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Børn, unge og familier
Trivsel og udvikling i familielivet
Glæde i familielivet
Der afholdes forløb ”Glæde i familielivet” for mødre en gang ugentlig med sæson afslutning ultimo maj. Der
har været stor interesse for tilbuddet her i foråret, hvor der har været op til 19 tilmeldte. Det har været en
blanding af mødre, der har deltaget i forløb 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. Efter
interesse fra kvinderne og nogle af deres mænd arbejdes der på at oprette tilsvarende pilotprojekt for
mænd efter sommeren. Vi er meget spændte på at se, om det kan lykkes, og hvilke metodiske udfordringer
det vil kræve.

Inspiration til familielivet:
Aktive Kvinder
Medborgerskabskursus for ca. 30 kvinder primært med anden etnisk baggrund blev gennemført hen over
foråret med stor succes. Kvinderne blev undervist af Nina og Mette fra IntegrationsMentor, og der var stor
entusiasme og lyst til at lære og udvikle ideer til nye aktiviteter. Kvinderne fik til opgave at arbejde videre
på aktiviteter, der kan gøre godt for deres lokale miljø, og der er nu efter kurset gang i tre grupper aktive
kvinder. De projekter der arbejdes på er:




En kvindeklub, hvor der arrangeres oplæg, motion og sociale tiltag.
Natteravnene, en gruppe kvinder undersøger, om der er grundlag for at skabe en lokalafdeling af
Natteravnene i Nivå.
”Lys på de spildte kræfter i Nivå” – en gruppe kvinder arbejder på at hjælpe unge til at komme i
gang med at få arbejde, uddannelse og praktikpladser.

Kurset Aktive Kvinder afsluttes med en diplomfest for alle kvinderne, og herefter fungerer Nivå Nu som
støtte på de tre projekter.
Forløbet er støttet af integrationsministeriet og gennemføres i samarbejde med IntegrationsMentor og den
boligsociale helhedsplan i Nøjsomheden.

Fisketur for familier
Forårets familietur gik til Helsingør, hvor vi prøvede kræfter med hornfiskeriet. Det var en dejlig solrig dag,
hvor en stor gruppe familier mødtes og både erfarne og uerfarne fiskere deltog. Desværre kom der ikke
nogen fisk med hjem, men der blev dannet nye venskaber og hygget på stranden foran Kronborg 

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.

Sundhedscafé
Sundhedscaféen kører som den skal med mange besøgende hver gang. Der har været oplæg om
førstehjælp målrettet småbørnsfamilier, hvilket havde stor tilslutning. Camilla Kvanner Aasvang er blevet
tilknyttet som ny sundhedsplejerske i Nivå Bysamfund.

Brobygning:
Vi har lavet fritidsvejledning på skolerne i Nivå, samt den arabiske og tyrkiske privatskole, hvor der også går
en masse Nivå børn. I den forbindelse har vi startet et lille tour de fritid forløb for nogle piger, hvor de låner
cykler og udstyr af Nivå Nu og Fritidsbutikken, og prøver 3 forskellige sportsgrene mindst 4 gange. Pt er der
8 piger tilknyttet projektet, og det vokser stadigt.

Aktivitetsplatforme:
Aktivitetsplatformen er rykket fra indendørs i hallen til udenfor. Hver fredag er der aktiviteter for de 8-12
årige på stenbanen ved Islandshøjparken, hvor der er streetaktiviteter i form af lege og streetsoccer. Vi
forsøger at inddrage de ældre unge til at lære de unge i nye fodboldskills.
For de 8-12 årige har vi også startet plantekasseprojektet op ved Nivå Nu, hvor de får lov til at luge, så og
vande planterne. Materiale til projektet er endnu engang sponsoreret af den lokale planteskole.
For de 13-17 årige laver vi en masse fodboldturneringer og tilmelder dem til masser af stævner i
samarbejde med klub 2990 og UNGFREDENSBORG.

Derudover er der pt ansat 7 unge i alderen 13-17 år til at varetage et lommepengejob gennem
Ghet2Business i regi af Ung Fredensborg/SSP. De arbejder på fuldt tryk med at gøre basketballbanen ved
deres folkeskole til et lækkert sted. Banen har været udpeget som et af de mest utrygge områder i Nivå. Nu
forsøger vi at gøre den mere attraktiv ved at åbne den op og gøre den mere tilgængelig. I nærmeste
fremtid (juni) kobles en gruppe på 2-3 unge på at udarbejde en håndfuld borde/bænke i samarbejde med
Skovskolen til området ved Lergravssøerne (My Naturehood) samt til afd. 103.

Kitchen Stars
Kitchenstars holdet har været på Nivå Skole Syds lokaler henover vinteren, men er rykket ud i naturen her i
sommerperioden.
Et nyt projekt er startet. Unge fra området, der også er tilknyttet Kitchenstars, går ud og plukker råvarer fra
Nivås Natur, og laver olie og eddike af råvarerne. Dette bliver et mini-iværksætterkursus for de unge, hvor
de også skal ud på markeder og sælge deres produkt. Produkterne kommer til at hedde SMAGEN AF NIVAA
for at brande Nivå. I øjeblikket er der lavet Havtorn/gulerod eddike, Mælkebøtte/honning eddike,
Ramsløgsolie, Vild Oregano olie, Løgkarseolie og en skovolie.
To unge kitchenstars blev inviteret til Milano af designskolen, der har designet de mobile udekøkkener til
VIBOs afdelinger. I tre dage var de med til at lave streetfood til en designmesse, for at teste og fremvise
udekøkkenerne.

Læring i nye rammer
Der bliver til efteråret skabt to læringsforløb, der er koblet til My Naturehoodprojektet ved Lergravssøerne.
I uge 38 bliver der lavet et naturundervisningsforløb i samarbejde med Skovskolen, Fredensborg Naturskole
og Nivå Skole. Fokus bliver, at få linjefaget; Natur, sundhed og bevægelse til at gøre aktivt brug af området

ved Lergravssøerne. Undervisningsforløbet bliver lavet til alle elever, og et af formålene er, at skoletrætte
elever skal opleve glæde ved læring sammen med deres klassekammerater, da aktiviteterne er anderledes
og foregår i en anderledes kontekst. Skovskolens Naturformidlingselever bliver undervisningens
omdrejningspunkt. Det er dem, der udfører det praktiske og står for at give eleverne fra Nivå Skole et
indblik i dels naturområdet ved Lergravssøerne, men også et indblik i en Naturteknikers hverdag og
muligheder indenfor dette fag.
I uge 45 vil 3-4 elever kobles på opførelsen af en bålhytte i Dageløkke Skov, som hører under
Naturstyrelsen. Dette forløb er skabt i samarbejde med Nivå Skoles Grundskolevejleder og vil være en
erhvervspraktik for håndværksinteresserede elever. Naturstyrelsen og Skovskolen er de udførende i denne
erhvervspraktik.

Uddannelse, beskæftigelse og erhverv
Frivilligt mentorkorps
Der er pt. et aktivt mentorforløb i indsatsen. Der vil blive lavet en synlighedskampagne i juni og august.

Ung på vej – mod en god fremtid
Vi hjælper unge over 18 år, der har brug for vejledning og brobygning. Der er pt. en ung, som vi følger i et
forløb og derudover har der været vejledninger i forhold til jobsøgning, skatteforhold og pas.

Nivå Nu som træningsplatform
Vi skal til at ansætte en ny ung som omdeler, og er i dialog om en virksomhedspraktik for en mand der skal
afklares i forhold til sit helbred.

Beboernetværk, inddragelse og demokrati
Styrkelse af frivilligkulturen:
Modtage-netværk
Der er nedsat en styregruppe bestående af 7 beboere og Mette fra Nivå Nu, der arbejder på flere tiltag, der
skal gøre det nemmere for bestyrelserne og naboer generelt at tage vel imod nye beboere. Der arbejdes
særligt på at samle de sprogkyndige beboere i en slags sprog-gruppe, der kan hjælpe til med sprogudfordringer i forhold til nye beboere.
Fællesmøde for bestyrelsesmedlemmer
På forårets fællesmøde for bestyrelsesmedlemmer havde vi besøg af Bo Fabricius, som er leder af SSP i
Fredensborg Kommune. Bo fortalte om SSP’s metoder og arbejde i Nivå, og der var tid til at stille spørgsmål
og få en god forståelse af det store arbejde der gøres.
Der var en generel oplevelse af, at der er for meget fokus på de dårlige historier fra Nivå, og vi aftalte at
næste fællesmøde skal have fokus på, hvordan vi får formidlet de gode historier bedre ud.

Aktivitetspuljen
Aktivitetspuljen har i den foregående periode støttet et nyttehaveprojekt i Kvartererne, efter en ansøgning
fra Kvarterernes bestyrelse.
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:
Udflugter med indhold
To grupper har været afsted på udflugt. Først til Immigrantmuseet, hvor vi fik rundvisning og hørte om den
del af Danmarkshistorien, der har med immigration at gøre. Meget spændende og flere af deltagerne
genkendte historier og billeder fra den tid, da de selv kom til landet.
Den nye store moske i København NV var
næste udflugtsmål. Et imponerende
bygningsværk, hvor vi blev vist rundt og
taget vel imod af de frivillige fra moskeen.
Vi havde en enkelt mand blandt
kvindeflokken og det udløste en del fnis
og snak om kønsopdeling.
Der er planlagt to udflugter til her i
sommer, først til Folketinget,
Christiansborg og efter ferien til
Fredensborg Slotspark.
Tilmelding til Mette tlf. 29667707 eller msa@vibo.dk
Højskoledage med Krogerup Højskole
I samarbejde med Krogerup Højskole har vi arrangeret to Højskoledage. En gruppe elever fra Krogerup kom
på besøg i Nivå Nu og blev undervist sammen med eleverne fra FVU danskholdene. Dagen bød på rigtig
meget snak og udveksling af erfaringer gennem fælles undervisning med samtalesalon, fotosafari samt
produktion af neglelakblomster ved vores multikunstner Khalaf (elev på danskholdet).
Mandag d. 30. maj holdes næste Højskoledag på Krogerup, hvor danskeleverne sammen med Helle
(dansklærer) og Mette fra Nivå Nu, drager til Krogerup og oplever Højskolelivet for en dag.

