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På tværs
Bynetværk
Siden sommerferien har vi afholdt to bynetværksmøder for frontmedarbejdere, der arbejder med børn,
unge og familier. Møderne har været rigtigt godt besøgt og er med til at styrke det professionelle
tværgående samarbejde. Bynetværket er en del af ”Nivå på Tværs”, der også består af en tværgående
ledergruppe og en overbliksgruppe.

Personale
Vi har ansat Ilknur Demirbas som omdeler. Ilknur er 14 år, og hun bor selv i boligområdet.

Børn, unge og familier
Trivsel og udvikling i familielivet
Der har været afholdt ”Glæde i familielivet” to gange ugentligt siden september, den ene gang ugentligt har
været for mødre og den anden gang for fædre. Mødrene har haft forskellige oplægsholdere på
programmet, så det har været et berigende forløb med megen ny viden. Det er første gang vi har haft et
forløb for fædre, men må konstatere, at de tilmeldte nyder at være en del af et mandefællesskab.
Mændene har ønsket at være mere aktive i deres samvær, og noget af det der har stået på programmet har
været fiskeri, mad over bål, dart og sidst men ikke mindst dialog.

På begge hold har vi dog
mærket, at der er pres på at få
borgerne ud i job og praktik.
Indtil nu har arrangementerne
ligget om dagen for netop at nå
dem, som ikke har så stor daglig
tilknytning til samfundet. Vi
arbejder på at undersøge
muligheden for at etablere et
samarbejde med jobcentret i
forhold til rekruttering af
deltagere til de respektive hold.
Vi oplever, at deltagelse i disse
forløb øger deltagernes netværk
i området samt udfordrer og
giver mod til at tage nye skridt i livet.

Individuel vejledning;
Trivselssamtalerne er stadige populære og bruges flittigt. Samtalerne omhandler forskellige ting, lige fra
praktisk hjælp med at få kontakt til instanser, personlige dilemmaer til hjælp med jobansøgninger.

Tværfagligt forældrekursus
I samarbejde med Nivå Bibliotek og Medborgercenter har vi ansøgt om midler til et kursusforløb for
familier omkring tidlig stimulering af børn med fokus på deres sprogligeudvikling. Biblioteket er ansøger og
vi er primær samarbejdspartner.

Inspiration til familielivet
Naturklub
Red Barnet har taget initiativ til en Naturklub for familier her i vores område. Klubben er drevet af frivillige i
tæt samarbejde med Nivå Nu. Naturklubben har nu gennemført de første to ture og både familier og
frivillige melder tilbage, at det går rigtig godt og alle har glæde og gavn af klubben. Familierne kommer ud i
naturen, lærer andre familier at kende og hygger med naturaktiviteter sammen - forældre og børn.
Der er pt. 8 familier tilmeldt klubben, familierne er rekrutteret af Nivå Nu. Frivilliggruppen har haft en svær
opstart med meget få frivillige. Nu er gruppen på fem frivillige, her i blandt Jana, som er Klubleder.
Naturklubben søger flere aktive frivillige, der nyder at være i naturen, og som har lyst til at deltage på en
tur ca. hver måned. (kontakt Mette, Nivå Nu).

Danskundervisning
Interessen for at blive bedre til dansk er stadig stor, og vi får løbende henvendelser fra beboere, der ønsker
at begynde til danskundervisning. Her i efteråret tilbyder vi danskundervisning hver dag. FVU-hold i
samarbejde med LOF tre gange om ugen og vores dansk-samtalegruppe, der drives af Hanne Heilmann på
frivillig basis to gange ugentligt.

Sundhedscafé
Sundhedscaféen kører fortsat med et stort og stabilt fremmøde.

Brobygning for børn og unge:
Sammen med Fritidsbutik, er der gennemført fritidsvejledning på Al-Irchad Skolen i Helsingør. Der er
mærkbart mange 'ikke aktive' elever i foreningsliv, fritidshjem og fritidsklub. Vi afventer svar fra skoleleder i
henhold til indkaldelse til forældresamtaler.
Sammen med Fritidsbutik, er der gennemført fritidsvejledning på Nivå Skole 1.-6. årgang. Efterfølgende
opdeles børnene mellem Nivå Nu og Fritidsbutikken i forhold til efterfølgende opfølgning.

Aktivitetsplatforme:
Frem til Osmans sygemelding i uge 41 har der været aktiviteter for de 8-12 årige hver fredag. I
efterårsferien stod Yasser for forskellige aktiviteter i klubben.

Læring i nye rammer
Friluftscamp
I uge 38 deltog hele 6. årgang fra Nivå Skole i en friluftscamp i Lergravene. Her prøvede de kræfter med reb
og tovbaner i træerne, natursløjd, orienteringsøvelser, vild mad og lejrslagning. Campen er et godt
eksempel på ”den åbne skole”, hvor undervisningen rykkes ud af klasseværelset, og den er kommet op at
stå som et samarbejde mellem Nivå Skole, Nivå Nu, Skovskolen og Naturakademiet. For eleverne var det en
sjov og anderledes skoleuge, hvor de har fået udfordret deres egne grænser, lært en masse om natur,
bevægelse og sundhed, og hvor de har udviklet et stærkere fællesskab på tværs af årgangen. For Nivå Nu
det har været en ny måde at arbejde med områdets børn, hvor de er i en klassesammenhæng, og samtidig
har det åbnet op for nye samarbejdspartnere.
Bålhytteprojekt
I uge 45 og 46 deltager 4 unge fra 8. og 9. klasse i opbygningen af en bålhytte i Dageløkke Skov. Projektet er
et samarbejdsprojekt med Gang i Fredensborg, Skovskolen og Nivå Skole. Den særlige konstruktion, hvor
unge fra Nivå Skole inddrages i byggeriet, har til formål at flytte læringen ud i virkeligheden og samtidig
skabe et lokalt ejerskab blandt deltagerne.

Kitchenstars
Kitchenstars er desværre på pause pga. Osmans sygemelding. Vi håber at være tilbage i fuldt gear til
foråret.

Fritidsjob
Ghet2business er lukket ned, men fortsætter med fire personer koblet på naturplejedelen samt
opbygningen af projekter ved Lergravene.

My Naturehood
I samarbejde med naturlegepladsgruppen og Fredensborg Kommune blev der d. 4. september afholdt Liv i
Lergravene, hvor over 300 lokale deltog i løbet af dagen. Formålet var både at vise områdets potentiale,
samle lokale foreninger og skabe opbakning til den kommende borgerforening. Det var en rigtig god dag
med mange interesserede borgere på trods af dårligt vejr. Efterfølgende er foreningen Lergravene Nivå
blevet stiftet, og vi forventer et tæt samarbejde omkring aktiviteter i Lergravene.
Vi er sammen med kommunen i gang med at søge tilladelse til etablering af boardwalk og udbedring er
udvalgte stier/broer i området.

Uddannelse, beskæftigelse og erhverv
Fremskudt beskæftigelse
Fredensborg Jobcenters mentorer bruger fortsat ind imellem sekretariatet som fremskudt kontor.

Frivilligt mentorkorps
Der er pt et mentor-mentee-forløb i gang.

Ung på vej – mod en god fremtid
I efteråret har der været forløb med to unge som har haft brug for sparring ift. uddannelse, job samt trivsel
i hjemmet. Derudover har vi vejledt flere unge over 18 år i forhold til uddannelse og job.

Nivå Nu som træningsplatform
Lige nu har vi ingen praktikanter, men vi er jævnligt i dialog med jobcenter og andre aktører om mulige
kandidater. Vi tager kun dem ind, vi vurderer, vil profitere af en praktik i Nivå Nu, og som vi kan finde
arbejdsopgaver til.

Beboernetværk, inddragelse og demokrati
Styrkelse af frivilligkulturen
Klodsens Kvindeklub
En gruppe kvinder har taget initiativ til en kvindeklub, der mødes ugentligt i beboerhuset Klodsen i Nivåhøj
II. Kvinderne har med støtte fra aktivitetspuljen indkøbt symaskine og yogamåtter. De har afholdt møde
med LOF og der igennem oprettet to gymnastik/yogahold. Kvindeklubben har derudover som fast aktivitet
håndarbejde og social hygge. En gang månedligt arrangeres oplæg udefra i samarbejde med Nivå Nu.

Aktivitetspuljen
Der er givet støtte til opstart af Klodsens kvindeklub og til opstart af brætspilsaftener for unge.
Husk at der er mulighed for at søge tilskud til arrangementer og projekter for beboere på tværs af
afdelingerne. Du finder vejledning og et kort ansøgningsskema på vores hjemmeside http://nivaa-nu.dk/

Hverdagsliv og Naboskab:
Kulturmiddag
Fredag d. 23. september blev der afholdt Kulturmiddag - et sammenskudsgilde for beboere. Initiativet kom
fra en gruppe beboere med tovholder Janne Jervin Cote fra Nivåhøj II i spidsen. Middagen blev afholdt i
Stamhuset og omkring 70 beboere mødte op, alle med en yndlingsret fra deres kultur.
En gruppe beboere fra Eritrea havde med hjælp fra Paul Temples og Sara Mesfun, og med et økonomisk
tilskud lavet en større portion, så alle ved Kulturmiddagen havde mulighed for at smage på Eritreas
madkultur.
Janne havde arrangeret lotteri - hvilket var en stor succes, hos både børn og voksne 
Arbejdsgruppen bag Kulturmiddagen er beboere og frivillige fra Dansk-Arabisk Kvindeforening,
Fædreklubben, Modtagenetværket og Osman og Mette fra Nivå Nu. Vi håber at gentage arrangementet i
foråret.

Jobklub
Jobklubben er et initiativ, der udspringer fra danskholdene. Klubben er netop blevet etableret og har haft
første møde. Der er planlagt ugentlige møder frem til jul, derefter evalueres forløbet.
Medlemmerne af jobklubben er rekrutteret fra hele Nivå og har det til fælles, at de alle har uddannelse.
Klubben drives af en frivillig tovholder Jeanette Sönnergren i samarbejde med Mette fra Nivå Nu.

Udflugter med indhold
I september tog en gruppe danskelever på udflugt til
København. Vi så udstillingen Turist og besøgte
Marmorkirken, Amalienborgs slotsplads og have - og
spiste vores madpakker ved havnekanten med
udsigt til Operaen. Det var en af de dejlige
septemberdage, og København viste sig fra sin
bedste side. På turen blev der snakket på kryds og
tværs og ud af dagen kom ideen til at etablere en
jobklub.

I oktober gik udflugten til Jobmesse i Helsingør. 10
beboere fra Nivå fulgtes med Mette til Jobmesse,
hvor der blev skabt kontakter og afleveret cv’er.

