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Bymøde i Nivå  
Nivå Nu var repræsenteret ved Fredensborg Kommunes bymøde i Nivå d. 9/5 med Kitchenstars og to 
billedudstillinger af henholdsvis lokale amatørfotografer og Storytellers. Derudover støttede vi TOTS og 
Ghet2business med deres aktiviteter på dagen. Bymødet var en borgerinddragelsesproces om fremtidens 
Nivå, og der var stor tilslutning til det fra byens borgere. 

Børn, unge og familier  

Trivsel og udvikling i familielivet 
Vi er snart ved at skulle afslutte forårets forløb af ”Glæde i familielivet”. Forløbet er for dansk talende 
mødre.  Vi har fokus på trivsel i familien og har forskellige emner til drøftelse fra gang til gang. I løbet af de 
3 måneder forløbet strækker sig over holder vi et par familiedage, hvor hele familien er inviteret. Sidste 
familiearrangement blev afholdt på lokal shelterplads med bål, mad og lege. Det har været med til at 
inspirere familierne til selv at anvende det skønne område efterfølgende.  
Der er 14 deltagere, som repræsenterer forskellige etniske baggrunde.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Mindspring 
Vi har i Nivå Nu fået muligheden for at oprette et Mindspring-forløb efter sommeren for nogle af vores 
arabiske beboere. Vi er meget spændte på hvilken effekt det vil have på de deltagende familier og om det 
er noget vi skal gentage. MindSpring er navnet på en gruppemetode, som oprindeligt er udviklet i Holland, 
hvor den anvendes med både asylansøgere og flygtninge. Formålet er at styrke deltagernes egen 
handlekraft i forhold til særlige eksilproblematikker, der udspringer af deltagernes egen virkelighed. Det 
særlige ved metoden er, at grupperne ledes af en frivillig MindSpring-træner med samme sprog og 



kulturelle baggrund som deltagerne. MindSpring-træneren kan via sin kulturelle baggrund og sine 
erfaringer godkende og forstå mange af de situationer og problemer, gruppedeltagerne er i. For deltagerne 
giver det tryghed at vide, at træneren har personlige erfaringer, der ligner deres egne. Temaer og 
problematikker anskues såvel ud fra eget kulturelle perspektiv som fra et flygtninge-/indvandrerperspektiv 
med oplevede eksempler og erfaringer.  
 
Vinterferie  
Der var 3 familier der var heldige at få tilbudt gratis familiepladser i uge 7 på Sankt Helene Kursus og 
feriested i Tisvildeleje. Det betød, at 4 familier fra vores boligområde fik mulighed for at komme lidt væk og 
få holdt aktiv ferie med deres familie. Familierne var meget begejstret for ferieopholdet og følte de havde 
fået mange gode oplevelser samt nye venskaber. 
 
Hipp Hopp;  
Vi har bidraget som guide til pilotprojektet ”Hipp Hopp” som er et 
før skole projekt.  
Projektet er lige afsluttet efter 30 arbejdssomme uger for forældre 
og børn – nok mest forældrene.  Formålet med projektet har 
været, at gøre børnene i programmet parate til skolestart, så de på 
lige fod med deres klassekammerater forbliver aktive og 
selvstændigt kan håndtere udfordringer. Ved at deltage i Hipp 
Hopp bliver forældrene i stand til at skabe rammerne om et aktivt 
liv i hjemmet. Nivå Nus familie- og netværksmedarbejder har været 
guide for 2 familier. Forløbet blev afsluttet med en hyggelig 
familiedag med leg, diplomer og håndtryk med borgmesteren. Alt i 
alt et yderst vellykket forløb.  

  

Inspiration til familielivet 
Familieklubben  
Der afholdes hver den første tirsdag i måneden familieklub i samarbejde med Nivå Bibliotek og 
Medborgercenter. Her mødes familier fra hele Nivå, som har børn mellem 0-6 år til hyggelige aktiviteter og 
fællesspisning. Det er et fint forum, hvor familier fra både ejerboligerne og fra vores afdelinger mødes, 
inspireres og hygger sig sammen.  
 
Kulturarrangementer. 
I samarbejde med Nivå Bibliotek og 

Medborgercenter har vi afholdt to 

kulturarrangementer under temaet 

unge-liv. Arrangementerne 

præsenterede de unge for 

problematikker omkring det at være 

ung og blive voksen og med et særligt 

fokus på unge som vokser op som del 

af to kulturer. 

 

De to arrangementer var; Tæt på en 

forestilling med gruppen Contact. Tæt 



på er en række monologer, hvor unge fortæller deres egen historie f.eks. om at være indvandrer, være 

arbejdsløs eller andre personlige fortællinger. Det andet arrangement var en filmfremvisning af filmen Ækte 

Vare. En film der foregår i et belastet boligområde og viser en gruppe unges forhold til musik, venskab og 

kriminalitet. 

Vi fortsætter rækken med en boksefilm ”Skyggebokser” med instruktørbesøg efter sommerferien. Det 

arrangeres i samarbejde med Klub 2990 og Bokseklubben.  

Alle arrangementerne er gennemført med støtte fra Kulturpuljen i Fredensborg Kommune. 

Udklip fra Frederiksborg Amtsavis’ dækning af forestillingen med Contact 

Babylegestue 

Frivillige kræfter fra lokalmiljøet har taget initiativ til afholdes af Babylegestue her i foråret. Det løber af 

staben over 4 mandage, modsat de mandage hvor sundhedsplejerskerne holder sundhedscafe. Der har 

været af holdt 2 arrangementer og de er blevet rigtig godt modtaget af de nybagte forældre. De frivillige vil 

afslutningsvis evaluere tiltaget og tage stilling til om de vil fortsætte det efter sommeren. Der skal lyde en 

særlig tak til sundhedsplejerskerne, som har gjort et stort arbejde for at oplyse og motivere forældrene til 

at benytte tilbuddet.  

 

 

 

 

 

 

 

Individuel vejledning  
Trivselssamtalerne er meget 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.  

Sundhedscaféen  
Sundhedscaféen er populær og kører som den skal. I foråret har der været oplæg om sprog og sundhed. 
Forældrene har i forlængelse af sundhedsoplægget haft mulighed for at få et sundhedstjek.   

Kitchenstars  
Hver onsdag dukker der 16 unge kokkeaspiranter op i Nivå Skole Syds skolekøkken, og de er blevet 
undervist i smage, molekylær gastronomi og bagværk. Boligsocialnet har lavet en fin reportage om en 
ganske almindelig dag hos Kitchenstars i Nivå. Reportagen kan læses ved dette link 
http://boligsocialnet.dk/aktuelt/2015/kitchenstars 

http://boligsocialnet.dk/aktuelt/2015/kitchenstars


 
Der vil i den nærmeste fremtid blive fokuseret på jord til bord tanken, hvor de vil have ansvaret for deres 
egen plantekasse og generelt vil vi være mere ud i naturen. 
 
Kitchenstars var også en del af bymødet 9. maj med temaet ”smag din by”, hvor de unge kokke var ude og 
”sanke” ramsløg, brændenælder, skovmærke, løgkarse, bøgeblade og mælkebøtter. Det blev til 250 
smagsprøver, hvor Kitchenstars lavede ny nordiske piadinaer samt mælkebøttelimonade.   
 

 

Læring i nye rammer  
Forløbet er i fuld gang. Det er denne gang et pigehold, hvilket fungerer fint. Pigerne hygger sig og får nogle 

fine oplevelser gennem forløbet. På holdet deltager to piger, som vi har haft enormt svært ved at nå i vores 

B&U tilbud, hvorfor denne kontakt har været rigtig fin. Forløbet er tænkt med en afslutning på skolen d. 5. 

juni. 

 

Der skal udtænkes et nyt koncept for ’Læring i nye rammer’. Det virker fint at give ungerne et fedt tilbud 

om fredagen, men der bliver nødt til at være noget nytænkning i det, da det ellers bliver for præget af at 

være et tilbud, der ikke har den store opkobling til skolen og den hverdag, der leves der. ’Læring i nye 

rammer’ skal gentænkes henover sommer og starter op igen efter 

sommerferien. 

Storytellers 
I februar startede et hold Storytellers op med fire entusiastiske elever. Vi 
havde forventet, at der ville komme flere til, men det blev ved de fire. Til 
trods for de få elever gennemførte vi holdet og eleverne fik glæde af en 
noget mere intensiv undervisning. Undervisningen blev i denne sæson 
koncentreret omkring fotografi. Vi afsluttede forløbet med at udstille et 
udvalg af de bedste billeder ved Bymødet i Nivå d. 9. maj. Vi er i gang 
med at finde ud af, hvordan vi kan få flere deltagere på det kommende 
hold i efteråret. 



 

Aktivitetsplatforme og brobygning 

”Tour de fritid”  

”Tour de fritid” Har været i gang siden starten af april og er netop afsluttet. På holdet har vi haft en fast 

stamme af 10 deltagende – nogle gange er andre stødt til. Vi har haft introtræning med NG Gymnastik, Nivå 

Kokkedal Fodboldklub, Nivå Kokkedal Tennis, Ragnarock Nycirkus, Øresund Håndbold og Nivå Karateskole. 

Der har hver mandag været glade unger og foreninger, der glædeligt viser sig frem (håb om nye 

medlemmer). Nu starter vejledningen med de deltagende børns forældre, og forhåbentlig landes der en 

aftale om oprettelse af fritidspas (hvis dette er muligt) og en start i en lokal forening. Der kan være 

komplikationer i forhold til dette, da flere børn allerede har fået et nej hjemmefra. Tour de Fritid bliver i 

efteråret struktureret på en anden måde. Det bliver i højere grad et samarbejdsprojekt mellem Nivå Nu og 

Fritidsbutikken. Nivå Nu bliver en partner i skolevejledningen, og Tour de Fritid bliver et forløb, der samler 

dem, der ikke er foreningsaktive og laver et forløb på 2 uger (midt september), hvor de præsenteres for 3 

foreninger pr uger, 6 i alt. På den måde bliver de introduceret lige op til de nye hold starter i foreningerne. 

 

    

   

    

Fritidsjob 

Vi kører sideløbende med vores aktiviteter en del rådgivning og sparring for unge mennesker, der søger 

fritidsjob/læreplads eller andet. Vi har i foråret haft 8 igennem, hvor af 5 har fået ordinært job. I forhold til 

G2B har vi haft 11 igennem, hvor af 9 har fået jobbet i G2B. Denne ordning ønsker vi at udvide og gøre 

meget mere ud af, hvorfor der i øjeblikket arbejdes på en ansøgning, der kan give nogle timer til en 

medarbejder, der kan varetage opgaven, der er meget tidskrævende. 

 



Mind Your Own Business 
Hver tirsdag mødes 10 unge mellem 15-18 år i Nivå Nu, hvor de er med i Dansk Flygtningehjælps MYOB-
program. Et program hvor lokale erhvervsfolk og frivillige hjælper de unge med at skabe deres egen mikro-
virksomhed. Derudover har de fået Microsoft som deres mentor virksomhed. De unge er tidligere 
kitchenstars deltagere og har derfor valgt deres virksomhed inden for den gastronomiske verden. De laver 
streetfood og kalder sig Taste Of The Street. De har en kokkeelev på holdet, men samtlige unge har også 
gennemgået en hygiejneprøve, så de alle også har et hygiejnebevis. De har fået lavet en fast aftale på 
ungecenteret så de serverer til hver polka, og de har serveret til både et beboerindragelsesprojekt samt til 
bymødet i Nivå. Derudover har de været på virksomhedsbesøg hos Microsoft og hvad der kom ud af dette 
møde kan man læse i dette link http://www.myob.dk/nyheder/2015/05/man-skal-have-hjertet-med-sig-
tots-pa-virksomhedsbesog-hos-microsoft-4965.htm 

 

Godt på vej (18+)  
Vi har fået godkendelse fra Landsbyggefonden til at gennemføre projektet ”Godt på vej” som erstatning for 

Værkstedet. ”Godt på vej” består dels af individuel vejledning og brobygning og dels af støtte til positive 

fritidsaktiviteter i 18+gruppen.   

Som opfølgning på fredagsfodbold i hallen vil Saki og Yasser hen over sommeren stå for forskellige former 

for aktiviteter på gadeplan, blandt andet streetfodbold, basketball, hockey og grill. Målet er at de unge 

bliver bedre til selv at stå for positive aktiviteter i lokalområdet.  

Den individuelle vejledning gennemføres i samarbejde med Christina og gennem opsøgende 

gadeplansarbejde, hvor der er 1 til 1 vejledning og sparring på de unges hjemmebane. Derudover bruger de 

unge Saki til sparring, når de bliver arresteret, når de afsoner og når de bliver løsladt. Dette arbejde vil vi 

gerne udvide i den kommende tid. 

Uddannelse, beskæftigelse og erhverv  

Fremskudt beskæftigelse 
Den fremskudte beskæftigelse kører, som den skal. 

http://www.myob.dk/nyheder/2015/05/man-skal-have-hjertet-med-sig-tots-pa-virksomhedsbesog-hos-microsoft-4965.htm
http://www.myob.dk/nyheder/2015/05/man-skal-have-hjertet-med-sig-tots-pa-virksomhedsbesog-hos-microsoft-4965.htm


Styrkelse af 

arbejdsmarkedsparatheden  
Christina og Saki prøver på forskellige måder at 
støtte op om de udsatte unge og deres vej tilbage til 
uddannelses- og beskæftigelsessystemet. Det er 
imidlertid svært, da de unge, der har mest behov for 
hjælp ikke er motiveret til at modtage hjælpen, og 
da de ikke har en god platform til at arbejde ud fra. 
De har lavet et kort forløb for to unge, der havde 
brug for hjælp til at finde job og derudover har vi 
hjulpet de unge, der har opsøgt os for at få hjælp til 
jobansøgninger m.m. 

Frivilligt mentorkorps  
Mentorkorpset er fortsat ikke igangsat.   

Nivå Nu som træningsplatform  
Nivå Nu har pt. to lokale voksne i virksomhedspraktik. Derudover støtter vi op om unges træning i forhold 
til arbejdslivet i projekterne Mind Your Own Business og Ghet2business.  

Beboernetværk, inddragelse og demokrati 

Styrkelse af frivilligkulturen  
Eftermiddag for Frivillige 
I Nivå Nu har vi efterhånden mange frivillige kræfter igennem huset. Både frivillige der laver projekter i 
vores regi, men også frivillige der har egne projekter og kommer her for at få sparring og støtte til deres 
ideer. 
 I april afholdt vi første Eftermiddag for frivillige med emnet ”Søg penge til dine gode ideer”. Martin Ullerup 
fra Fredensborg Kommune var på besøg og fortalte om at søge penge dels i kommunens puljer, men også 
mere generelt om hvilke fonde der er interessante for frivillige projekter. 
 
Beboerbestyrelserne 
I foråret 2015 har vi deltaget i bestyrelsesmøder hos Nivåhøj afd. 102 og Mariehøj afd. 4. Begge bestyrelser 
bød indenfor, og vi havde en god snak om fortsat samarbejde. Særlige fokusområder er kommunikation, 
hvordan når vi ud til alle beboerne og samarbejde med Nivå Nu. 
Der er aftalt møde med bestyrelserne i Kvartererne, Nivåhøj III og Islandshøjparken i den kommende tid. 
 
Tøjkælderen 
Et af de projekter her i huset der drives af frivillige er Tøjkælderen, en genbrugsbutik hvor alle i Nivå kan 
hente gratis tøj til hele familien.  
Tøjkælderen ligger i Nivå Nus kælder og drives af 4-5 frivillige beboere. Der holdes åbent hver onsdag kl. 13-
15. 

 

Aktivitetspuljen 
Bestyrelsen i Nivåhøj afd. 102 har planlagt en Forårsfest lørdag d. 30. maj, som afholdes i afdelingen og er 
åben for alle. Der bliver loppemarked, hoppeborg og gratis grillpølser. Forårsfesten afholdes med hjælp fra 
Geht2business og er økonomisk støttet af Nivå Nus aktivitetspulje. 



Hverdagsliv og Naboskab:  
OnsdagsCafe 
Hver onsdag mødes en gruppe beboere til Onsdagscafe, hvor der bliver snakket, drukket kaffe og udveklset 
historier. Onsdagscafeen drives af beboerne selv med et par stykker som primære tovholdere. Vi fra 
sekretariatet bakker op og deltager en gang i mellem. Ellers er vores rolle at hjælpe med til at arrangere 
særlige gæster og Onsdagsture. 
I foråret har Onsdagscafeen haft besøg af Saki og Yasser som begge arbejder med Nivås unge og særlig har 
fokus på de unge der opholder sig på gaden. Beboerne som deltog i Onsdagscafeen var meget nysgerrige 
efter at høre om deres arbejde og snakken gik livligt. 
 
OnsdagsTure 
Der har været to OnsdagsTure som efter beboernes ønske gik til de boligsociale projekter i henholdsvis 
Kokkedal og Urbanplanen på Amager. 
I Kokkedal mødte vi Bydelsmødrene i deres kvindecafe. Her blev udvekslet erfaringer og aftalt fælles ture 
blandt andet til Folketinget. Kokkedal kvinderne kom på genbesøg to uger efter  hos Tøjkælderen. 
I Urbanplanen blev vi vist rundt af Simon fra det boligsociale projekt Partnerskabet. Vi så nyttehaver, 
bistader og snakkede om hvad dårligt image betyder for et 
boligområde. 
 
Førstehjælp 
I marts måned havde vi igen førstehjælpskursus med Jens 
Kock fra Nødsporet. Vi havde fået bevilliget tre kurser af 
Trygfonden og gennemførte et for forældre på barsel og et 
for beboere hvor vi havde arabisk tolk. Begge kurser blev 
gennemført med højt humør og fyldte hold. Kurserne blev 
afholdt i dagtimerne på to hverdage og for også at tilbyde 
beboere med arbejde muligheden havde vi planlagt et 
tredje kursus en søndag.  
 
Nivå Billeder 
I samarbejde med Søren Jakobsen, beboer fra Islandshøjparken og medadministrator på Facebook gruppen 
Nivå netværk gennemførte vi et naboskabsprojekt eller et imageskabende projekt under titlen” Nivå 
Billeder”. Over 500 billeder fotograferet i Nivå blev indsamlet fra 21 forskellige beboere i Nivå. Billederne 
blev udstillet på Nivå Bymøde d. 9. maj og vil senere bliver udstillet på Nivå Bibliotek. 
 


