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Børn, unge og familier 

Trivsel og udvikling i familielivet 
I december 2014 afsluttede vi efterårets forløb af  ”Glæde i 
familielivet”. Nyt forløb er lige startet op primo januar, og der er en 
deltagerliste på 14. Vi mødes hver torsdag kl. 12.30-15 dog med et 
par få undtagelser, hvor vi har familiedage og derfor mødes på 
tidspunkter, hvor hele familien har mulighed for at deltage. De 14 
deltagere repræsenterer forskellige etniske baggrunde. Fælles er 
dog, at alle har børn og taler dansk. Vi har fokus på trivsel i familien 
og har forskellige emner til drøftelse fra gang til gang.  
 
Hipp Hopp;  
Vi bidrager som guide til pilotprojektet ”Hipp Hopp”. Det er et 
førskoleprojekt, hvor målet er 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 er guide for 2 familier.  

Inspiration til familielivet: 
 

Kreadage for familier 
Under indsatsen Inspiration til Familielivet har vi afholdt et 
smykkeværksted, der samlede en gruppe beboere søndag 
eftermiddag i december. Der blev hygget, lavet smykker og 
snakket på kryds og tværs. Tovholder og smykkeunderviser 
var Anni, der er frivillig her i Nivå Nu. Anni har en baggrund 
som familieterapeut og institutionsleder. 
Smykkeværkstedet var et forsøg på at benytte kreative 
tiltag til at samle forældre og børn omkring en fælles 
aktivitet og der igennem styrke familiens relationer internt 
så vel som relationerne imellem familierne. Det var en dejlig 
vellykket dag, så vi vil gerne arrangere kreadage fremover. 

 
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.  Til 
årets første arrangement i januar var der fuldt hus, så det var dejligt.  



Kulturarrangementer. 
I foråret afholdes tre kulturarrangementer i samarbejde med Nivå Bibliotek og Medborgercenter. 
Arrangementerne har til formål gennem kulturelle oplevelser at præsentere problematikker omkring livet 
som ung, de valg man står overfor, venskab, uddannelse og familielivet. 
For unge over 15 år, forældre og andre interesserede. Arrangementerne er gratis og foregår på Nivå Skole. 
 

  
Ækte Varer  
Torsdag d. 26. februar kl. 19 

Contact – teater  
Tirsdag d. 28. april kl. 19 

Skyggebokser 
Torsdag d. 26. marts kl. 19

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 kører fortsat godt og er et eftertragtet tilbud blandt de nybagte forældre. Der er åbent 
mandag i lige uger, og i løbet af foråret vil der blandt andet komme oplæg om kommunikation i 
parforholdet, sprog, motorik og forebyggelse af ulykker. Nye mødregrupper startes også op i forbindelse 
med sundhedscaféen. 
Vi har desværre måttet tage afsked med Mette, som var en vellidt og dygtig sundhedsplejerske i Nivå. 
Mette har fået nyt arbejde i en anden kommune. 

Kitchenstars 
Kitchenstars afholdte deres sidste cateringopgave i 2014 i samarbejde med medborgercenteret og Nivå 
Fædreklub, hvor der var julebanko og 3-retters menu til de ældre borger. Man kan se et link her 
http://youtu.be/F6Kkt4G2XL4  
I januar 2015 blev vores kitchenstars hyret af KAB til at lave opkvikkere til 330 medarbejdere på Crown 
Plaza Hotel, se mere i linket her http://youtu.be/tTugY3vw_Bw  
Der er startet nyt hold op til Kitchenstars i slutningen af februar. Det bliver et struktureret forløb, hvor der 
også kommer eksterne instruktører. Til at hjælpe os med at holde styr på disse talentfulde unge, har vi fået 
en Syrisk flygtning, som frivillig på Kitchenstars. Malik har været kok i sit hjemland og er blevet henvist via 
frivilligcenteret i Humlebæk til os. 

http://youtu.be/F6Kkt4G2XL4
http://youtu.be/tTugY3vw_Bw


 

Kitchenstars vil også gerne tage initiativ til, at lave en Food Camp i uge 42 (Efterårsferien) i samarbejde med 
Skolen i Virkeligheden, Fritidsbutikken, Børnehusene Kokkedal samt UngFredensborg. De første møder til 
opstart af campen, forventes afholdt i slutningen af februar måned. 
 

  

 

StoryTellers: 
4. februar begyndte et nyt forløb med StoryTellers, denne gang er det et hold for både drenge og piger i 
alderen 12-17år. Vi har i samarbejde med Dalia fra UngFredensborg været på besøg i klasserne på Nivå 
Skole Nord og rekrutteret til holdet. 
StoryTellers arbejder med fotografi, film og fortællinger med udgangspunkt i Nivå. I foråret har vi aftalt at 
deltage på Bymødet i Nivå d. 9. maj med en aktivitet og evt. en udstilling. Biblioteket efterspørger også en 
udstilling, og vi forventer at levere billeder til lokalaviserne. Der er tilknyttet en ekstern lærer, som 
finansieres af UngFredensborg. 
 

 

Læring i nye rammer 
Forløbet version 1.0 er ved at være færdigt. I løbet af uge 8 bliver der afholdt evalueringssamtaler med 
elvernes respektive klasselærere. Indtil videre er responsen meget positiv. Emner som bedre 
kammeratskab, øget løst til at gennemføre skoleugen (man ser frem til fredag), samt øget lyst til de 
naturfaglige fag er noget lærerne indtil videre har fortalt. 
 I første ombæring er det blevet tydeligt, hvilke dele af forløbet der skal arbejdes videre med. Samarbejdet 
med klasselærerne har fungeret rigtig fint – og vi taler jævnligt om, hvordan fredagen har forløbet.  



 

Aktivitetsplatforme 
Vi har afholdt juleferieaktiviteter i 
samarbejde med klub 2990 og 
Vinterferiecamp i samarbejde med  
Fritidsbutikken.  
 
Vi har fast hver fredag indendørs fodbold i 
Nivårødgårdshallen, og vi er i øjeblikket 
ved at planlægge og rekruttere endnu en 
omgang Tour de Fritid, hvor 15-25 børn 
får mulighed for at prøve en fritids-
aktivitet hos de lokale foreninger. 
 

 

Brobygning 
Brobygning i tal for 2014. Vi har i 2014 hjulpet 21 unge med at 
få fritidspas. Vi har afholdt forældrearrangement og desuden 
været med til at uddanne 9 unge fritidsmentorer samt været 
med til alle feriecamps og været med på sidelinjen til Nivå 
Foreningsdag. 
Vi vil i 2015 fokusere meget på fastholdelse af børnene i 
fritidsaktiviteterne samt meget mere forældreinddragelse. 
 

Vi har i slutning af året og starten af år 2015 også haft fokus på at hjælpe unge med jobansøgninger og 
individuel ungerådgivning.  
 

18+ 
Yasser (med støtte fra Saki) står for fredagsbold i Niverødgårdshallen for 18+drengene. Det er en aktivitet, 
der samler en bred gruppe af unge på en god måde, og her i foråret vil vi støtte op om at få lavet et 8-
mands-fodboldhold, der kan spille i turneringsfodbold. 
Vi vil i den kommende tid også kigge på, hvordan vi kan støtte op om et mere aktivt fritidsliv for 
målgruppen. 

Uddannelse, beskæftigelse og erhverv 

Fremskudt beskæftigelse 
Den fremskudte beskæftigelsesindsats kører, som den skal. I løbet af den kommende tid vil vi kigge 
nærmere på muligheden for at lave et særligt tilrettelagt forløb for en udvalgt gruppe 
kontanthjælpsmodtagere.  
I løbet af foråret vil der blive knyttet en socialrådgiver-elev til den fremskudte beskæftigelsesindsats. 

Styrkelse af arbejdsmarkedsparatheden 
Efter lukningen af Værkstedet har vi valgt at fokusere mere af vores 18+arbejde på støtte til jobsøgning og 
uddannelsesafklaring blandt de unge, der søger vores hjælp på en ordentlig og respektfuld måde. Saki og 



 

Christina er således i gang med et forløb for unge, der har brug for støtte til uddannelsesafklaring, og vi har 
hjulpet 5 unge med job- og praktikstedsansøgninger. 

Frivilligt mentorkorps 
I løbet af foråret vil vi forsøge at rekruttere både mentorer og mentees til projektet. Der er annonceret i 
vores forårsprogram, og derudover er vi i gang med at afholde møder med potentielle samarbejdspartnere. 

Mind Your Own Business  
Drengene i MYOB-Nivå er i fuld gang med at starte deres egen mikrovirksomhed TOTS (Taste of the street). 
De vil sælge streetfood ved events og særligt corndogs, som er meget populære i USA. Drengene mødes 
hver tirsdag med deres mentorer for at udvikle og realisere forretningsidéen. 

Ghet2business – G2B 
G2B har netop gennemført jobsamtaler og fået ansat et hold til det kommende år. Der har været stor 
søgning til projektet, og derfor er det også glædeligt, at der er blevet mulighed for at øge antallet af unge i 
projektet. Der vil i det kommende år også blive arbejdet på at sluse nogle af de unge ud i ordinære 
fritidsjobs, så nye unge kan få en plads i G2B. Yasser fra Klub 2990 er blevet koblet på projektet og skal køre 
det i samarbejde med Paulus. 

Beboernetværk, inddragelse og demokrati

Styrkelse af frivilligkulturen: 
Under indsatsen Styrkelse af frivilligkulturen er der gennem de seneste måneder primært blevet arbejdet 
med individuel støtte og vejledning til de frivillige. Det drejer sig blandt andet om hjælp til 
puljeansøgninger, sparring i forhold til ideer og nye projekter. 
 
Beboerbestyrelserne. 
I efterår/vinter har vi haft samarbejde med en del bestyrelsesmedlemmer, særlig sparring i forhold til 
udvikling af bestyrelsesarbejdet samt udvikling af nye naboskabsprojekter. Bestyrelserne har netop afholdt 
beboermøder, og der er valgt nye bestyrelsesmedlemmer i flere afdelinger. 
Kontakt og samarbejde med de fem beboerbestyrelser er et fokuspunkt. Bestyrelsesmedlemmerne er en 
central gruppe frivillige i området. Vi i Nivå Nu vil gerne støtte bestyrelserne i deres arbejde og lægger op til 
mere samarbejde omkring beboerdemokrati, naboskabsprojekter. 
 
Beboerdrevne projekter. 
I vinter 2014 har vi støttet følgende grupper i større eller mindre grad: 
Kvindecaféen, Tøjkælderen, Nørklerne, Nivå Netværk, Poteklubben, Gymnastik for kvinder, Mandagscafe i 
afd. 102., Fædreklubben. 

Hverdagsliv og Naboskab: 
 

Beboercafé. 
Gennem efteråret og vinteren er der afholdt Beboercafé hver anden 
tirsdag kl. 13-15. Her har en gruppe beboere mødtes til hyggeligt 
samvær.Fremover vil Beboercaféen overgå til at være et beboerdrevet 
netværk, der mødes fast hver onsdag formiddag. Gruppen, som nu 
kalder sig Onsdagscaféen, har planlagt et program med dels fælles 
udflugter og onsdagsmøder i Nivå Nu. Gruppen er åben for nye 
beboere og henvender sig primært til hjemmegående voksne. 


