Delaftale for indsatsområdet Kriminalpræventiv indsats
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:
Nivå Nu
Aftalens parter:
Ung Fredensborg (ungdomsskolen og Klub 2990), Leder Per Nielsen og koordinator Dalia
Ghadban
Børnehusene Nivå, Områdeleder Jane Sys Toftesgaard og Fritidsklubleder Linda Nordam
Larsen
SSP/Opsøgende team, Teamleder Bo Fabricius
Nivå Skole, AKT-leder Lola Nielsen, afdelingsleder Birgitte Slente Türck
Fritidsbutik, Fritidskonsulent Janne Lock Møller
Skolen i Virkeligheden, leder Sus Emmery
Problemkompleks for indsatsområdet:
Gruppen af unge med en gadeorienteret livsstil, som tidligere fyldte meget i
boligafdelingerne og i folks bevidsthed, er reduceret, så de i dag ikke i samme grad er
definerende i boligafdelingerne. Den resterende del af gruppen er unge over 18 år, der i
stigende grad er rykket ud af boligafdelingerne og i dag har en mindre aggressiv attitude
og adfærd. Indsatsen over for denne gruppe beskrives under indsatsområdet Uddannelse
og Beskæftigelse. Derudover er der en lille håndfuld unge over 18 år, som i dag er en del
af bandemiljøet. Indsatsen over for denne gruppe koordineres mellem kommune og politi.
Den boligsociale helhedsplan er ikke en del af indsatsen overfor gruppen.
Helhedsplanen vurderer imidlertid at der stadig er en stor gruppe af børn og unge under
18 år fra boligområdet, hvor der er øgede risikofaktorer i forhold til ungdomskriminalitet.
Det er fx en lav selvkontrol, begyndende gadeorienteret livsstil, svag skolegang og
forældrenes sociale status.1 Dette bekræftes af Fredensborg Kommunes SSP-enhed og
underbygges af tallene for bekymringssager (se næste afsnit).
I perioden 2012-2016 var der 2,4 % af de 10-17 årige fra boligområdet, som var blevet
sigtet mindst én gang for overtrædelser af straffeloven, våbenloven eller lov om
euforiserende stoffer, mens tallet lå på 0,9 % for hele Fredensborg Kommune.2 I 2016
var tallet for boligområdet faldet til 1,9 %. Til gengæld er der i de almene boligafdelinger
i Nivå en række sager, hvor der kan være en bekymring for kriminalitet eller begyndende
kriminel adfærd. Risikoen vurderes på baggrund af en helhedsvurdering af barnets sociale
1
2

https://vidensportal.dk/temaer/kriminalitet/filer-til-temaet-kriminalitet/ungdomskriminalitet-risiko-og-beskyttelse.pdf
Boligsociale data, LBF
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baggrund (familieforhold, skolegang, omgangskreds mv.). Fredensborg Kommune har pt.
registreret ca. 30 sager i helhedsplanens område af denne karakter. Til sammenligning er
der ikke lignende sager i den resterende del af Nivå.3
Gruppen af udsatte unge under 18 år benytter ungdomsklubben Klub 2990, som ligger på
samme matrikel som helhedsplanens sekretariat. Der er derfor ofte samlet mange unge
omkring matriklen, hvilket ind imellem resulterer i utryghed og enkelte naboklager.
Andelen af børn i alderen 6-14 år fra boligområdet, der i perioden 2011-2015 var tilmeldt
dagtilbud (6-9 år: 80,3 % og 10-14 år: 42,7 %) ligger nogenlunde på niveau med
Fredensborg Kommune som helhed (6-9 år: 81,3 % og 10-14 år: 39,5 %). Der er
imidlertid forskel mellem boligafdelingerne, hvor Nivåhøj I havde den laveste tilknytning
til dagtilbud (6-9 år: 74 % og 10-14 år: 21,4 %)4.
Børn og unge fra boligområdet har desuden en lavere tilknytning til det etablerede
fritidsliv i foreningsregi end børn i Nivå generelt. Fredensborg Kommune gennemførte i
2016 en undersøgelse af fritidsvaner blandt børn på Nivå Skole, som viste, at andelen af
2.-6. klasses elever fra de almene boligafdelinger, der deltager i fritidsaktiviteter i
foreningsregi (56 %) er markant lavere end blandt elever udenfor det almene
boligområde (85,6 %).5
Formål, mål og succeskriterier for indsatsområdet:
Formål og mål:
Det overordnede formål med indsatsområdet Kriminalpræventiv indsats er, at børn og
unge har en aktiv fritid med positive aktiviteter, der understøtter trivsel, læring og
udvikling, og at de derved vælger ikke at begå kriminalitet.
De opstillede mål for indsatsen er:
 At områdets børn og unge ikke begår kriminalitet.
 At områdets børn og unge deltager i etablerede fritidsaktiviteter.
Succeskriterier (lokalt opstillede målinger):

Datakilde:

Andelen af 10-17 årige fra boligområdet, som er
blevet sigtet mindst én gang for overtrædelser af
straffeloven, våbenloven eller lov om
euforiserende stoffer falder fra et gennemsnit på
8,2 personer pr. år for perioden 2012-2016 til et
gennemsnit på 5 personer pr. år eller derunder
for perioden 2017-2020.

Boligsociale data, LBF.

Baseline 2012-16
Boligområdet: 8,2 personer pr. år for perioden
2012-2016 (gns) svarende til 2,4 %
Fredensborg Kommune 2012-16 (gns) 0,9 %
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Data fra Fredensborg Kommune
BL-tabellerne, Danmarks Statistik
5
Data fra Fredensborg Kommune
4
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Andelen af 6-14 årige i Nivåhøj I, som er tilmeldt
fritidstilbud (kommunalt), nærmer sig niveauet
for Fredensborg Kommune som helhed
Baseline 2016
Nivåhøj I 6-9 år: 74 % og 10-14 år: 21,4 %.

BL-tabellerne, Danmarks statistik.
Der måles på Nivåhøj I, som ligger
væsentligt under gennemsnit for
kommunen i begge aldersgrupper.

Fredensborg Kommune 6-9 år: 81,3 % og 10-14
år: 39,5 %
Andelen af 2. og 5. klasses elever fra de almene
boligafdelinger, der deltager i faste
foreningsaktiviteter, stiger i perioden 2018-2021.

Data fra Fredensborg Kommune

Baseline udarbejdes i første kvartal 2018,
når data fra Fredensborg Kommune er
tilgængelige

Aktiviteter, som skal bidrage til indfrielse af formål, mål og succeskriterier:
Fritidsaktiviteter og brobygning
Kitchenstars
Medarbejderressourcer for indsatsområdet:
Børn- og ungemedarbejder, 30 timer
Børn- og ungevejleder, 7 timer
Sekretariatsleder, 7 timer
Sammenhæng med den kommunale indsats i boligområdet:
Gennem en tæt dialog med daginstitutioner, skole, SSP og fritidsvejledningen sikres det,
at aktiviteterne i den boligsociale børn- og ungeindsats spiller sammen med og supplerer
kommunens kriminalpræventive og fritidsrettede arbejde. Indsatsen understøtter
Fredensborg Kommunes ”Plan for den sammenhængende kriminalitetsforebyggende og
tryghedsskabende indsats”.6 Der holdes faste møder med kommunens Fritidsbutik for at
koordinere samarbejdet omkring fritidsvejledning, fritidspas og ferie-camps.
Indsatsområdets økonomi i henhold til budget (Her anføres finansiering for dette
indsatsområde som oplyst i det vedlagte budget for den boligsociale indsats):
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https://www.fredensborg.dk/Files/Files/Bilag/Fritids%20og%20Idrætsudvalget%20(SysId=87)/2016/oktober/05.10.2016/Open/4984592E1.PDF
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Organisation

Finansiering

Landsbyggefonden

2.318.000 kr.

Lokal medfinansiering

721.000 kr.

Samlet budget for indsatsområdet

3.039.000 kr.

Konflikthåndtering og underretning:
De involverede parter har pligt til at underrette hinanden om ethvert forhold, der har
direkte betydning for gennemførelsen af indsatsområdets aktiviteter.
Alle aktivitetsansvarlige har pligt til løbende at afrapportere om fremdriften i projekterne i
form af statusnotater el. lign.
Af afrapporteringerne skal det tydeligt fremgå, om der er forhold, som kan komme til at
udgøre barrierer i forhold til målopfyldelsen.
Såfremt der opstår uenigheder/konflikter imellem de parter, der står for gennemførelsen
af indsatsområdets aktiviteter, søges disse først løst af de direkte involverede selv.
Lykkes dette ikke, involveres parternes nærmeste ledelsesniveau.
Er der herefter stadig uenighed/konflikt, er det boligorganisationens ansvar at forelægge
den givne problemstilling for bestyrelsen, der så træffer afgørelse i sagen.
Revision af delaftalen (Eventuelle reviderede aftaler skal ikke fremsendes til
Landsbyggefonden, men fonden skal om nødvendigt til enhver tid kunne
rekvirere ajourførte delaftaler):
Aftalen kan revideres efter at ønskede ændringer har været forelagt den boligsociale
bestyrelse, og denne har godkendt ændringen.
Delaftalen gælder fra - til:
Januar 2018 – juni 2021

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:
Fritidsaktiviteter og brobygning (CFBU-katalog s. 70, 72)
Indhold og praksis (aktivitetsbeskrivelse):
Aktiviteten ”Fritidsaktiviteter” består af forskellige aktivitetstyper, som alle arbejder på at
skabe en positiv fritid for børn og unge i boligområdet – gennem udvikling af relationer og
sociale kompetencer og gennem brobygning til klubber og foreninger.
Relationsskabende aktiviteter i boligområdet
Relationsskabende aktiviteter i boligområdet er lokale aktiviteter, som den boligsociale
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børn- og ungemedarbejder er tovholder på. Aktiviteterne skal skabe kontakt til børn, der
ikke allerede er en del af det etablerede fritidsliv i klubber og foreninger, så det bliver
muligt at brobygge dem til disse tilbud. Derudover skal aktiviteten understøtte børnenes
egen leg i boligområdet ved at skabe positive uformelle rammer og ansvarsfølelse i
forhold til de fysiske rammer for leg i boligområdet – herunder de nye fysiske pladser,
som bliver etableret i forbindelse med infrastrukturprojektet i Nivåhøj-afdelingerne. Det er
vigtigt, at der fra start skabes positive aktiviteter på pladserne, da dette vil virke
kriminalitetsforebyggende og mindske risikoen for hærværk.
Brobyggende aktiviteter til fritidshjem, fritidsklub og ungdomsklub
I tæt samarbejde med de kommunale fritidshjem, fritidsklubben, ungdomsklubben og
ungdomsskolen arbejder de boligsociale medarbejdere på at få boligområdets børn og
unge ind i de kommunale fritidstilbud. Udover de brobyggende aktiviteter sker
brobygningen gennem en styrket dialog med forældrene (se aktivitetsbeskrivelserne
under Forebyggelse og Forældreansvar).
Brobygningen til fritidshjem er særligt målrettet børn fra boligområdet, der går på private
skoler uden for Nivå. Hvis børn- og ungemedarbejderen gennem det relationsskabende
arbejde får kendskab til børn i målgruppen for fritidshjem, der ikke er indmeldt i et
fritidshjem, sker brobygningen gennem en styrket dialog med forældrene.
Brobygningen til fritidsklubben sker gennem fælles aktiviteter og forløb, som skal skabe
en relation til fritidsklubben og til personalet, og som skal få børnene til at få øje på de
positive elementer ved at gå i fritidsklub. Derudover sker brobygningen gennem en
styrket dialog med forældrene.
Brobygningen til ungdomsklubben sker gennem fælles aktiviteter og forløb, som skal
understøtte det pædagogiske arbejde i klubben, og at klubtilbuddet fremstår attraktivt for
målgruppen. Det er fx målrettede forløb for piger i samarbejde med andre kommunale
aktører, større begivenheder som streetevents, samarbejde om faglige indlæg i klubregi
samt inddragende fundraising-projekter, der skal skabe bedre fysiske rammer for
klubtilbuddet. Derudover sker brobygningen gennem en styrket dialog med forældrene.
Brobygning til ungdomsskolen sker gennem et samarbejde, hvor børn- og
ungemedarbejderen dels brobygger til ungdomsskolens etablerede ungdomsskolehold og
dels samarbejder om at tilbyde særlige ungdomsskolehold i lokalområdet. Det kan fx
være eksamensbooster, modersmålsundervisning, brandkadet og jobsøgning.
Brobyggende aktiviteter til foreningsliv
Brobyggende aktiviteter til foreningsliv skal få børn ind i de lokale foreninger. I den
nuværende helhedsplan er der et tæt samarbejde med Fredensborg Kommunes
Fritidsbutik i forhold til brobygning af børn til etablerede fritidstilbud. I praksis formidler
helhedsplanen Fritidsbutikkens fritidspas, som er en økonomisk støtte til opstart i
fritidstilbud, og derudover hjælpes børn og unge ud i lokale idrætsforeninger eller andre
etablerede fritidstilbud. Dette samarbejde fortsættes i den nye helhedsplan, men
målgruppen for brobygningen udvides ned til børn, der starter i skole, da det allerede er i
de første skoleår, at børn generelt starter til fritidsaktiviteter.
Feriecamps er særlige forløb i skoleferierne, hvor helhedsplanen i samarbejde med
Fritidsbutik og lokale foreninger gennemfører camps, hvor børn kan prøve flere forskellige
foreningstilbud i koncentrerede forløb over en 4-5 dage. Efter hver feriecamp laver
Fritidsbutik og børn- og ungevejlederen en opfølgende brobygning med henblik på at få
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børnene meldt til de foreningstilbud, som de var gladest for på campen.
Formål og mål:
Formålet med aktiviteten er, at forebygge en gadeorienteret livsstil ved at brobygge til
etablerede fritidsaktiviteter.
Målet er:
-

At flere børn og unge deltager i fritidsaktiviteter.

Målgruppe(r):
Udsatte børn/unge.
Målgruppen består af børn og unge, som ikke er tilknyttet et fritidstilbud, eller som har
brug for støtte i at blive fastholdt i et tilbud. Målgruppen er i aldersgruppen 6-17 år med
en hovedvægt på børn i alderen 9-15 år. Målgruppen er både drenge og piger.
Målgruppen vurderes til at være på ca. 150 børn.
Der var i alt 425 børn i alderen 7-17 år i boligområdet i 2016.7
Succeskriterier og datakilde for aktiviteten:
Succeskriterier:

Datakilde:

80 børn fra boligområdet deltager årligt i
aktiviteter i regi af helhedsplanen.

Projektlederen laver en opgørelse.

30 børn er årligt blevet brobygget til eller
aktivt fastholdt i en fritidsaktivitet.

Projektlederen laver en opgørelse.

Ansvars- og rollefordeling:
Helhedsplanens børn- og ungemedarbejder er primær ansvarlig for gennemførelsen af de
enkelte aktiviteter under ”fritidsaktiviteter”.
Børnehusene Nivå samarbejder om brobygningen til fritidshjem og fritidsklub – herunder
fælles aktiviteter, der kan inspirere børnene til at starte i fritidshjem og fritidsklub.
Klub 2990 samarbejder om fælles aktiviteter for målgruppen 13-17 år. Det kan være
aktiviteter i lokalområdet, særlige ferieaktiviteter eller aktiviteter uden for området – fx
fodboldturneringer.
Ungdomsskolen samarbejder om at tilbyde lokale ungdomsskolehold målrettet de
behov/ønsker, som unge fra boligområdet giver udtryk for.
Ung Fredensborg samarbejder om større events i lokalområdet, der kan skabe positive
oplevelser og positive historier lokalt.
Fritidsbutik samarbejder om brobygningen til lokale fritidstilbud – herunder særligt i
forhold til fritidsvejledning på skoler og bevilling af fritidspas. Fritidsbutik er tovholder på
7

BL-tabellerne, Danmarks Statistik
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feriecamps. Fritidsbutik bidrager i gennemsnit med 2 timer pr. uge i 45 uger pr. år som
kommunal medfinansiering.

Aktivitetsnavn:
Kitchenstars (CFBU-katalog s. 103)
Indhold og praksis (aktivitetsbeskrivelse):
Aktiviteten ”Kitchenstars” består af to forskellige forløb. Dels et kokkeskoleforløb for børn
og unge i alderen 13-15 år, og dels et kreativt læringsforløb for børn i alderen 9-12 år,
kaldet ”Smagen af Nivå”.
Kitchenstars – Kokkeskolen
Kokkeskoleforløbet kører over 3 måneder i foråret og efteråret, med forskelligt indhold på
de to forløb. Der bliver stillet høje krav og sat store forventninger til deltagernes
engagement, disciplin og koncentration. Der vil dog samtidig være opmærksomhed på
målgruppens udfordringer, og der skal ikke stilles krav, som de ikke kan honorere, da de
derved risikerer at falde fra og få en negativ oplevelse. I de enkelte undervisningsgange
vil der blive arbejdet med forskellige læringsmål. Undervisningen deles mellem
helhedsplanens børn- og ungemedarbejder og en underviser fra Ungdomsskolen. I
forløbet får deltagerne mulighed for at tage et hygiejnebevis, så de derved forbedrer
deres muligheder for efterfølgende at få et fritidsjob i restaurationsbranchen.
En vigtig del af kokkeskoleforløbet er løbende cateringopgaver, hvor deltagerne får
mulighed for at vise, hvad de har lært og opnå anerkendelse for deres arbejde. Det kan
dels være i forbindelse med større arrangementer, særlige møder og som pop-uprestaurant. Ung Fredensborgs årlige UC Stars talentkonkurrence er en fast
cateringopgave. Disse cateringopgaver giver deltagerne vigtige erfaringer i forhold til,
hvad det vil sige at have et job, kompetencer i forhold til samarbejde og tålmodighed, og
derudover får de opbygget selvtillid gennem anerkendelse – noget de ikke altid har med
hjemmefra.
Kitchenstars – Smagen af Nivå
Smagen af Nivå er et forløb, hvor deltagerne lærer at producere deres egne
fødevareprodukter baseret på råvarer, de selv er med til at finde i naturen omkring Nivå. I
den nuværende helhedsplan er der produceret forskellige slags olier og eddiker, og i den
kommende helhedsplan vil sortimentet blive udvidet med nye produkter som sirup, ost,
honning og pesto. Der vil blive forsøgt indgået nye samarbejder med lokale producenter
(fx et nyt mikromejeri). På sanketurene, hvor deltagerne skal finde råvarer til
produkterne, vil de også lave mad over bål, og der vil være plads til leg. Samtidig vil der
fortsat blive arbejdet med deltagernes engagement, disciplin og koncentration.
En del af produktionen går direkte til deltagerne, og en del skal de ud at sælge på lokale
markeder. Overskuddet bruges på spændende og lærerige oplevelser for deltagergruppen.
Forløbet skal både være brobyggende til kokkeskoleforløbet, inspirere deltagerne til at
være aktive i naturen, lære dem om forløbet ”fra jord til bord” og give dem nogle

Delaftale for indsatsområdet Kriminalpræventiv indsats

7

oplevelser, de ellers ikke får.
Formål og mål:
Formålet med aktiviteten er at områdets børn og unge deltager i etablerede
fritidsaktiviteter.
Målet er:
-

At deltagerne styrker deres faglige og sociale kompetencer.

-

At deltagerne får positive oplevelser i mødet med omverden gennem catering og
salg.

Målgruppe(r):
Børn i alderen 9-15 år.
Tilbuddet er åbent for alle børn i området, men der er særligt fokus på at sårbare børn og
unge rekrutteres til forløbet. Der er ca. 40 sårbare børn i aldersgruppen.
Succeskriterier og datakilde for aktiviteten:
Succeskriterier:

Datakilde:

Der gennemføres 2 kokkeskoleforløb årligt
med mindst 10 deltagere på hvert forløb.

Projektlederen laver en opgørelse.

For mindst 8 af deltagerne sker der en faglig
udvikling.

Projektlederen laver før-efter-måling på
hvert kokkeskoleforløb.

Deltagerne på kokkeskoleforløbet står for 6
cateringopgaver årligt.

Projektlederen laver en opgørelse.

Der er årligt tilknyttet 10 deltagere til
”Smagen af Nivå”

Projektlederen laver en opgørelse.

Deltagerne i ”Smagen af Nivå” sælger
produkter ved 4 forskellige begivenheder om
året.

Projektlederen laver en opgørelse.

Ansvars- og rollefordeling:
Helhedsplanen er ansvarlig for udvikling og gennemførelse af Kitchenstars.
Ungdomsskolen finansierer en medunderviser på kokkeskoleforløbet og er med til at
rekruttere til kokkeskoleforløbet.
Ung Fredensborg samarbejder om cateringopgave i forbindelse med UC Stars og stiller
industrikøkken til rådighed ved særlige anledninger (catering og større produktioner).
Nivå Skole stiller køkken til rådighed for undervisning og hjælper med at rekruttere til
forløbet.
SSP hjælper med at rekruttere sårbare unge til forløbet.
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Skolen i virkeligheden understøtter med faglig sparring og enkeltstående undervisninger.
Skolen i virkeligheden bidrager med 4 undervisningsgange pr. år som kommunal
medfinansiering (kan deles med aktiviteten ”Læring i nye rammer”).
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