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På Tværs
Åbent Hus
Vi holdt åbent hus i Nivå Nu torsdag d. 27.
august kl. 16-18, hvor beboere og andre
interesserede kunne komme forbi og høre
mere om efterårets aktiviteter. Det blev en
rigtig hyggelig eftermiddag, hvor mange
beboere kom forbi til en snak, og hvor flere
meldte sig til nogle af vores efterårsaktiviteter. Tak til alle jer frivillige, der hjalp
med at skabe en hyggelig dag med kaffe,
kage, snobrød, gratis tøj og sjove aktiviteter
for børnene.

Tryghedsvandringer
Bjarke har deltaget i to tryghedsvandringer arrangeret af Fredensborg Kommune i samarbejde med firmaet
Trygge Byer. Den første vandring var orienteret omkring Nivåhøjafdelingerne, mens den anden vandring var
orienteret omkring Niverødafdelingerne. Vandringerne har sat fokus på mulighederne for situationel
forebyggelse af kriminalitet i området.

Børn, unge og familier
Trivsel og udvikling i familielivet
Glæde i familielivet
Forårets forløb af glæde i familielivet blev afsluttet med stor tilfredshed fra deltagernes side. Der har været
det største antal deltagere på holdet og et rimeligt stabilt fremmøde. Emner der er blevet talt om har
været, parforhold, opdragelse, psykisk og fysisk trivsel samt taget på familieture i naturen. I evalueringen
gav deltagerne udtryk for at de følte de lærte noget, at det hjalp dem til at komme ud og at de fik mere
overskud i hverdagen. Der starter nyt forløb op i september.
Mindspring
Vi har i Nivå Nu fået muligheden for at oprette et Mindspring forløb med opstart til september. Vi er i gang
med at rekrutterer 4-5 arabiske forældrepar, som skal deltage i det 8 ugers forløb. 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.
Hipp Hopp;
Nyt 30 ugers ”Hipp Hopp” forløb starter op i slutningen af september måned. Nivå Nu’s Familie-og
netværksmedarbejder vil være guide for 2 af de familier, som skal deltage i forløbet. Hipp Hopp er et førskole-projekt under Nivå Bibliotek og Medborgercenter. 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 i stand til at skabe rammerne om et
aktivt liv i hjemmet.

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.
Babylegestue
Frivillige kræfter fra lokalmiljøet har afholdt
Babylegestue 4 mandage i foråret, modsat
de mandage hvor sundhedsplejerskerne
holder sundhedscafe. De frivillige har
evalueret første forløb af Babylegestue og
besluttet at fortsætte tiltaget i efteråret.

Danskkursus
I foråret begyndte det første danskhold med seks kvinder, der var ivrige efter at blive bedre til dansk.
Holdet blev undervist af Eja, som arbejder frivilligt i Nivå Nu og er uddannet folkeskolelærer med speciale i
tosprogsundervisning.
Hver mandag i fem uger mødtes holdet og arbejdede intenst med grammatik og udvikling af elevernes
danskkundskaber. Vi forsætter med danskhold i efteråret og har planlagt samarbejde med LOF, samtidig
laver vi også hold med frivillige lærere.
Familieture
Tag familien med på sanketur i Nivås natur. Frederik, Osman og Mette arrangerer familieture ud i naturen.
Vi samler bær og urter i skoven og finder spiselige planter på stranden eller fanger krabber og stryger rejer.
Familieture er for alle familier i afdelingerne, gratis oplevelse, hvor vi lærer om naturens spisekammer.
Familietur til Nivå Strand torsdag d. 3. september kl. 16.30
Saml bær og urter søndag d. 13. september

Sundhedscafé
Sundhedscaféen har holdt åbent hver mandag i ferien. Efter ferien er der igen åbent mandage i lige uger.
Der er stor søgning på sundhedscaféerne med mange nye forældre på barsel. Sundhedscaféen bruges også
til at starte mødregrupper op.

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.

Aktivitetsplatforme
Rigtig mange unge ses på gaden i øjeblikket. Særligt børn i alderen 8-12 år. Aktivitetsplatformen bliver i
efteråret fast hver fredag fra kl. 16-18. Der er fokus på naturaktiviteter, men særligt fokus på, at få ungerne
videre i noget foreningsliv/klubliv.
Henover sommeren havde vi i uge 28 en improviseret sommercamp, da Upload Sommercamp blev aflyst
grundet for få tilmeldinger. Vi havde i snit 25-30 unger, hvilket også har været med til at synliggøre, hvor
stort et behov der er for, at vi får indfanget nogle af alle de unger.

Brobygning
Kører løbende med opfølgning på fritidspas, fastholdelse af børnene samt opfølgning på deres aktiviteter.
Start september er afsat til fritidsvejledning på Nivå skole syd (2-5 klasse). Frederik deltager sammen med
Janne Lock (Fritidsbutik) og følger op på de unger, der ikke er aktive, og som har bopæl i de almene
boligområder. Brobygningen kører løbende, og ungerne bliver sendt ud til de aktivitetstilbud, de ønsker.

Kitchenstars
15 elever mellem 12-16 år fortsætter på kitchenstars holdet. Hen over efteråret vil der være fokus på
naturen og spiseligt ukrudt. Derudover vil der blive eksperimenteret i at lave sine egne mælkeprodukter
(Yoghurt, smør og oste) samt kornprodukter (surdej, rugbrød etc.).
Kitchenstars var med på Kokkedal Byfest, hvor de unge fik
anerkendelse og afprøvet forårets streetfood koncept. Kitchenstars er
også inviteret til Fredensborg Slotsmarked, hvor de skal sælge
forarbejdet ukrudt.

Storytellers:
Storytellers-holdet nåede endnu en udstilling, da der viste sig en
mulighed for at udstille på Biblioteket. Vi holdt en festlig åbningsdag
hvor familie og venner deltog og de smukke billeder hang til stor
glæde på Biblioteket i en måned.
Det har vist sig svært at rekruttere til Storytellers som et
ungdomsskolehold, og derfor er vi nu gået i tænkeboks i forhold til at
lave andre former for storytellersforløb. Vi har været i dialog med
skolen og UngFredensborg i forhold til samarbejdsmuligheder, men er
endnu ikke landet på en endelig løsning.

Læring i nye rammer:
Kører nu som et tilbud for 8.-9. årgang på Nivå Skole Nord. Tilbuddet henvender sig stadig til en gruppe
unge (4 stk.), der er særligt udfordret fagligt og socialt. Tilbuddet er knyttet op på en praktikordning, da UUvejledningen har mulighed for at lave praktikforløb for særligt udfordrede unge. Tilbuddet er et 6 ugers
forløb, hvor de unge skal have viden om skovning, forarbejdning af træ og produktion af træmøbler.
Forløbet bliver til i tæt samarbejde med Skovskolen i Nødebo og Nordsjællands Maskinstation, der laver to
særligt tilrettelagte dage for de unge. Projektet vil udover de to dage i skoven indeholde en dag hos en
tømrermester samt 4 byggedage, hvor der bliver produceret møbler til området omkring stenbanen.
Projektet skal være med til at virkeliggøre nogle håndværksmæssige kompetencer hos de unge, der
eventuelt kan tænde en idé om en håndværksmæssig uddannelse. Projektet løber midt september til slut
oktober.

Uddannelse, beskæftigelse og erhverv
Fremskudt beskæftigelse
Katrine er rykket ned i Jobcenteret, og derfor sidder Jacob nu alene som fremskudt sagsbehandler i Nivå
Nu. Jacob går på pension ved årsskiftet.
Den 7. september er der aftalt møde mellem Jobcenteret og Nivå Nu, hvor indholdet af den fremskudte
indsats fremover skal drøftes.

18+
Christina tilbyder løbende vejledning til unge, der henvender sig i forhold til enten deres trivsel eller for at
få hjælp til at komme videre med enten skole eller arbejde. Der er lige udarbejdet en lille folder om +18
tilbuddet, som vil blive sendt rundt til diverse samarbejdspartnere.

Nivå Nu som træningsplatform
Der er pt ingen lokale beboere i praktik eller på anden måde i træning hos Nivå Nu. Vi har dog drøftelser
med et par af vores frivillige, som muligvis ønsker et praktikforløb her i efteråret.

Frivilligt mentorkorps
Mentorprojektet, der har været udsat indtil nu, bliver nu startet op. Der er udarbejdet en folder om
mentor-rollen, som skal bruges i rekrutteringsarbejdet af mentorer. Og derudover er der planlagt møde
med UU for at koordinere rekruttering af mentees.

Beboernetværk, inddragelse og demokrati
Styrkelse af frivilligkulturen:
I samarbejde med Kokkedal På Vej planlægges to kursusaftener for frivillige i efteråret 2015. De to kurser
omhandler - konflikthåndtering ansigt til ansigt og på de sociale medier. Og hvordan bruger man sit
engagement bedst, uden at brænde ud. Vi glæder os til at samle frivillige fra Nivå og Kokkedal til to
spændende aftener.
Afdelingsbestyrelserne.
Mette fortsætter med at besøge afdelingsbestyrelserne og har indkaldt til fællesmøde for alle fem
afdelingsbestyrelser. Fællesmødet afholdes to gange årligt. På fællesmøderne lægges der op til samarbejde
og udveksling af erfaringer på tværs af afdelingerne.
Gåklub
Gennem foråret mødtes en gruppe beboere til gåtur hver fredag kl.
10. Tovholder på gåturene var vores praktikant Amal, som også
samarbejdede med Nivå Kvindecafe. Vi håber gåturene kan
begynde igen her i sensommeren og være en enkel form for motion
og socialt samvær for hjemmegående beboere.

Hverdagsliv og Naboskab:
OnsdagsCafe
I Onsdagscafeen mødtes en mindre gruppe beboere frem til juni måned. Cafeen var tænkt som et sted hvor
beboere mødes og snakker med naboer. I foråret kørte beboerne selv cafeen, det var en fast gruppe, der
deltog, men sidst på sæsonen var tilslutningen ikke så stor. Efter forslag fra beboerne lægges der i den
kommende sæson op til at skabe beboercafeer i de enkelte afdelingerne. Nivå Nu støtter op om de frivillige
beboere, der ønsker at skabe cafe i deres afdeling.
OnsdagsTure
I maj og juni fortsatte vores Onsdagsture med deltagelse af forskellige beboere. Vi var afsted på tre ture; et
inspirende besøg til Nivås Ringovn, en forårstur til blomsterhaven ved Nivaagårdsamlingen og et
spændende besøg hos Krogerup Højskole, hvor vi også lige fik tid til at kigge på Aarstidernes skolehaver. I
den kommende sæson fortsætter vi turene ”Ud og Se” blandt andet i samarbejde med Kvindecafeen og
Kokkedal på Vej.
Første tur er tirsdag d. 1. september hvor vi tager til Frederiksberg og ser teater lavet med og om
flygtninge.
Har du sagt Hej til din Nabo i dag?
På initiativ fra en beboer i Nivåhøj I sætter vi i efteråret gang i et naboskabsprojekt – mød din nabo. En
arbejdsgruppe bestående af tre frivillige og Mette fra Nivå Nu arbejder på at få beboerne til selv at
arrangere møder, kaffeselskaber eller grillaftener for deres naboer. Projektet er støttet af aktivitetspuljen
og beboerne kan få op til 500 kr. i tilskud til et socialt arrangement for deres naboer.
Nivå Billeder
Nivå Billeder er et større projekt, der har samlet 20 borgeres billeder, og som er et kreativt indspark i
diskussionen om Nivås image. Den store samling af billeder fra Nivå blev samlet ind kort før Bymødet.
Gennem sommeren har billederne været udstillet på Nivå bibliotek.
Samlingen, der rummer omkring 500 billeder, blev ophængt på biblioteket med hjælp fra de unge i
lommepengeprojektet G2B.

