Sønderbro og Klostersogn har en række sociale 

udfordringer, der ligger væsentligt over det kommunale gennemsnit. For Klostersogn ses 

at alle fire parametre er væsentligt over det kommunale gennemsnit og for Sønderbro 

sogn er det særligt højt stressniveau, der gør sig gældende. Det fortæller, at der bor en 

større andel af borgere i de to sogne end i kommunen som helhed, der potentielt har 

behov for yderligere støtte af forskellig karakter.  

Foreningsdeltagelse 

For at imødekomme den type udfordringer har Horsens Kommune taget en række 

initiativer, der samlet set har til hensigt at øge livskvaliteten for borgere i kommunen. 

Blandt andet har Horsens Kommune og DGI/DIF indgået partnerskab om projekt Bevæg 

dig for livet.  

Projektet har til formål at hjælpe endnu flere horsensianere ud i et aktivt fritids- og 

foreningsliv og målsætningen er, at 75% af alle horsensianere skal have et aktivt fritidsliv 

og 50 % skal være tilmeldt en forening. Inklusion, forebyggelse af almindelige 

livsstilssygdomme og generel trivsel er pejlemærker for projektet4.  

Den boligsociale rolle er i den sammenhæng at skabe muligheder, for at beboere i de 

boligsociale områder bliver inkluderet i de mange foreningstilbud, der ligger i projekt 

Bevæg dig for livet. Det sker dels igennem brobygning mellem beboere og foreningslivet, 

samt ved at tiltrække foreninger til området, der har lyst til at etablere enten kortere 

snuseforløb eller aktiviteter over en længere periode.   

Børns idrætsdeltagelse er præget af deres forældres sociale- og kulturelle baggrund. 

Derfor er der i Danmark en social skævhed i idrætsdeltagelsen, hvilket kommer til udtryk 

ved en lavere idrætsdeltagelse for børn, hvis forældre ikke er i arbejde (60 pct.) i 
                                                
4 
https://horsens.dk/OmHorsensKommune/Presse/Pressemeddelelser/Horsens%20Kommune%20bliver%20frontloeber%
20paa%20motion%20og%20idraet 
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modsætning til børn, hvis forældre er i arbejde (85 pct.). Børn, hvis forældre er født uden 

for Europa (61 pct.) har ligeledes en lavere idrætsdeltagelse end børn, hvis forældre er 

født i Danmark (84 pct.)5.   

Da de udsatte boligområder i Horsens blandt andet er kendetegnet ved en 

overrepræsentation af børn, hvis forældre har indvandrerbaggrund og/eller er uden for 

arbejdsmarkedet, er det i disse områder særdeles vigtigt at understøtte det eksisterende 

foreningsliv, hvis man ønsker at adressere den sociale skævhed i idrætsdeltagelsen. 

Desuden er der i de socialt udsatte boligområder en højere grad af fraflytning end i andre 

boligområder. Det er en udfordring for foreningslivet, da det også betyder en større 

udskiftning af de frivillige kræfter i foreningerne. 

Frivillighed 

Frivillighed er en stor del af Bo Trivsels DNA og opgaver med at skabe mulighed for 

frivillighed i boligområderne er fuldt integreret i en række af de aktiviteter som Bo Trivsel 

beskæftiger sig med. I traditionel forstand opfattes frivillighed som at gøre noget godt for 

andre, men et nyligt studie sætter fokus på hvilken effekt frivillighed har for den frivillige 

og ikke overraskende ses der en række positive afledte effekter i at engagere sig i frivilligt 

arbejde. Det fremgår blandt andet af en nyt studie fra Statens Institut for Folkesundhed6. 

Frivillighed øger chancen for et godt mentalt helbred, ifølge forskerne bag undersøgelsen 

handler det bl.a. af kombinationen af tre faktorer, nemlig; meningsfuldhed; udvikling af 

kompetencer og selvtillid; samt fællesskab7. 

Ifølge undersøgelsen har folk, der er engagerede i frivilligt arbejde mindst en gang om 

ugen, dobbelt så stor sandsynlighed for at have blomstrende mental sundhed i forhold til 

dem, der ikke er frivillige. Blomstrende mental sundhed er for det højeste niveau af 

mental sundhed, nemlig positive følelser, velvære og sociale funktioner, såsom hvordan 

man fungerer i hverdagen og i samspil med andre.  

Fælles for deltagelse i et aktivt fritidsliv og foreningsliv som beskrevet i Bevæg dig for livet 

og deltagelse i frivillighed er altså et sammenfald og fokus på forbedret generel trivsel 

igennem stærke fællesskaber, inklusion og øget selvtillid.   

Frivillighed er altså både godt for den enkelte og for fællesskabet.  

                                                
5 Pilgaard & Rask, 2016 
6 Santini et al, Formal Volunteer Activity  and Psychological Flourishing  in Scandinavia: Findings from Two Cross-
sectional Rounds  of the European Social Survey, Social Currents 1-15, 2018. 
7 https://www.frivilligraadet.dk/nyheder/2018/11/29/frivillighed-ger-chancen-for-god-mental-sundhed  
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I en ny undersøgelse for VIVE8 er der fokus på hvordan frivillige kan være et supplement 

til kommunale indsatser for sårbare familier: 

 

’De frivillige skal ikke erstatte professionelle tilbud og instanser. Men … frivillige kan 

supplere på en positiv måde. Fordi de frivillige netop ikke er professionelle i mødet 

med sårbare familier, og fordi frivillige stiller sig til rådighed som en mulighed, 

åbnes for en anden type relation. Et samspil, der kan have potentiale til at være 

mere ligeværdigt og i øjenhøjde. 

 

VIVE peger på, at frivillige kan styrke relationer og rammer i hjemmet; være med til 

at skabe gode rutiner og nærvær; styrke børn fagligt; bygge bro til lokalområdet; 

og skabe bedre samspil mellem daginstitution/skole og hjemmet.   

 

Frivillighed i forhold til udsatte beboere kan altså arbejdes med fra to sider; at hjælpe 

udsatte og sårbare personer med at blive frivillige for at forbedre deres trivsel, 

kompetencer og inklusion; og at få frivillige til at hjælpe udsatte til at få bedre trivsel, 

kompetencer og inklusion.     

 

Tryghed  

Trygheden er generelt lavere i de særligt udsatte boligområder på landsplan end i landet 

generelt. Sundparken ligger dog positivt ift. tryghed sammenlignet med de andre 22 

særligt udsatte boligområder i politiets Tryghedsundersøgelse 2018, kun overgået af 

Finlandsparken. Det betyder med andre ord at beboere i området føler sig trygge i deres 

nærmiljø. Det viser en foreløbig rapport fra VIVE fra 2019 angående Tryghed og Trivsel 

også, idet 81% af beboerne i de boligsociale områder i Horsens er glade for at bo, hvor de 

bor.  

I forhold til Sydøstjyllands politikreds generelt ligger Sundparken dog lavere, som det ses 

af nedenstående tabel (91,4 mod 83,3), hvor svarene i tabellen illustrerer andelen af 

borgere, der har svaret, at de føler sig trygge i deres nabolag (angivet 1-3 på 7-trins 

skalaen)9. Dog ligger Sundparken tæt på niveau med byerne i Danmark generelt som 

ligger på 86,5 (Sundparken er 83,6, Ghettoområderne generelt er 68,4) og over eller på 

niveau med politikredse som Odense, Esbjerg og Aarhus. 

                                                
8 https://vive.dk/2018/12/laeringsmiljoeet-i-hjemmet-kan-styrkes-gennem-frivillige-indsatser/  
9 https://politi.dk/-/media/mediefiler/pdf/rigspolitiet/statistikker/tryghedsundersoegelse/politiets-tryghedsundersgelse-
2018pdf.pdf?la=da&hash=139A73AA6FE9205DBFE094468782D1C8FBCBF8D5  
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Geografi 1 Geografi 2 Geografi 1 
2018 
 

Geografi 2 
2018 
 

SUB-områder i alt 
 

Danmark  68,4  86,5 

Finlandsparken 
 

Sydøstjyllands politikreds 84,8 91,4 

Sundparken Sydøstjyllands politikreds 83,6 91,4 

Blågården  København 75,2 85,8 

Egedalsvænge og engene Nordsjællands politikreds 74,9 85,5 

Korskærparken Sydøstjyllands politikreds 72,8 91,4 

Ellemarken Midt- og Vestsjællands politikreds 72,7 89,0 

Skovparken Sydøstjyllands politikreds 71,7 91,4 

Høje Gladsaxe Københavns Vestegns politikreds 71,1 84,9 

Vapnagaard Nordsjællands politikreds 71,0 85,5 

Motalavej Sydsjælland og Lolland-Falsters politikreds 69,4 83,1 

Karlemosen Midt- og Vestsjællands politikreds 68,5 89,0 

Tingbjerg - Husum Nord København 67,1 85,8 

Gadehavegård Københavns Vestegns politikreds 67,1 84,9 

Ringparken Sydsjælland og Lolland-Falsters politikreds 66,4 83,1 

Askerød Midt- og Vestsjællands politikreds 65,9 89,0 

Folehaven København 65,5 85,8 

Vollsmose Odense 65,3 82,3 

Remisevænget og Hørgården  København 65,0 85,8 

Stengårdsvej Esbjerg 65,0 82,6 

Bispehaven Aarhus 65,0 85,0 

Gellerupparken/Toveshøj Aarhus 63,4 85,0 

Nøjsomhed Nordsjællands politikreds 61,7 85,5 

Mjølnerparken inkl. Hothers 
Plads 

København 58,3 85,8 

 

Ifølge CFBU10 er der en dokumenteret sammenhæng mellem godt naboskab, social kapital 

og social interaktion (at man kender og omgås folk i området) og tryghed. Netværk i det 

hele taget har betydning, da kendskab til sine naboer betyder, at man finder det mindre 

sandsynligt at de begår forbrydelser mod en, og det øger beboernes tillid til at deres 

                                                
10 Tryghed i udsatte boligområder - Årsager til utryghed, indsatser for tryghed og tryghedsmåling i udsatte boligområde. 
CFBU, 2012. 
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naboer vil gribe ind, hvis de skulle blive ofre for en forbrydelse. Det har dog stor 

betydning for trygheden, at netværk ikke er lukket inde i en fx etnisk gruppe, men bredt 

ud til boligområdet generelt.  

 

Ifølge CFBU11 har fire personlige faktorer betydning for den oplevede følelse af tryghed 

nemlig køn; alder; social udsathed; og etnicitet. Disse faktorer er interessante, når man 

kigger på udsatte boligområder, da tre af disse er høj(ere)t forekommende (end i andet 

beboelse), nemlig (høj) alder, social udsathed og etnicitet.  

Alder har betydning for følelsen af tryghed. Jo ældre du er, jo mere utryg føler du dig, 

bl.a. fordi du kommer mindre og mere besværet rundt og dit netværk er mindre. I de 

boligsociale områder er der stor forekomst af pensionister, både folkepensionister og 

førtidspensionister, som kan opleve utryghed pga. disse omstændigheder.   

De boligsociale områder i Horsens skiller sig positivt ud ifølge en foreløbig undersøgelse 

fra VIVE fra 2019, hvor 90% svarer at de ikke oplever konflikter mellem unge og voksne, 

mod 79% i boligsociale områder på landsplan. 

Beboernes sociale udsathed har ligeledes en vigtig rolle i forhold til oplevelsen af tryghed, 

da det hænger sammen med, hvor mange ressourcer, man har til rådighed, det være sig 

økonomiske, da et tyveri vil have stor betydning for din økonomi, men også socialt, da fx 

arbejdsløshed giver mindre netværk, der kan støtte ved en evt. forbrydelse. Socialt 

udsatte oplever generel en større utryghed, der bl.a. udspringer af lav jobsikkerhed og 

økonomisk afhængighed af offentlige overførselsindkomster12. 

Etnicitet har også afgørende betydning for følelsen af utryghed, da mennesker med anden 

etnicitet generelt føler sig mere utrygge. Ifølge forskere hænger det bl.a. sammen med at 

en udenlandsk baggrund ofte indebærer sprogvanskeligheder, manglende kendskab til 

myndigheder og majoritetskultur.  

 

Kommunikation 

De boligsociale områder i Horsens er ikke sammenhængende og har derfor ikke et 

naturligt fysisk samlingspunkt. Der er derfor brug for en ekstra indsats for at 

kommunikere, at de boligsociale aktiviteter også er et tilbud til beboere i de områder uden 

aktivitetshuse. Kommunikationsarbejdet supplerer altså de andre aktiviteter med 

rekruttering af beboere og synlighed både internt til beboere og boligforeninger og 

                                                
11 Ibid, s. 33-34. 
12 Heber, Anita (2008): En guide til trygghetsundersökninger om brott och trygghet, Tryggare och mänskligare 
Göteborg. 
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eksternt til samarbejdspartnere mm. Det professionelle kommunikationsarbejde kan være 

med til at skabe opbakning både ved at beboere deltager i andre boligsociale aktiviteter, 

men også ved at få fortalt de gode historier, nyheder, information mm. så beboere og 

andre føler sig trygge i områderne, bakker op om det boligsociale arbejde og føler sig som 

en del af et fællesskab. Kommunikationsarbejdet brobygger derudover også til alle andre 

aktiviteter i den boligsociale helhedsplan internt og eksternt gennem nyhedsbreve, 

hjemmeside, sociale medier og selvstændige projekter.  

 

Sådan arbejder vi med tryghed og trivsel  

Inden for rammerne af dette indsatsområde vil den boligsociale indsats arbejde i forhold 

til følgende problemstillinger: tryghed, ensomhed, manglende idrætsdeltagelse for børn og 

unge og manglende social sammenhængskraft i boligområderne etc. 

I delaftalen under tryghed og trivsel arbejder vi med tre aktiviteter, som supplerer 

hinanden, nemlig beboerhuse, social vicevært og forenings- og frivilligkoordinator og 

derudover med Kommunikation som overlægger på alle helhedsplanens aktiviteter. 

Herunder ses, hvordan de forskellige aktiviteter arbejder under samme overskrift men 

med forskellige metoder: 
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Formål, mål og succeskriterier for indsatsområdet: 

Formål og mål: 

Formålet med at arbejde med Tryghed og Trivsel er at skabe endnu bedre trivsel i de 

boligsociale områder til gavn for den enkelte og områderne. Indenfor tryghed og trivsel 

arbejder vi bl.a. med at skabe positive fællesskaber og undgå isolation bl.a. med fokus på 

frivillighed og foreningsdeltagelse samt bevægelse og sundhed. Bedre trivsel for beboerne 

vil ligeledes afspejles positivt i forhold til uddannelse og beskæftigelse samt forebyggelse 

og forældreansvar (se de andre delaftaler). 

Konkret vil vi arbejde for disse mål:  
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•   At fremme positive fællesskaber 

•   At forebygge ensomhed og social isolation 

•   At brobygge til foreningsliv internt og eksternt  

•   At flere bliver frivillige 

•   At flere deltager i sociale aktiviteter i områderne 

•   At tiltrække foreninger og organisationer til områderne 

•   At kapacitetsopbygge i lokalområderne 

Succeskriterier (lokalt opstillede 
målinger): 

Datakilde: 

At bevare den høje grad af tryghed for 

Sundparken (hård ghetto). 

Politiets tryghedsundersøgelse viser, at 

trygheden i Sundparken er høj 

sammenlignet med andre udsatte 

boligområder i resten af landet. 

Baseline:  

Andel af trygge borgere i Sundparken er:   

Politiets tryghedsundersøgelse 2018: 

83,6% 

Tryghedsmåling Horsens, VIVE, 2018: 83% 

Politiets årlige tryghedsundersøgelse 

Tryghedsmåling Horsens, VIVE 

 

Fastholde nuværende høje andel af 

beboere, der er glade for at bo i de 

boligsociale områder.  

Baseline 2018: 81%  

Tryghedsmåling Horsens, VIVE 

 

At flere børn og unge deltager aktivt i Tryghedsmåling Horsens, VIVE 
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idræts- og foreningsliv 

Baseline 2018: 37% i boligsociale områder i 

Horsens mod 46% i boligsociale områder 

på landsplan 

 

At flere beboere har venner uden for 

boligområdet. 

Ensomhed og social isolation kan være en 

konsekvens af bl.a. manglende tilknytning 

til arbejdsmarkedet, fattigdom samt fysiske 

og psykiske udfordringer. I VIVES 

tryghedsrapport rapporterer færre at de 

har venner uden for boligområdet i Horsens 

end i andre boligsociale helhedsplaner. Der 

bliver ikke spurgt om de har venner i 

boligområdet, derfor må dette tages som 

en indikator for at beboerne har få venner 

generelt.  

Baseline:  

2018: ’Hvor mange personer uden for dit 

boligområde, som du ikke er i familie med, 

men kender fx gennem dit arbejde eller 

fritidsaktiviteter… (målt på en 5-trins skala 

fra 1, Ingen til 5, Mange) er du venner 

med? 

 

Mange/en del: 49% (mod 58% på 

landsplan) 

Nogle: 30% (mod 22% på landsplan) 

Ingen/Enkelte: 21% (mod 20% på 

Tryghedsmåling Horsens, VIVE 
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landsplan)  

Aktiviteter, som skal bidrage til indfrielse af formål, mål og succeskriterier: 

Social vicevært  

Foreningskoordinator 

Beboerhusene 

Medarbejderressourcer for indsatsområdet: 

Social vicevært (37t/ugt) 

Foreningskoordinator (27 t/ ugt) 

Relationsmedarbejder (8t/ugt)  

Kommunikationsmedarbejder (27t /ugt)  

Ledelse (13,3 t/ ugt) 

Sammenhæng med den kommunale indsats i boligområdet: 

Horsens Kommune og DGI/DIF har indgået partnerskab om projekt ’Bevæg dig for livet’.  

Projektet har til formål at hjælpe endnu flere horsensianere ud i et aktivt fritids- og 

foreningsliv og målsætningen er, at 75% af alle horsensianere skal have et aktivt fritidsliv 

og 50 % skal være tilmeldt en forening. Inklusion, forebyggelse af almindelige 

livsstilssygdomme og generel trivsel er pejlemærker for projektet13.  

Den boligsociale rolle er i den sammenhæng at skabe muligheder for at beboere i de 

boligsociale områder bliver inkluderet i de mange foreningstilbud, der ligger i projekt 

Bevæg dig for livet. Det sker dels igennem brobygning mellem beboere og foreningslivet, 

samt ved at tiltrække foreninger til området, der har lyst til at etablere enten kortere 

snuseforløb eller aktiviteter over en længere periode.   

Indsatsområdets økonomi i henhold til budget (Her anføres finansiering for dette 
indsatsområde som oplyst i det vedlagte budget for den boligsociale indsats): 

                                                
13 
https://horsens.dk/OmHorsensKommune/Presse/Pressemeddelelser/Horsens%20Kommune%20bliver%20frontloeber%
20paa%20motion%20og%20idraet 
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Organisation Finansiering 

Landsbyggefonden 5.036.000 kr.  

Lokal medfinansiering 1.680.000 kr.  

Samlet budget for indsatsområdet 6.714.000 kr. 

Konflikthåndtering og underretning: 

Parterne på indsatsområdet er forpligtet til at indgå i dialog om eventuelle konflikter på 

aktivitetsniveau. Konflikter, der vedrører indsatsområdet, rejses og drøftes i styregruppen.  

Der påhviler alle parter et ansvar for straks at gøre opmærksom på kritiske forhold, som 

må antages at have betydning for samarbejdets fortsatte gennemførelse.  

Der påhviler parterne et fælles ansvar for at sikre indsatsområdets fremdrift og gode 

betingelser for et konstruktivt samarbejde.  

Uenigheder, der ikke kan løses i Arbejdsgruppen eller Styregruppen, viderebringes til 

bestyrelsen for den boligsociale indsats. Her vil bestyrelsen træffe beslutning om 

fremgangsmåde og eventuel handling på baggrund af underretningen.  

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

Her beskrives lokale aftaler for revision af delaftalen.  

Delaftalen gælder fra - til:  

01.01.2020 – 31.12.2023 

 

Aktiviteter, som skal bidrage til indfrielsen af mål for indsatsområdet (tilføj 
skemaer - ét skema pr. aktivitet): 
 
(Nedenstående skal også fremgå af aktivitetsskemaet i driftsstøtte. Det er en fordel at 
orientere sig i de tilgængelige lister over aktivitetskategori, formål og målgruppe, der er 
tilknyttet aktivitetsskemaet i driftsstøtte, før udarbejdelsen af nedenstående påbegyndes.) 
 
Aktivitetsnavn: 

Aktivitetshusene 

Indhold og praksis (aktivitetsbeskrivelse): 

 

•   I samarbejde med biblioteket startede Bo Trivsel en krimilæseklub op som en del af 
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et større biblioteksprojekt. Det første år deltog biblioteket i ugentlige møder, 

hvorefter projektperioden stoppede. Derefter blev læsegruppen en selvstændig 

gruppe med et godt samarbejde og kendskab til biblioteket. Gruppen er forankret i 

Aktivitetshuset i Sundparken. 

  

Aktivitetshusene i Sundparken og Axelborg (henholdsvis ’hård ghetto’ og ’udsat 

boligområde’ jf. Transportministeriet 2018), fungerer som samlingspunkt for beboerne og 

for de boligsociale aktiviteter herunder som kontor for de boligsociale medarbejdere.  

De fysiske faciliteter er meget forskellige og rummer derfor både forskellige muligheder  

og barrierer. Det betyder at de aktiviteter mm, der kan igangsættes, varierer alt efter 

hvilket beboerhus, der er ramme for aktiviteten.  

Fælles for de tre beboerhuse er dog, at de er velbesøgte og rummer beboere fra flere 

forskellige boligsociale afdelinger og boligorganisationer.      

 

Aktivitetshusene har en række forskellige egenskaber, der bl.a. understøtter det gode 

naboskab og skaber plads til, at beboere mødes på tværs af nationalitet og alder.  

Politiets tryghedsrapport fra Sundparken viser, som vi så i problemkomplekset, overordnet 

en høj grad af tryghed sammenlignet med andre boligområder kategoriseret som ’hård 

ghetto’, men dog ikke på niveau med politikredsen som helhed (83,3 (Sundparken) mod 

91,4 (Østjyllands politikreds) føler sig trygge). Tryghed kan skabes og forstærkes ved at 

beboere kender hinanden og har gode oplevelser sammen, hvilket beboerhusene kan 

facilitere både for børn og voksne.  

Indholdet i aktiviteten Aktivitetshuse er derfor bredt og handler overordnet set om at 

skabe fællesskaber, både de lokale, men også at facilitere udefrakommende fællesskaber i 

form af foreninger og kommunale tilbud som skitseret nedenfor: 

a)   Tiltrække foreninger og andre udefrakommende interesserede. Ofte i form af lokale 

fritidsklubber eks. Fodbold, brydning, karate, det kreative hold og lignende. Et 

konkret eksempel er ”Idræt for sjov”, der hver torsdag samler ca. 100 børn og 

deres forældre til idrætsleg i to timer.  

b)   Tilbud til frivillighed i området. Ofte i form af beboere, der gerne vil skabe lokale 

aktiviteter i område. De låner et lokale og Bo Trivsel hjælper til rekruttering af 

deltagere. Et konkret eksempel kunne være fædre i Sundparken, der hver lørdag 
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spiller fodbold med børnene i Sundparkhallen.    

c)   Tilbud til beboere og et bredt udvalg af beboer/ NGO-drevne aktiviteter. Eks 

DFUNK, Røde Kors, Motionscirklen for pensionister, Ungdomsskoleaktiviteter osv. Et 

konkret eksempel kunne være Horsens Linedancers, der låner Sundparkhallen en 

gang om ugen mod at beboere kan være med gratis.   

d)   Tilbud til ensomme. Fx hygge i cafeområdet, gåhold, syholdet og andre 

beboerdrevne aktiviteter. Et konkret eksempel kunne være den frivillige 

tirsdagscafe på Sønderbro.     

e)   Brobygge til andre kommunale tilbud og foreninger. Fx ved at hjælpe beboere i 

kontakt med det kommunale system eller unge til kontakt med idrætsforeninger.  

Et eksempel kunne være hjælp til at søge fritidspuljen: hver uge hjælper frivillige 

børn og unge i området med at søge penge til kontingent igennem fritidspuljen.  

f)   Skabe opbakning og legitimitet for det boligsociale arbejde. Fx forskellige events og 

andet som både skaber intern og ekstern opbakning. Et konkret eksempel er den 

årlige uddannelses- og beskæftigelses fest, hvor Bo Trivsel fejrer alle, der har 

færdiggjort en uddannelse eller er kommet i beskæftigelse.  

g)   Værested for områdets unge. Fx unge aktiviteter i samarbejde med 

Ungdomsskolen. Et konkret eksempel kunne være ”super torsdag”, hvor der er fuld 

bemanding af frivillige, ungdomsskole ansatte og ansatte i Odinsgaard til at lave 

aktiviteter for ca. 150 børn og unge.    

h)   Rekruttere til Bo Trivsel boligsociale tilbud. Et eksempel kan være en bruger af 

syholdet, som gerne vil i praktik i Bo Trivsel. 

 

Rekruttering   

For at sikre et beboergrundlag til de aktiviteter, der indgår i beboerhusene skal de 

boligsociale medarbejdere være tilgængelige og synlige i dagligdagen og der hvor 

beboerne opholder sig. Derfor vil beboerhusene også rekruttere brugere igennem en bred 

vifte af tiltag som illustreret nedenfor: 

 

1)   Igennem netværk: Ved at opfordre beboere, der allerede kender aktiviteterne, til at 
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tage deres naboer, familie og bekendte fra områderne med til næste gang.  

2)   Professionelle: Mange beboere fra de boligsociale områder har kontakt til en eller 

flere kommunale enheder. De kommunale enheder skal brobygge til det boligsociale 

aktiviteter i det omfang det er meningsgivende for beboeren. Det kunne fx være en 

kvinde, der udover at få hjælp til beskæftigelse i jobcenteret, også har behov for et 

mere afvekslende fritidsliv. Her kunne en kontakt til en netværksgruppe i 

beboerhusene være aktuelt.    

3)   Opslag: Traditionelle opslag, der hænges op i opgange og på opslagstavler i 

boligområderne 

4)   Opsøgende kontakt: Den opsøgende vicevært vil fungere som opsøgende 

medarbejder i de situationer hvor beboere pga. ensomhed, sygdom eller andet ikke 

på egen hånd bruger beboerhusenes tilbud.  

5)   Sociale medier og nyhedsbrev: Bo Trivsel har allerede etableret et stort netværk af 

følgere på de sociale medier og vores nyhedsbrev. De vil fungere til at skabe 

interesse og rekruttere nye beboere til beboerhusene.  

6)   Boligsociale aktiviteter: i forbindelse med boligsociale aktiviteter, som beskrevet i 

helhedsplanen, vil medarbejdere i Bo Trivsel brobygge til andre aktiviteter i 

beboerhusene, så beboeren kan fortsætte med at bruge beboerhusene trods 

afslutning af den enkelte aktivitet fx praktik eller familieværksted. 

 

Formål og mål: 

Formålet med aktivitetshusene er at skabe og facilitere et rum for beboere i de 

boligsociale områder, hvor de kan skabe netværk og fællesskab, forbedre trivsel i 

lokalområdet og opøve kompetencer og færdigheder, de kan bruge i andre 

sammenhænge, herunder beskæftigelse og familieliv. Derudover skal aktivitetshusene 

også fungere som rekrutteringsbase for andre boligsociale aktiviteter og understøtte dem 

praktisk. De konkrete mål med aktivitetshusene er: 

•   Kapacitetsopbygning  

•   Rekruttering af beboere til aktiviteter 

•   Facilitering af aktiviteter herunder boligsociale, frivillige mm 

Målgruppe(r): 
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Målgruppen for aktiviteten er beboere i de boligsociale områder.  

Målgruppen er bred, da Aktivitetshusene faciliterer aktiviteter for mange forskellige 

herunder: 

•   Børn og unge 

•   Voksne 

•   Etniske minoritetsforeninger 

•   Aktivitetsgrupper 

•   Boligsociale aktiviteter 

•   Beboerdrevne initiativer 

•   Foreningsaktiviteter  

•   Enkeltstående begivenheder 

 

Succeskriterier og datakilde for aktiviteten: 

Succeskriterier: Datakilde: 

Aktivitetshusene bruges af 200 mennesker 
om ugen. 

Boligsocial medarbejder 

40 aktiviteter i aktivitetshusene om året 
herunder 20 beboerdrevne og 20 
boligsociale. 

Boligsocial medarbejder 

Ansvars- og rollefordeling: 

Den boligsociale medarbejder står for aktiviteter under denne funktion, herunder 

facilitering, brobygning og fastholdelse i tæt samarbejde med den sociale vicevært og 

forenings- og frivilligkoordinatoren. Derudover hjælper den boligsociale medarbejder i 

Aktivitetshusene med rekruttering af beboere til andre boligsociale aktiviteter og 

medarbejdere og facilitering af disse ift. deres brug af aktivitetshusene.  

Samarbejdspartnere herunder frivillige og foreninger, der er engageret i de boligsociale 

områder hjælper med at løse opgaven i det omfang det er aftalt. 

 
   
Aktivitetsnavn: 

Social vicevært (CFBU 2016: Sociale viceværter s. 43)   

Indhold og praksis (aktivitetsbeskrivelse): 
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•   Gerda er en ældre kvinde, der desværre var blevet en del af en større 

opgangskonflikt. Hun følte sig misforstået, og socialt isoleret fra de andre. Den 

sociale vicevært besøgte Gerda hjemme flere gange og inviterede hende med til 

fællesspisninger som hun deltog i to gange med den sociale vicevært. Her blev hun 

inviteret med til Banko af andre beboere hun mødte. Den sociale vicevært holdt 

kontakten ved lige med Gerda som fik mere overskud, og begyndte selv at søge ud 

i sociale fællesskaber. Hun er bl.a. blevet frivillig hos Ældresagen, hvor hun ringer 

til ensomme ældre og taler med dem.    

Blandt beboerne i de boligsociale områder er der stadig en forholdsvis stor gruppe som Bo 

Trivsel ikke har kontakt til og som ikke benytter sig af de boligsociale tilbud i de udsatte 

boligområder.  

I problemkomplekset så vi, at 50 % af beboerne i udsatte boligområder ikke bruger 

aktivitetstilbud i lokalområderne. Derudover har beboere i de boligsociale områder, som 

beskrevet i problemkomplekset (se evt. problemkompleks for Uddannelse og 

beskæftigelse) flere udfordringer af socioøkonomisk, fysisk og psykisk art (arbejdsløshed, 

sygdom, fattigdom osv.) end resten af kommunen, hvilket kommer til udtryk i bl.a. 

ensomhed, stress, mistrivsel osv. som det ses af boksen nedenfor: 

 

 

 

Sundparken Beringsvænget Sønderbro 

(Axelborg, 

Sønderbro, 

Sønderport) 

Axelborg 

alene 

Horsens 

Kommune 

Uden for 

arbejdsstyrken i 

procent14 

57,4 59,3 53 59,1 26,1  

 

Gennemsnitlig 

Husstandsindkomst 

i hele tusind15 

357  320 - 323 528 

 Klostersogn Sønderbro Sogn Horsens 

Kommune 

Dårligt 16 % 25% 17% 

                                                
14 Ibid 
15 Kås tal 2018 
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selvvurderet 

helbred16 

Depression 6% 11% 7% 

Meget nedsat 

arbejdsevne 

20% 29% 18% 

Oplevet høj 

behandlingsbyrde 

19% 14% 14% 

 

En del af tilbuddene i aktivitetshusene har til hensigt, eller har som afledt effekt, at styrke 

netværket i boligområdet, derudover kan aktiviteter i aktivitetshusene afhjælpe specifikke 

problemstillinger og skabe trivsel for den enkelte.  

Med indsatsen social vicevært vil den boligsociale helhedsplan have et øget fokus på de 

beboere, som ikke benytter sig af de boligsociale tilbud i øjeblikket. Den sociale vicevært 

er opsøgende i udgangspunktet og besøger beboere i hjemmet og har derfra en 

brobyggende funktion til enten boligsociale eller kommunale tilbud, som den enkelte kan 

profitere af. 

Den boligsociale funktion sociale vicevært er et bredt funderet tilbud, der henvender sig til 

den udsatte gruppe af voksne i boligområderne. Den sociale vicevært håndterer små og 

større opgaver relateret til beboerens trivsel generelt både på individuelt plan og relateret 

til fællesskabet i områderne. 

Ofte vil opgavehåndteringen ske i samarbejde med boligorganisationen, naboer og familie, 

kommunale enheder eller civilsamfundsinstitutioner.  

Den sociale vicevært er som udgangspunkt opsøgende i forhold til målgruppen, og ofte på 

baggrund af en bekymringshenvendelse fra naboer, boligorganisation eller (kommunal) 

samarbejdspartner. 

 

Brobygning 

Den sociale vicevært skal kunne håndtere og navigere i en bred vifte af udfordringer, som 

personer eller familier befinder sig i. Den brede problemsammensætning stiller krav til 

ekspertise indenfor en række områder, ekspertiser, der bl.a. stilles til rådighed i en række 

forskellige indsatser i kommunen.  

Det betyder at den sociale vicevært skal være ekspert i at brobygge til allerede 

eksisterende tilbud. Det gælder tilbud både fra det kommunale, det boligsociale og 

                                                
16 ‘Hvordan har du det? 2017. Sundhedsprofil for region og kommuner’ 
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frivillige foreninger og andre tilbud i kommunen.  

Den sociale vicevært har altså en tæt beboernær relationsopgave fortrinsvis i beboeres 

egne hjem og i beboerhusene, men også tæt kontakt til sine boligsociale kollegaer og 

kommunale instanser, som har betydning, eller som kan vise sig relevant i forhold til de 

problematikker, beboeren står overfor.  

Brobygning foregår sjældent over et enkelt møde, det er oftest ikke nok blot at vejlede om 

et tilbud, beboere som har brug for en social vicevært har også brug for at hjælpes i gang 

helt fra motivation til at ændre sin situation til udførelse og fastholdelse. Den sociale 

vicevært viser vejen og er med til at ringe op, skrive mails og følge beboere, der har 

behov for det, ud i de eksisterende tilbud. Den sociale vicevært hjælper derefter med 

fastholdelse, såfremt beboeren ønsker dette, gennem samtaler, sms og andre typer 

kontakt.  

Den sociale vicevært kan nå beboere, som de kommunale instanser eller andre ikke har 

(god) kontakt til bl.a. fordi det er kontakt i hjemmet, hvor beboeren er tryg og den sociale 

vicevært kan være med til at skabe overblik og sammenhæng i beboerens liv ift. de 

forskellige instanser beboeren er tilknyttet.  

Det kan også være kommunikationsvanskeligheder i forhold til at komme til de 

eksisterende tilbud eller hvis beboeren har mange forskellige instanser at forholde sig til, 

her kan den sociale vicevært også være behjælpelig, fordi der tilbydes en tryg relation i 

eget hjem, hvorfra den sociale vicevært kan tilbyde en koordinerende og 

overbliksskabende funktion. 

 

Samarbejdspartnere 

Eftersom brobygning er en stor del af den sociale viceværts funktion, kræves der en stor 

kontaktflade til samarbejdspartnere. Dette løses til dels gennem kollegaer i det 

boligsociale arbejde, som har kontakt til specifikke instanser, dels gennem egne 

samarbejdsrelationer. Bredt kan man skitsere fire forskellige fora, hvor der samarbejdes 

ind i: boligselskabet; det boligsociale; det kommunale samt; foreningslivet. Herunder er 

eksempler på samarbejdsrelationer skitseret med beboeren i centrum: 
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Det opsøgende arbejde      

Den sociale vicevært har i høj grad en opsøgende funktion, der foregår i hjemmet hos den 

enkelte beboer/familie. Det opsøgende arbejde vil ofte være efter henvendelse fra fx 

naboer, ejendomsfunktionærer eller boligorganisationerne. Det kan være om beboere, hvis 

adfærd har ændret sig (i negativ retning) eller hvor der opstår bekymring fra naboer. Det 

kan være en beboer, der er begyndt at barrikadere sig bag tillukkede vinduer eller på 

anden vis ikke længere er kontaktbar. Det kan også være en enlig mor, der tydeligvis har 

svært ved at tage vare på sine børn.  

Den sociale vicevært vil efter en henvendelse vurdere, hvilken kontaktform, der virker 

bedst og efterfølgende søge kontakt til beboeren. Alt efter hvilke problemstillinger, der 

viser sig i mødet, kan næste skridt være at motivere for kontakt til fx egen læge, eller at 

den sociale vicevært i samarbejde med familien tager kontakt til skole eller daginstitution.  
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Det vil i den sammenhæng være afgørende, at den sociale vicevært fungerer som en 

understøttende funktion for beboeren. De næstkommende fremadrettede skridt vil være 

på beboerens præmisser, hvor den sociale vicevært dels skal motivere for forandring og 

dels kunne guide vejen til de rette tilbud. Figuren nedenfor illustrer arbejdsformen og 

formålet for den sociale vicevært: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Formål og mål: 

Formålet med den boligsociale funktion social vicevært er at sikre trivsel samt brobygge 
og koordinere indsatser for beboere, som er isolerede eller som der er udtrykt bekymring 
for fra samarbejdspartnere, naboer, boligforening mm. i forhold til ændring af adfærd 
mm.  

Konkret arbejder den sociale vicevært for at: 

•   Afhjælpe små og store problematikker knyttet til ændret adfærd hos beboeren 

•   Mindske ensomhed og isolation 

•   Brobygge til kommunale og andre instanser 

•   Koordinere indsatser så beboeren får overblik over sin situation 

Koordinerende og brobyggende tilgang 

Individuel hjælp, 
råd og vejledning 

Opsøgende arbejde Koordinere kontakt 
til og samarbejde 

med relevante 
kommunale aktører 

Tilknytte beboere 
til frivillige 
projekter 

Bedre kendskab til 
rettigheder  

Nedbringe 
isolation og 
ensomhed 

Brobygge til 
relevant støtte 

Øge social kapital  

Skabe bedre trivsel og udvikling for beboerne 
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•   Opbygge fællesskaber i lokalområdet til gavn for den enkelte og lokalområdet 

•   Få flere til at deltage i aktiviteter og netværk i beboerhusene i lokalområderne 

Målgruppe(r): 

1)   Udsatte voksne eller familier 

Succeskriterier og datakilde for aktiviteten: 

Succeskriterier: Datakilde: 

Den sociale vicevært henviser 60 beboere videre til 

eksisterende tilbud om året. 

Boligsocial medarbejder 

Ansvars- og rollefordeling: 

Den boligsociale medarbejder står for aktiviteter under denne funktion, herunder 

opsøgende arbejde, brobygning herunder følgeskab og fastholdelse samt aktiviteter ifm. 

opgangsfællesskaber.  

Boligforeninger, Kommunale samarbejdspartnere, boligsociale medarbejdere og frivillige 

foreninger samt andre beboere, naboer, familie mm. kontakter den sociale vicevært, når 

de har bekymringer for en beboer, som den sociale vicevært skal tage kontakt til.  

Det er også disse samarbejdspartnere som den sociale vicevært primært henvender sig til, 

når der skal brobygges og koordineres ift. de udfordringer beboeren måtte have.  

 

Aktivitetsnavn: 

Forenings- og frivilligkoordinator: (CFBU brobygning til foreningsliv s. 70)  

Indhold og praksis (aktivitetsbeskrivelse): 

-   Ammar og Tan er i slut tyverne og er begge født og opvokset i Axelborg, som er 

et udsat boligområde. Som voksne har de sammen med en gruppe unge fra de 

boligsociale områder lavet en forening, som skal ’give dem det skub, de aldrig 

fik’ i form af dannelse og netværk og muligheden for at få sig et fritidsjob.  
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Foreningsdeltagelse og frivillighed kan være med til at løfte et boligområde både på 

individuelt og kollektivt niveau. Det kan være beboere, som er frivillige i lokalområdet 

eller udenfor, ligesom det kan være frivillige, der kommer i boligområdet og bidrager med 

kompetencer og viden på både forenings- og individplan.  

Frivillighed og foreningsliv spiller en central rolle i de boligsociale områder i Horsens. De 

bringer typisk en arbejdsform ind i områderne som beboerne profiterer af ligesom de ofte 

udfylder en central rolle i ungdomslivet for de børn og unge som melder sig ind i 

foreninger i nærområdet.  

Civilsamfundsengagement og de tilbud der findes i foreningslivet, tilbyder en anden 

indgang til fællesskaber, som beboere kan profilere af i forhold til at opnå trivsel, selvtillid 

og kompetencer, som kan bruges i andre sfærer af beboerens liv. For beboerne i de 

udsatte boligområder i Horsens er en aktiv fritid og et socialt foreningsliv også en måde at 

opnå bedre sundhed, nye fællesskaber og højere trivsel. 

Foreningsdeltagelse 

Som vi så i problemkomplekset, er børns idrætsdeltagelse præget af forældrenes 

forudsætninger, hvor socioøkonomiske og kulturelle kan være væsentlige barrierer. Børn, 

hvis forældre er i arbejde, deltager mere i idræt end børn, hvis forældre ikke er i arbejde 

(85 % mod 60 %). Samtidig er børn, hvis forældre er født uden for Europa mindre 

tilbøjelige til at deltage i idræt, end børn, hvis forældre er født i Danmark (61 % mod 

84%)17.   

Da de udsatte boligområder i Horsens blandt andet er kendetegnet ved en 

overrepræsentation af børn, hvis forældre er af ikke dansk oprindelse og/eller er uden for 

arbejdsmarkedet, er det i disse områder særdeles vigtigt at understøtte det eksisterende 

foreningsliv, hvis man ønsker at adressere den sociale skævhed i idrætsdeltagelsen.  

Desuden er der i de socialt udsatte boligområder en højere grad af fraflytning end i andre 

boligområder. Det er en udfordring for foreningslivet, da det også betyder en større 

udskiftning af de frivillige kræfter i foreningerne. 

I Horsens Kommune har man med projekt ’Bevæg dig for livet’ en ambition om at flere 

horsensianere deltager i et aktivt fritids- og foreningsliv og målsætningen er, at 75% af 

                                                
17 Pilgaard & Rask, 2016 
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alle horsensianere skal have et aktivt fritidsliv og 50 % skal være tilmeldt en forening. 

Inklusion, forebyggelse af almindelige livsstilssygdomme og generel trivsel er 

pejlemærker for projektet, som nævnt i problemkomplekset18.  

Den boligsociale rolle er i den sammenhæng at skabe muligheder, for at beboere i de 

boligsociale områder i Horsens bliver inkluderet i de mange foreningstilbud, der ligger i 

projekt Bevæg dig for livet. Det sker dels igennem brobygning mellem beboere og 

foreningslivet, samt ved at tiltrække foreninger til området, der har lyst til at etablere 

enten kortere snuseforløb eller aktiviteter over en længere periode. 

Frivillighed 

Frivillighed er en vigtig del af det boligsociale arbejde og kan være med til at løfte 

boligsociale opgaver, da det kan udvide projekternes volumen samtidig med at det skaber 

meningsfuldhed, selvtillid og udvikling for den enkelte19. Frivillighed er med til at skabe 

mental sundhed, forstået som positive følelser, velvære og sociale funktioner, såsom 

hvordan man fungerer i hverdagen og i samspil med andre. Frivillighed er altså både godt 

for den enkelte og for fællesskabet i det omfang at den frivillige på samme tid får og 

skaber positive oplevelser. Frivillighed i forhold til udsatte beboere kan altså arbejdes med 

fra to sider; at hjælpe udsatte og sårbare personer med at blive frivillige for at forbedre 

deres trivsel, kompetencer og inklusion; og at få frivillige til at hjælpe udsatte til at få 

bedre trivsel, kompetencer og inklusion.    

Frivillighed kan både foregå i lokalområdet, fx i aktivitetshusene eller udearealerne, 

det kan foregår udenfor lokalområdet. Det kan være frivillighed i forbindelse med 

enkeltstående aktiviteter og det kan være frivillighed i faste opgaver og perioder. 

Frivillighed kan ligeledes både være skabt op om en enkelt person, som har en 

særlig interesse eller en gruppe som gerne vil engagere sig på en aktivitet eller det 

kan være med udgangspunkt i etablerede foreninger eller NGO’er.  

Opsøgende samarbejder 

Når foreninger vælger at tilbyde aktiviteter i et boligsocialt område, skyldes det ofte et 

forudgående arbejde, hvor allerede eksisterende aktører, herunder de boligsociale 

                                                
18 
https://horsens.dk/OmHorsensKommune/Presse/Pressemeddelelser/Horsens%20Kommune%20bliver%20frontloeber%
20paa%20motion%20og%20idraet 
19 https://www.frivilligraadet.dk/nyheder/2018/11/29/frivillighed-ger-chancen-for-god-mental-sundhed  
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medarbejdere, arbejder for at tiltrække foreninger og forberede vejen for at de kan 

etablere sig og tiltrække målgruppen til aktiviteten.  

Flere og flere frivillige organisationer og kommunale enheder ønsker at arbejde i de 

boligsociale områder og bruge nærmiljøet som arbejdsrum. Ved at skabe aktiviteter og 

tilbud tæt på den målgruppe, som organisationen ønsker at arbejde med, er erfaringen at 

der er større tilslutning til de enkelte tilbud.  

Her er opgaven for frivillighedskoordinatoren at sikre en tilgængelighed til området og til 

målgruppen. Det sker oftest ved at trække på nøglepersoner i områderne og at åbne døre 

til beboerhuse og andre samlingssteder. Derudover skal koordinatoren bruge sit netværk i 

området og kollegaer til at sikre tilslutning til aktiviteten. Der er som oftest allerede 

beboere i området, der ønsker at understøtte de forskellige aktiviteter, men som ikke kan 

løfte den organisatoriske opgave. Her er foreningerne en forudsætning for at skabe den 

nødvendige kapacitetsopbygning i området i forhold til at tiltrække foreninger.   

Understøttende rolle 

Dertil følger der ofte et opfølgningsarbejde og en fastholdelsesopgave både overfor 

foreningslivet og for den gruppe som de arbejder med.  

De boligsociale områder i Horsens modtager derudover ofte henvendelser fra beboere i 

området og borgere fra andre dele af kommunen, der gerne vil være frivillige i boligsocialt 

regi. Det kan fx være en pensioneret lærer, der gerne fortsat vil hjælpe i lektiecafeen eller 

en gruppe mødre, der gerne vil starte en mødregruppe i nærområdet.  

Det frivillige engagement er stort i de boligsociale områder i Horsens, men det frivillige 

arbejde skal plejes og de frivillige skal føle sig værdsat. Frivillighedskoordinatoren 

fungerer i den sammenhæng som en tilgængelighedsperson, som understøtter det 

frivillige arbejde og sikrer at rammerne for det frivillige arbejde er tilstede.   

Formål og mål: 

Formålet med forenings- og frivilligkoordinatoren er at tiltrække og understøtte frivillige 

og foreninger i de boligsociale områder herunder både beboere og udefrakommende, der 

kan understøtte det boligsociale arbejde og trivsel, kompetencer og fællesskab. 
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Målene for den boligsociale forenings- og frivillighedskoordinator vil bl.a. være: 

•   Brobygning mellem børn/unge og fritidstilbud, der findes i lokalområdet og 

nærområderne  

•   Brobygning mellem ensomme beboere og de tilbud, der findes i nærområdet 

•   Tiltrækning af frivillige organisationer, foreninger og frivillige enkeltpersoner 

•   Fastholdelse, udvikling og sparring med foreninger og frivillige 

•   Kapacitetsopbygning i området 

•   Samarbejde med uddannelsesinstitutioner herunder VIA 

•   Understøtte partnerskabet Bevæg dig for livet  

Målgruppe(r): 

•   Målgruppe 1: beboere i de boligsociale områder i Horsens som har lyst til at være 

frivillige eller engagere sig i foreningsliv 

•   Målgruppe 2: foreninger og frivillige som vil understøtte det boligsociale arbejde i 

de boligsociale områder 

Succeskriterier og datakilde for aktiviteten: 

Succeskriterier: Datakilde: 

Samarbejde med 15 antal foreninger eller 

grupper 

Boligsocial medarbejder  

30 antal frivillige i aktiviteter Boligsocial medarbejder 

Ansvars- og rollefordeling: 

Den boligsociale forenings- og frivilligkoordinator står for aktiviteter under denne funktion, 

herunder opsøgende arbejde, brobygning og fastholdelse.  

Samarbejdspartnere herunder frivillige og foreninger, der er engageret i de boligsociale 

områder hjælper med at løse opgaven i det omfang det er aftalt med forenings- og 
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frivilligkoordinatoren. 

  
 
Aktivitetsnavn: 

Kommunikation (CFBUs inspirations- og videnskatalog 2019 s.78) 

Indhold og praksis (aktivitetsbeskrivelse): 

 

-   Conny Lykke Tak for en fantastisk aften 👍Flot pyntede borde og så mega 
lækker mad, sang og dans. Det er for os så hyggelig en aften Tusind tak endnu 
engang De frivillige fra Kulturhuset �♥💐20 

 
-   Anna-Grethe Holst Så flot en fest. Tak for at vi Hyggeliners måtte vise jer 

hvad vi kan. Vi er så taknemmelige for at vi kan danse i hallen samt den 
modtagelse vi har fået hos jer. ♥21 

 

Kommunikation er en vigtig del af det boligsociale arbejde i Horsens, da det er en 

mulighed for at nå ud til beboere med de boligsociale tilbud, ligesom det har strategisk 

betydning ift. at rekruttere nye frivillige og samarbejdspartnere og til at legitimere det 

boligsociale arbejde både internt og eksternt. Kommunikation er dermed også med til at 

skabe tryghed og trivsel ved at fortælle om de gode historier i de boligsociale områder, 

nyttig information og viden om aktiviteter, ligesom kommunikation sørger for flere 

fællesskabsskabende arrangementer om året.   

 

Rekruttering og brobygning 

 

De boligsociale områder i Horsens er ikke sammenhængende og har derfor ikke et 

naturligt fysisk samlingspunkt. Dette betyder at kommunikation med beboere er mere 

kompleks og der derfor er brug for en ekstra indsats for at kommunikere, at de 

boligsociale aktiviteter også er et tilbud til beboere i de områder uden aktivitetshuse. 

Kommunikationsarbejdet supplerer altså de resterende boligsociale aktiviteter med 

rekruttering af beboere og synlighed både internt til beboere og boligforeninger og 

eksternt til samarbejdspartnere mm. Kommunikationsarbejdet fungerer som brobygger til 

alle andre aktiviteter i den boligsociale helhedsplan internt og eksternt gennem 

                                                
20 Fra Bo Trivsels facebookside 
21 Ibid 
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nyhedsbreve, hjemmeside, sociale medier og selvstændige projekter. Kommunikation kan 

derudover også være med til at rekruttere frivillige og andre samarbejdspartnere til 

projekter og aktiviteter og brobygge til aktiviteter uden for områderne, som giver mening 

for beboerne. Dermed skabes en bro mellem boligområderne og beboerne her og den 

resterende by og resten af byens beboere.  

 

Tryghed og fællesskab 

Udsatte boligområder omtales ofte negativt i offentligheden (lokale- og nationale medier, 

politikere mm.)22 Det kan betyde at beboerne selv får et negativt billede af deres 

boligområder, hvilket kan betyde mindre engagement og dårligere tilhørsforhold23.  

[Det] kan også betyde, at beboerne ikke engagerer sig i de lokale aktiviteter og ikke tænker 

boligområdet som en langsigtet boligløsning24. 

Det professionelle kommunikationsarbejde kan være med til at skabe opbakning både ved 

at beboere deltager i andre boligsociale aktiviteter, men også ved at få fortalt de gode 

historier, nyheder, information mm. så beboere og andre føler sig trygge i områderne, 

bakker op om det boligsociale arbejde og føler sig som en del af et fællesskab.  

 

Kommunikation er altså både et supplement til det øvrige boligsociale arbejde og en 

trygheds- og trivselsskabende aktivitet i sig selv. Dette understøttes af kommunikationens 

egne projekter som består af tre store arrangementer i løbet af et år, nemlig;  

 

1)   gallafest, hvor frivillige og organisationsbestyrelser inviteres til aftensmad og 

serviceres af det boligsociale personale som tak for deres indsats i løbet af året.  

2)   Informationsarrangement for afdelings- og organisationsbestyrelser 

3)   Job- og uddannelsesfest, hvor det boligsociale, beboere og familie hylder dem, der 

har taget en uddannelse eller fået job inden for det sidste år. 

 

Arrangementerne er med til at skabe positive fortællinger blandt beboere og give netværk 

og skaber dermed bedre trivsel og øget tryghed. Når beboere kender hinanden og deler 

positive oplevelser sammen, giver det positiv effekt i boligområderne. De store 

arrangementer har en stor symbolsk effekt for beboerne og er dermed en måde også at 

legitimere helhedsplanens mindre aktiviteter, som ikke nødvendigvis har samme festlige 

                                                
22 Inspirations og videnskatalog 2019, CFBU, 2019 
23 Ibid 
24 Ibid 
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iklædning. Til arrangementerne skabes der rollemodeller og mulighed for at vende tingene 

på hovedet; der er vores beboere og frivillige eksperterne og derfor skal de hyldes og 

serviceres. Resten af året er de en kæmpe ressource for det boligsociale arbejde og er 

med til at skabe aktiviteter, tryghed og fællesskab.  

 

Relevans og opbakning 

En professionel kommunikation er med til at skabe større legitimitet og en større 

oplevelse af professionalisme, hvilket har betydning både i den interne og den eksterne 

kommunikation. Det boligsociale kan skabe bedre opbakning og legitimitet ved at 

udtrykke sig professionelt gennem de rigtige medier, dette giver det boligsociale bedre 

mulighed for at blive taget seriøst og i sidste ende skabe relevante og udviklende 

forandringer hos målgruppen. Dette betyder også at det boligsociale arbejde bedre kan 

tiltrække samarbejdspartnere i kommunen til aktiviteter og kan blive set som en relevant 

og professionel samarbejdspartner, som man godt tør stole på. Dette har stor betydning 

for det boligsociale arbejde, da vi altid forsøger at være relevante for beboere, Horsens 

Kommune og evt. samarbejdspartnere.  

 

Formål og mål: 

Formålet med Kommunikation er at skabe synlighed og opbakning internt og eksternt, at 

brobygge til andre (boligsociale) aktiviteter, der er relevante for beboere med særlig fokus 

på beboere som ikke bor i områder med aktivitetshuse. Derudover er formålet at 

understøtte tryghed og trivsel i boligområderne ved at fortælle de positive historier og 

dermed skabe en følelse af fællesskab samt give information om aktiviteter og nyheder, 

der har relevans for beboere.  

Målene for den kommunikationsindsats vil bl.a. være: 

•   Brobygning mellem beboere, frivillige og boligsociale aktiviteter 

•   Fortælle de positive historier fra de boligsociale områder 

•   Understøtte fællesskab og tryghed 

•   Informere om boligsociale aktiviteter og nyheder der er relevante for beboere 

•   Afholde tre arrangementer årligt med fokus på fællesskab, viden og trivsel 
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Målgruppe(r): 

•   Målgruppe 1: Beboere i de boligsociale områder i Horsens, særligt dem, der bor i 

områder uden naturlige samlingssteder/beboerhuse mm.  

•   Målgruppe 2: Interne og eksterne samarbejdspartnere som boligforeninger, 

Horsens Kommune og NGO’er 

Succeskriterier og datakilde for aktiviteten: 

Succeskriterier: Datakilde: 

6 nyhedsbreve om året (400 læsere) Boligsocial medarbejder  

Tre årlige storarrangementer;  

En årlig gallafest for frivillige og 

organisationsbestyrelser (100 deltagere) 

Et årligt BL-arrangement for afdelings- og 

organisationsbestyrelser (50 deltagere) 

En årlig job- og uddannelsesfest for beboere 

(100 deltagere) 

Boligsocial medarbejder 

Opdatering af hjemmeside, sociale medier, 

opslag mm 

Boligsocial medarbejder 

Ansvars- og rollefordeling: 

Den boligsociale kommunikationsmedarbejder står for aktiviteter under denne funktion, 

herunder opdatering af hjemmeside og sociale medier, nyhedsbrev, opslag samt gallafest, 

informatinsarrangement for bestyrelser og job- og uddannelsesfest.  

Øvrige boligsociale medarbejdere, samarbejdspartnere mm, der er engageret i de 

boligsociale områder, bidrager med indhold og supplement i det omfang det giver mening. 

 


