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På Tværs 

My Naturehood 
Nivå Nu har modtaget 1 mio. kr. fra Den Sociale Naturpulje. 

Tilskuddet skal bruges til projektet ”My Naturehood”, der skal få 

flere sårbare grupper ud og få glæde af naturen. Med dette 

projekt styrkes naturprofilen i Nivå Nu, hvor vi de seneste år har 

arbejdet målrettet med at inddrage den nærliggende natur i det 

boligsociale arbejde.  

My Naturehood skal inddrage flere forskellige beboergrupper i 

udviklingen af lergravssøerne som et rekreativt og attraktivt 

mødested for aktiviteter og socialt samvær i Nivå. Gennem 

inddragelsen er målet at beboerne vil opleve glæden ved et aktivt 

friluftsliv i et naturområde, der er tæt på dem, og som de er 

trygge ved at færdes i. De vil opnå nye kompetencer, blive 

engagerede i naturen og føle ejerskab for området. My 

Naturehood er samtidig et projekt for alle Nivås beboere, og 

ambitionen er, at det skal blive startskuddet på en proces, som 

genskaber engagement og et fælles initiativ omkring Nivå.  

Forårsprogram 
Nivå Nus forårsprogram blev hustandsomdelt i de fem afdelinger i starten af februar. Layoutet er lavet af 

Simon, der er frivillig grafisk designer fra Burundi. Vi har fået kontakt til Simon gennem danskholdet. 

Personale 
Vi har ansat Yeter som timelønnet praktisk medarbejder i sekretariatet. Yeter skal i nogle få timer om ugen 

stå for praktisk forefaldende arbejde og hjælpe til ved kursusforløb og større arrangementer.  

I december og januar har vi haft Søren i praktik. Søren er nyuddannet sociolog og har været en stor hjælp i 

forhold til med den årlige opfølgning af diverse aktiviteter. 

Tryghedsvandring 
Fredensborg Kommune gennemfører endnu en tryghedsvandring d. 25. februar, hvor Byrådet er inviteret 

med. Afdelingsbestyrelsesformændene er også inviteret og Bjarke deltager fra Nivå Nu. 

http://nivaa-nu.dk/


 

Børn, unge og familier 

Trivsel og udvikling i familielivet  
 
Glæde i familielivet 
Der afholdes forløb ”Glæde i familielivet” for mødre en gang ugentlig med opstart her i februar. Der er stor 
interesse for tilbuddet som har 19 tilmeldte til det ny startet forløb. Det er en blanding af mødre, der har 
deltaget før, og nogle der er her for første gang. Her mødes mødre fra afdelingerne på tværs af etnicitet og 
taler om alt fra børneopdragelse til egen trivsel i familien. Deltagerne på efterårets forløb har ønsket at vi 
udbyder et lignende tilbud til mændene. Det er Familie- og netværksmedarbejderen ved at sætte i værk, da 
det ellers kan være svært at få fædrene på banen, og de spiller en væsentlig rolle i forhold til familiens 
trivsel.  
 
Familiekurser med hjerterum 
Det har været muligt at tilbyde 6 familier 
på overførselsindkomst en gratis ferie 
med deres børn på kursusstedet Sankt 
Helene. Vi fik samme tilbud for et års tid 
siden, og det vakte stor begejstring hos 
de familier der var af sted.  
 
Hipp Hopp;  
Nyt 30 ugers ”Hipp Hopp” forløb startede 
op i slutningen af september. Nivå Nu’s 
Familie-og netværksmedarbejder er 
guide for to af de familier som deltager i 
forløbet. Hipp Hopp er et før-skole 
projekt, hvor forældrene dagligt skal lave 
nogle sjove opgaver/lege med deres 
barn.  
Formålet med projektet er, at gøre børnene parate til skolestart, så de på lige fod med deres 
klassekammerater forbliver aktive og selvstændigt og kan håndtere udfordringer. Ved at deltage i Hipp 
Hopp bliver forældrene også i stand til at skabe rammerne om et aktivt liv i hjemmet.  

Individuel vejledning  
Trivselssamtalerne er stadige populære og bruges flittigt, hvilket betyder, at der allerede har været en del 

beboere i år, der har benyttet sig af muligheden. Samtalerne omhandler forskellige ting, lige fra praktisk 

hjælp med at få kontakt til instanser, personlige dilemmaer til hjælp med jobansøgninger. 

Inspiration til familielivet: 
Danskundervisning 

Der er stor tilslutning til danskundervisningen, som kører i samarbejde med LOF. Begge FVU hold, der kørte 

før jul, er fortsat efter ferien.  

Dertil er der startet et begynderhold op for beboere, der slet ikke taler dansk. Det er Hanne, en frivillig 

ildsjæl fra Nivåhøj III, der har startet holdet op. Hanne får snart hjælp fra flere frivillige lærere, der har 

meldt sig, hvilket betyder at vi evt. kan dele holdet op i mindre grupper og tage flere elever ind. Eleverne er 



 

typisk beboere, der af den ene eller anden årsag ikke har mulighed for at gå på sprogskole endnu, eller som 

har boet her så længe, at de har forpasset muligheden. 

Dialogmøder om opdragelse og forældreskab for mødre og fædre 

I samarbejde med Etnisk ung har vi afholdt dialogmøde om opdragelse og forældreskab i både 

Kvindeklubben og hos fædrene på biblioteket. Begge steder var der en spændende og livlig debat om store 

emner som børn og unges rettigheder, fordomme og det at opdrage i en familie med to kulturer. 

Aktive Kvinder 

Nivå Nu har sammen med helhedsplanen i Helsingør, Nøjsomheden fået ca. 450.000 kr. fra 

Integrationsministeriet til at gennemføre et kursus om medborgerskab og aktiv deltagelse i det danske 

samfund, særlig tilrettelagt for kvinder. Det er de to undervisere Nina og Mette fra IntegrationsMentor, der 

har søgt pengene, og det er dem der kommer til at afholde kurset. Vi forventer at en gruppe på 15-20 

kvinder gennemgår kurset i foråret, og efterfølgende vil kvinderne få mulighed for at skabe deres egne 

projekter med støtte fra Nivå Nus medarbejdere. Det er Mette og Christina, der er tovholdere fra Nivå Nus 

side. 

Sundhedscafé 
Sundhedscaféen kører som den skal med mange besøgende 

hver gang. Det er en vigtig aktivitet, der sikrer et tæt 

samarbejde mellem Nivå Nu og sundhedsplejerskerne. En 

mindre interviewundersøgelse med nogle af brugerne viser, at 

de nybagte forældre har stor glæde af både det faglige og 

sociale i caféen. Sundhedscaféen bruges også til opstart af nye 

mødregrupper. 

Læring i nye rammer 
Vi arbejder på, at forløbet knyttes til My Naturehood-projektet, hvor de unge vil komme ud og være med i 

bygge-/etableringsfasen. Målgruppen er unge fra 7., 8. og 9. klasse på Nivå Skole Nord. 

Som noget nyt arbejder vi på at tilbyde et læringsforløb om alment boligbyggeri/boligsocialt arbejde og 

byplanlægning som en del af Skolen i Virkeligheden.  

Kitchenstars 
Der har inden vinterferien været optagelsesprøver til Kitchenstars (for at sikre at børnene er engagerede), 

og undervisningen starter op i uge 8. Der gennemføres et 20 ugers forløb med cateringopgaver i løbet af 

forløbet. 

Naturens skatkammer på flaske – nyt læringsforløb 
Som noget nyt vil Osman og Frederik lave et forløb for en gruppe unge, hvor de selv kommer til at 

producere fx olier, eddiker, saft, pesto m.m. De unge skal selv ud og finde råvarerne i naturen, fremstille 

produkterne og sælge dem på markeder og lignende. Deltagerne bliver tidligere kitchenstars-deltagere og 

vi får god vejledning til organiseringen fra kommunens iværksætterkonsulent.  



 

Storytellers  
Beboerteater 

Der arbejdes sammen med Kokkedal på vej, på at skaffe finansiering til et stort beboerteaterprojekt i Nivå 

og Kokkedal. Hvis det lykkes at rejse penge til projektet, bliver det realiseret efter sommerferien i 

samarbejde med C:ntact - et teater udsprunget af Betty Nansen Teateret. C:ntact har stor erfaring med at 

skabe teaterforestillinger med ”almindelige” mennesker og med udgangspunkt i deltagernes personlige 

fortællinger fra det virkelige liv. 

Årets motiv 

Nivå Nu havde i efteråret en erhvervspraktikant, 

Abdullah fra 9. klasse i en uges praktik. En af dagene 

blev brugt til at deltage i Kommunens konkurrence 

Årets Motiv. Abdullah blev udstyret med vores gode 

kamera og fik til opgave at tage billeder af steder i Nivå, 

som han har et særligt forhold til. Det ene vandt en flot 

3. plads.  

Abdullah og Mette deltog i præmieoverrækkelsen på 

Nivaagaards Malerisamling, hvor Kommunens 

Kulturudvalg overrakte præmier. 

Aktivitetsplatforme 
Der er aktiviteter for børn i alderen 8-12 år hver fredag. Frem til påske er det i Niverødgårdshallen og efter 

påske bliver det aktiviteter i naturen. 

Fredag d. 12/2 holdt vi forsinket fastelavn i Nivå Nu, hvor ca. 20 glade børn deltog. Der kom også 6 mødre 

og var med frivilligt – det var dejligt at se.  

 



 

I Vinterferien er vi medarrangør af Sportscamp i Humlebæk Idrætscenter, hvor knap 100 børn er samlet til 

en aktiv ferie, hvor de får mulighed for at prøve tennis, gymnastik, parkour og håndbold. Det er de lokale 

idrætsforeninger, der står for aktiviteterne. 

 

Brobygning 
Frederik har været rundt på skolen og tilbyde fritidsvejledning sammen med Janne fra Fritidsbutikken. Vi 

formidler fortsat kommunens fritidspas til økonomisk trængte familier, hvilket er en rigtig god indgang til 

familierne. 

Fritidsjob til alle 
I samarbejde med UU-vejlederen på Nivå Skole Nord starter Frederik et kursusforløb d. 17. marts for unge, 

der gerne vil have et fritidsjob. Kurset foregår på skolen og skal klæde de unge bedre på til at få og 

fastholde et fritidsjob. Samtidig vil vi forsøge at opbygge et lokalt erhvervsnetværk, så vi får bedre mulighed 

for at brobygge til reelle fritidsjobs. 

Som led i den styrkede fritidsjobsindsats er det samtidig planen, at få et tættere samarbejde med Klub 2990 

ved at være mere til stede i klubbens åbningstider. 

Uddannelse, beskæftigelse og erhverv  

Fremskudt beskæftigelse 
Jacob har sidste arbejdsdag d. 26. februar, hvorefter han går på penison. Oplægget til den kommende 

fremskudte beskæftigelsesindsats er, at to af jobcenterets mentorer møder to dagen om ugen i Nivå Nu, 

hvor de skal afholde samtaler med de borgere, som de har i området. Det er såvel voksne 

kontanthjælpsmodtagere og vores flygtninge i området. Derudover skal jobcenterets to jobcoaches en dag 

om ugen afholde samtaler med ledige, som har brug vejledning i forhold til jobsøgning. Kommunens 

fremskudte beskæftigelse vil således være til stede i Nivå Nu tre dage om ugen fremover. Forslaget skal 

godkendes på styregruppemødet, før det kan træde i kraft. 

Frivilligt mentorkorps 
Der er pt. 3 aktive mentorforløb i indsatsen. Alle tre forløb handler om støtte til overgangen fra 9/10. klasse 

til ungdomsuddannelse. 



 

Ung på vej – mod en god fremtid 
Indsatsen for unge over 18 år består i løbende vejledning i forhold til job og uddannelse, når de søger os. I 

løbet af de seneste måneder har vi hjulpet to unge med at søge læreplads, en ung med at søge job, og en 

ung med at søge nu opholdstilladelse. 

Yassers 18+fodbold er fra årsskiftet forankret i UngFredensborg, så det kører ikke fremover i regi af Nivå 

Nu.  

Nivå Nu som træningsplatform 
Vi har ansat en lokal kvinde som timelønnet praktisk medhjælper. 

Derudover har vi haft en lokal nyuddannet i virksomhedspraktik. Der er flere der efterspørger praktik i Nivå 

Nu, og nogle er vi nødt til at afvise, da det er vigtigt, at der er et tydeligt formål med praktikken, og vi ikke 

ønsker blot at være det lette alternativ for ledige der er tvunget i praktik. 

I uge 8 skal vi have en dreng fra 9. klasse på Per Gyrum Skolen i skolepraktik. 

Beboernetværk, inddragelse og demokrati 

Inspiration til frivillige 
Temaaftener for frivillige 
Der har siden sidst været afholdt to temaftener for de frivillige i området. Aftenerne var arrangeret i 
samarbejde med Kokkedal på Vej, og der deltog frivillige både fra Nivå og Kokkedal. 
Første aften, hvor vi mødtes i Kokkedal, handlede om, hvordan man som frivillig kan bevare gejsten ved at 
være frivillig. Overskriften var Brænd men brænd ikke ud og oplægsholderen var Julia Bjerre fra Ingerfair.  
Næste temaaften blev afholdt i Nivå Nu og havde konflikthåndtering på programmet. Henrik Rosager kom 
og fortalte om konflikter, og der blev snakket på kryds og tværs i et fyldt lokale om vores egne erfaringer 
med konflikter. 
 
Jobcafe 
Der er startet en jobcafe op i Nivå Nus lokaler hver tirsdag kl. 10-12. Jobcafeen er drevet af to frivillige 
tovholdere, der selv er jobsøgende. I jobcafeen mødes en gruppe beboere, der alle er jobsøgende og 
udveksler erfaringer og hjælper hinanden med sparring på ansøgninger, cv m.m.. Jobcafeen er et frivilligt 
tilbud, og man vælger selv hvor stort et engagement, man lægger i cafeen.  
 
Modtage-netværk 
En gruppe beboere er i gang med at starte en form for modtage-netværk op. Det er et netværk af naboer, 
der hjælper nytilkomne flygtninge eller indvandrere med praktisk nabohjælp. Initiativet er i sin spæde 
opstart og tæller stadig kun få beboere.  
 
Vejledning i foreningsdannelse og i opstart af egen virksomhed. 
En del af indsatsen for at styrke frivillighedskulturen i området har i de sidste måneder bestået af vejledning 
i foreningsdannelse, og i hvordan man starter egen virksomhed. Det kan være en jungle at finde vej i, men 
heldigvis har kommunen flere gode vejledere, vi samarbejder med. Der er nu en forening på vej og 
forhåbentlig også et firma. 



 

Aktivitetspuljen 
Aktivitetspuljen har ikke været søgt i de sidste måneder. 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: 
Har du sagt Hej til din Nabo i dag? 

Naboskabsprojektet fortsætter, og har du og dine naboer lyst til at lave et arrangement for alle i din opgang 

eller på din vej, så er der hjælp at hente. Kontakt Mette, vi i arbejdsgruppen hjælper gerne med gode råd 

og med at lave invitationerne. I kan få op til 500 kr. i tilskud til indkøb til dagen. 

Udflugter med indhold 

Udflugter med indhold har været en fast aktivitet med skiftende grupper. Den sidste tur var til Peder Lykke 

plejehjem, et mangfoldighedsplejehjem på Amager. Her blev vi vist rundt, og hørte både om hvad et dansk 

plejehjem er, og om hvordan Peder Lykke plejehjem arbejder på at have plads til alle uanset etnicitet og 

religion. Vi afsluttede besøget i et rum, hvor der ved hjælp af et projektorsystem kunne indrettes en moske, 

en kirke eller en strand. at høre om stedet Meget overbevisende og spændende. 

 

http://nivaa-nu.dk/

