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Nivå er et dejligt sted at bo – og i de næste fire år vil Nivå Nu arbejde på, at det 
bliver et endnu bedre sted at bo. I tæt samarbejde med lokalområdet vil vi ar-
bejde på at skabe positive forandringer, der kommer beboerne til gode. Fokus 
vil være på læring, brobygning, vejledning og netværk. Dette gennem fore-
drag, kurser, arrangementer, personlig vejledning og et fastholdende fokus 
på at skabe muligheder og resultater for og sammen med jer, der bor i Nivå. 
Denne pixi-udgave beskriver i kort form indsatserne i projektets anden bevil-
lingsperiode 2014-2017. Hvis du skulle have lyst til at læse helhedsplanen i 
sin fulde form, kan du finde den på Nivå Nus hjemmeside www.nivaa-nu.
dk. Du er også altid velkommen til at kigge forbi os, du finder os på adressen 
Nivåhøj 55, 2990 Nivå.

God Læselyst!

Nivå Nu er et boligsocialt projekt, som startede i 2009. Projektet er et sa-
marbejde mellem Boligforeningen VIBO, Fredensborg Boligselskab, KAB og 
Fredensborg Kommune. Det omfatter boligafdelingerne Islandshøjparken, 
Nivåhøj II, Nivåhøj III, Niverød III (Kvartererne) og Niverød IV (Mariehøj). 
Projektet er primært finansieret af Landsbyggefonden, og derudover medfi-
nansierer boligforeningerne og Fredensborg Kommune.

Velkommen til niVå nu 2014-2017
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børn, unge og familier
 
•	 Trivsel og udvikling i familielivet 
•	 inspiration til familielivet 
•	 sundhedscaféen 
•	 individuel vejledning 
•	 Kitchen stars
•	 storytellers 
•	 læring i nye rammer 
•	 aktivitetsplatforme 
•	 brobygning 
•	 værkstedet 

 
uddannelse, beskæftigelse og 
erhverv 

•	 Fremskudt beskæftigelse 
•	 styrkelse af arbejdsmarkeds- 

paratheden 
•	 Frivilligt mentorkorps 
•	 nivå nu som træningsplatform

beboernetværk, inddragelse og  
demokrati

•	 styrkelse af frivilligkulturen 
•	 Hverdagsliv og naboskab 
•	 aktivitetspuljen

indsaTser
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Over de kommende sider, vil du blive præsen-
teret for en indledning til hver indsats, “Børn, 
unge og familier”, “Uddannelse, beskæftigelse 
og erhverv”, “Beboernetværk, inddragelse og 
demokrati”. Derefter vil en kort beskrivelse af de 
konkrete indsatser blive præsenteret. 

Læsetip!!



børn, unge og familier
Arbejdet med områdets børn, unge og familier er altafgørende for at om-
rådet kan udvikle sig til et endnu bedre sted at bo. Det er et arbejde med 
at støtte de yngre generationer i at udvikle sig i en positiv retning. Der skal 
sættes ind i forhold til at give de unge mulighed for at indtræde i nogle nye 
positive relationer. Det være sig i forhold til job og uddannelse, men også 
mere generelt i forhold til at skabe nogle succesoplevelser, der kan give dem 
selvtillid og mod på tilværelsen. Indsatsen vil ikke bare sætte fokus på bar-
net og den unge, men på hele familien, og på den omverden som familien 
er en del af. Målet med indsatsen for børn, unge og familier er, at flere fam-
ilier i boligområdet opnår et bedre familieliv, hvor familiemedlemmerne 
trives bedre i og uden for familien, hvor børnene og de unge motiveres og  
fastholdes i en positiv udvikling, og hvor de tilknyttes et fritidstilbud.
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Børn, Unge og Familier 
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Trivsel og udviKling i  
FamilieliveT
Kursusforløb for forældre, hvor der gennem en kombina-
tion af oplæg og dialog arbejdes med familiens trivsel. 
Herunder barnets trivsel, parforhold, venskaber, uddan-
nelse/job, netværk etc. Kurserne gennemføres som mindre 
lukkede hold, og der tages udgangspunkt i de problem-
stillinger, som fylder mest hos deltagerne.

Målgruppe: Forældre

Jeg er ikke alene mere. Jeg er blevet 

bedre til at være i Nivå og savner 

ikke min hjemby så meget mere. 

Savnet til mine gamle venner er også 

blevet mindre, nu jeg har fået nogle 

nye

 
- Citat deltager ved familieliv “

“

Min lunte er blevet længere, 

det har mine børn også be-

mærket. Det er super dejligt! 

 
   - Citat deltager ved familieliv

“
“

inspiraTion Til FamilieliveT
Tilbud til forældre, hvor man kan få inspiration til 
familielivet, og hvor man kan møde og danne netværk 
med andre forældre i Nivå. Der vil være åbne debat- og 
foredragsarrangementer, aktiviteter for hele familien og 
korte forløb for særlige målgrupper.

Målgruppe: Forældre



SundhedScaféen 
Vejledningstilbud til kommende og nybagte forældre. 
Fredensborg Kommunes sundhedsplejersker står for 
sundhedscaféen, og der vil både være foredrag/oplæg 
målrettet småbørnsfamilier og individuel vejledning.

Målgruppe: Kommende og nybagte forældre 

IndIvIduel vejlednIng 
Tilbud om individuel anonym vejledning til voksne. 
Fokus på hjælp til selvhjælp gennem henvisning og 
brobygning til relevante instanser. Samtalerne vil 
berøre emner, som den enkelte finder væsentlige for sit 
hverdagsliv.

Målgruppe: Voksne
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Børn, Unge og Familier 



BroBygning
Brobygning til det etablerede foreningsliv og til de kom-
munale klubber. I samarbejde med Fredensborg Kom-
munes Fritidsbutik skabes der forbindelse mellem områdets 
børn og unge og de lokale foreningstilbud og kommunale 
klubtilbud.

Målgruppe: Børn og unge i alderen 9-17 år

AktivitetsplAtforme 
Opsøgende kultur- og idrætstilbud for områdets børn og 
unge. Aktivitetsplatformene vil være på gadeplan, der hvor 
de unge befinder sig. Aktivitetsplatformene laves i samarbe-
jde med Fredensborg Kommunes fritids- og ungdomsklub-
ber og skal understøtte den øvrige brobygningsindsats.

Målgruppe: Børn og unge i alderen 9-17 år
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Børn, Unge og Familier 



læring i nye rammmer 
Skræddersyede læringsforløb for nogle af de 
børn, som ikke oplever succes i skolen. Gen-
nem alternative læringstilgange skal børnene 
motiveres og klædes på til at kunne indgå i 
og profitere af den ordinære undervisning i 
folkeskolen. Her er ikke fokus på ordinær og 
traditionel tavleundervisning, men forløb, 
der tager udgangspunkt i den enkeltes situa-
tion og interesser.

Målgruppe: Børn i alderen 9-12 år

sToryTellers 
Tilbud til unge hvor de gennem historief-
ortælling får mulighed for at formidle små 
historier fra boligområderne. Der vil være 
fokus på kompetenceudvikling af områ-
dets unge indenfor den journalistiske gren. 
Projektet skal give de medvirkende nye 
kompetencer, samtidig med at der skabes en 
platform, hvor områdets gode historier kan 
samles og udveksles. Storytellers gennem-
føres i samarbejde med Fredensborg Kom-
munes Ungdomsskole.

Målgruppe: Børn og unge i alderen 13-17 år

værKsTedeT
Værkstedet er et fritidstilbud for unge voksne 
i alderen 18-29 år. Værkstedet skal under-
støtte positive fritidsaktiviteter, kompeten-
ceudvikling, øget netværk for målgruppen, 
og derudover skal det have en brobyggende 
funktion til kommunen og andre offentlige 
myndigheder. På sigt skal Værkstedet drives 
som en selvstændig forening.

Målgruppe: Unge voksne i alderen 18-29 år
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Børn, Unge og Familier 



Kitchen StarS 
Kitchen Stars er en kokkeskole for børn og unge, hvor der arbejdes 
med at øge børnenes lyst og kendskab til veltillavet og sund mad, 
samtidig med, at det giver børnene nogle succesoplevelser, der øger 
selvværdet og troen på at kunne noget. På sigt skal projektet også 
inkludere et lommepengeprojekt, hvor børnene og de unge får mu-
lighed for at tjene lommepenge i forbindelse med mindre caterin-
gopgaver. Kitchen Stars gennemføres i samarbejde med Fredensborg 
Kommunes Ungdomsskole.

Målgruppe: Børn og unge i alderen 9-17 år
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At være med i Kitchen Stars har lært 
mig at arbejde med hjertet, det har 

givet mig mange udfordringer og det 
har lært mig en massse. Jeg har lært 

at arbejde sammen med andre og 
selvstændigt. Det var en fed oplevelse 
at lave mad til så mange mennesker, 
det er noget jeg aldrig har prøvet før. 
Men det vigtigste af alt er, at jeg har 
haft det utroligt sjovt sammen med 

vennerne.

Citat deltager i Kitchen Stars

Med Kitchen Stars har 
jeg fundet ud af, at man 

kan mange flere ting 
end man tror! 

 
Citat deltager i Ktichen Stars
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Børn, Unge og Familier 



I de fem boligafdelinger er der en større andel af beboere, der står uden for arbe-
jdsmarkedet, end i kommunen som helhed. Særligt blandt unge mellem 18 og 29 
år er forskellen stor. Den højere ledighed medfører ikke kun negative konsekvens-
er for den enkelte, der står uden job, men risikerer at have en negativ påvirkning 
på boligområdet generelt. Målet med helhedsplanens beskæftigelsesindsats er at 
hjælpe unge og voksne ledige tættere på selvforsørgelse ved at understøtte den 
kommunale beskæftigelsesindsats gennem afklaring og styrkelse af deltagernes 
muligheder for at komme i uddannelse eller job. Indsatsen består både af indivi-
duelt tilrettelagte forløb og gruppebaserede forløb. Indsatsen gennemføres i tæt 
samarbejde med Fredensborg Kommunes beskæftigelsesindsats.

uddannelse, beskæftigelse og erhverv
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Det er super dejligt, at min sagsbehandler sid-
der så tæt på. Afstanden mellem systemet og 
mig er blevet meget mindre. Det betyder, at 
jeg kan kigge ind, når jeg har tid. Jeg kan få 
en snak, få hjælp til diverse breve og skemaer. 
Det betyder meget, at jeg hele tiden kan have 
en kontakt til min sagsbehandler, og det kan 
jeg, når hun holder til lige rundt om hjørnet.

 Citat fra bruger   

Uddannelse, beskæftigelse og erhverv 

sTyrKelse aF arbeJdsmarKeds 
paraTHeden 
Tilbud til unge voksne, der ikke er i uddannelse eller 
beskæftigelse. Gennem praksisorienterede tilgange 
arbejdes der individuelt og i grupper med at under-
støtte en personlig udvikling blandt deltagerne, så de 
i højere grad bliver i stand til at tage en uddannelse 
eller få og fastholde et job. Der arbejdes ud fra en hel-
hedsorienteret tilgang, der tager udgangspunkt i den 
enkeltes konkrete livssituation.

Målgruppe: Unge voksne i alderen 18-29 år

FremsKudT besKæFTigelse
Fremskudt beskæftigelsesindsats målrettet kontanthjælpsmodtagere over 30 år. Gen-
nem en lokal, kontinuerlig og individuelt tilrettelagt sagsbehandling arbejdes der 
målrettet på at afklare kontanthjælpsmodtagere i forhold til deres muligheder for job 
eller uddannelse. Ved at lave en fremskudt indsats etableres en formidlingsbase, der 
er tæt på målgruppen, og dermed bliver det lettere at få hjælp til at vende tilbage til 
arbejdsmarkedet eller starte uddannelse. Fredensborg Kommunes Jobcenter står for 
den fremskudte beskæftigelsesindsats.

Målgruppe: Kontanthjælpsmodtagere over 30 år



Uddannelse, beskæftigelse og erhverv 

11

Foto af de to jobkonsulenter,  
Katrine Hacke Østergaard og Jakob Juul 



Frivilligt mentorkorps 
Tilbud til unge voksne i alderen 18-29 år, der har 
svært ved at fastholde uddannelse eller job. De 
frivillige mentorer skal støtte, motivere og vejlede 
de unge, så de bliver bedre i stand til at fastholde 
deres studie eller job. Samtidig skal mentorpro-
jektet skabe nye relationer blandt unge og ældre, 
som ikke i forvejen kender hinanden.  

 
Målgruppe: Unge voksne i alderen 18-29 år

Uddannelse, beskæftigelse og erhverv 
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Nivå Nu som træNiNgsplat-
form 
Nivå Nu som træningsplatform er et tilbud for 
folk uden for arbejdsmarkedet, der har brug for 
en tryg ramme og et springbræt til det ordinære 
arbejdsmarked. Det kan være i forhold til at 
opbygge rutiner og rammer for den enkelte, der 
gør, at man kan indgå i et team som på en hvilken 
som helst arbejdsplads.

Målgruppe: folk uden for arbejdsmarkedet



BeBoernetværk, inddragelse og demokrati
At få mulighed for at bidrage til sit lokalområde er en vigtig ting. Man bliver ofte gjort opmærksom på området på en anden måde. Man bliver 
en del af området og får aktivt lov til at være med til at udvikle det. Ved aktivt at være en del af sit område, får man som regel mulighed for at 
møde en masse mennesker, der ligeledes bor i området. Man oparbejder nogle bekendtskaber, der senere kan vise sig at udvikle sig til at blive 
gode venner. Man kan, ved at være aktiv i sit lokalområde, skabe sig et positivt forhold til sit område. Målet med helhedsplanens indsats for 
frivillige beboere er at få flere aktive frivillige i boligområdet, som laver sociale aktiviteter, der er med til at skabe møder og nye sociale netværk 
på tværs af beboergrupperne og dermed et bedre naboskab i boligafdelingerne.
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sTyrKelse aF  
Frivillig KulTuren

Tilbud til beboere, som ønsker at yde en 
frivillig social indsats i lokalområdet. Her 
er fokus på at give redskaber og kompe-
tencer, der giver mulighed for at udvikle og 
afvikle arrangementer til stor glæde for lo-
kalområdet. Der vil både være korte kurser 
og individuelle læringsforløb tilpasset de 
frivilliges forudsætninger.

Målgruppe: Alle beboere, der ønsker at 
gøre en forskel i lokalområdet

Hverdagsliv og  
nabosKab

Åbne arrangementer/foredrag for voksne 
beboere. Arrangementerne vil omfatte 
mange forskellige temaer, og arrangør-
erne vil være en blanding af professionelle, 
lokale beboere og andre frivillige fra lo-
kalområdet. Udover spændende temaer vil 
fokus i høj grad være på at styrke de sociale 
netværk blandt beboerne.

Målgruppe: voksne beboere

aKTiviTeTspulJen

Pulje der skal støtte nye frivillige sociale 
aktiviteter i lokalområdet. Der vil være tæt 
vejledning og støtte til ansøgere, og fokus 
er ikke på evnen til at kunne skrive en god 
ansøgning, men i højere grad på viljen til at 
lave et stykke frivilligt socialt arbejde, der 
kommer boligområdet til gode.

Målgruppe: Alle beboere

beboerneTværK, inddragelse og demoKraTi  
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Jeg har været aktiv frivillig i Nivå siden 91. Jeg 
har arrangeret bankospil, loppemarkeder, hjul-
pet etniske med at oversætte breve og meget an-
det! At være frivillig holder mig virkelig i gang. 
Jeg har noget jeg skal stå op til om morgenen, og 
jeg føler at jeg stadig kan noget! Jeg bliver glad 
og tilfreds, når jeg hjælper andre - og jeg bliver 
ved ligeså længe jeg kan!  

 Citat - Benthe Fobian

“

“



det er dig som beboer, der er den vigtigste brik i udviklingen af nivÅ

Den nye helhedsplan arbejder med en lang række initiativer og indsatser. Det er alle initiativer, der sigter på at skabe nogle bedre rammer for 
beboerne i Nivå. Det er vigtigt at mange forskellige indsatser bliver sat i værk. Ingen indsatser kan isoleres, da problemer ofte avler problemer 
og dermed står i relation til hinanden. Det betyder, at man er nødt til at skabe et samarbejde mellem mange forskellige kompetencer. Det være 
sig i forhold til kommunale aktører, der har en specifik faglig viden, men i lige så høj grad til jer, beboere, som har jeres daglige gang i Nivå. I er 
eksperterne, og det er jer, der ved hvor ‘skoen trykker’. Derfor er jeres erfaringer, der hvor Nivå Nu tager sit afsæt. Vi gør alt, hvad vi kan for at op-
søge jer, og høre hvad der rører sig i jeres hverdag, men det er svært at nå alle og derfor lyder opfordringen herfra, at I ikke må tøve med at opsøge 
os og fortælle os, hvad I har på hjerte. 


