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Nyt fra Niva  Nu 

Januar 2019   

På tværs   

I det professionelle netværk ”Nivå på tværs” har vi i efteråret holdt to bynetværksmøder for professionelle, 

der arbejder med børn, unge og familier.  

Sekretariatet 
Beslutningen om at unge over 18 år ikke længere kunne komme i klub 2990 i hverdagene resulterede i en 

del uro og hærværk i september/oktober, som også gik ud over Nivå Nus sekretariat. Blandt andet var der 

forsøg på brandstiftelse og flere smadrede ruder. Da vi samtidig oplevede et pres fra nogle enkelte andre 

unge, besluttede vi at rykke over på Nivå Skole Nord for at sikre ro om vores arbejde frem til juleferien. I 

denne periode har vi fortsat med at have aktiviteter i sekretariatet, og Madkassen og Tøjkælderen har 

fortsat holdt åbent. Efter juleferien er vi igen tilbage i sekretariatet, og vi oplever, at der er roligt i området. 

Vi har besluttet, at der om onsdagen er lukket for personlig henvendelse, da vi ind imellem har brug for tid 

til fordybelse.  

Personale 
Vi har haft Lisbeth Raabjerg Søndergaard i praktik i siden september 2018. Lisbeth er uddannet personlig 

træner og står for diverse sundhedsaktiviteter i vores Tryghed og Trivsels-indsats. 

Frederik Gehrke, børne- og ungemedarbejder, er desværre stoppet d. 31.12.2018, da han har ønsket at 

skifte arbejdsområde. Vi forventer at kunne ansætte en ny børne- og ungemedarbejder pr. 1. marts 2019.   

Tryghed og trivsel 

Beboerrådgivning 
 

Der har for hele 2018 været ført logbog over beboerrådgivningen på 1) antal henvendelser samlet, 2) antal 

individuelle, 3) emner der efterspørges hjælp til. Der har for hele perioden 2018 været 148 henvendelser 

fordelt på 49 individuelle beboere. Overskrifterne og fordelingen hedder økonomi (14 %), forstå systemet 

(29), jobsøgning (30 %) og andet (19 %) 

Generelt kan det siges om beboerrådgivning: 

 Der er efterspørgsmål – beboere kommer til os. 

 Det giver mening, at vi tager imod, da vi lærer beboere at kende og kan henvise dem til vores 

tilbud. 

 Vi er opmærksomme på at henvise og vi forsøger at brobygge til andre. 

 Vi har en udfordring med beboere, som er ægtefælleforsørgede og jobsøgende + jobsøgning 

generelt 

 Det kan være en udfordring at håndtere henvendelserne, der kommer i varierende grad 
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Naboskabsaktiviteter 
Naboskabsaktiviteter med støtte fra helhedsplanen: 

 fællesspisninger 

 loppemarked 

 krudtuglerne (Red Barnets 

naturklub) 

 samtalevenner 

 minihaver 

 (+ fotogruppen, 

nyttehaveområdet, fester i 

Niverød IV)  

 

Sparring om konkrete projekter  

 Tyrkisk kvindeklub (drøftelser om foreningsdannelse) 

 Arabisk kvindeklub (puljesøgning) 

 Tøjkælder 

 Madkassen 

 Mergeltoften, Dyssegården 

Naboskabsaktiviteter på nye fællesarealer 

 Indvielse af infrastrukturprojekt 

 Fællesspisning – bærerdygtig madklub i 

tårnhaven 

 Spiregruppen i tårnhaven 

Læringsaktiviteter 
Læringsforløb 

 Dansk, matematik, yoga 

 Haver til maver 

Enkeltstående læringsaktiviteter 

 Sundhedstjek 

 Sund kost ved Josephine og 

Carina 

 Hjertestarterkursus 

 Epilepsi 

 Sundt fokus ved Lisbeth 

 Højskolebesøg  

 

Besøg på Krogerup Højskole 

http://nivaa-nu.dk/
http://nivaa-nu.dk/
http://nivaa-nu.dk/
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Udvikling i lokalområdet 
Der har været holdt et fællesmøde for afdelingsbestyrelserne i efteråret. Der var tema om tryghed i 

området, hvor ssp-koordinator Bo Fabricius og områdebetjent Martin Beck deltog. Derud var der tema om 

rekruttering til afdelingsbestyrelserne, hvor forskellige erfaringer blev drøftet. 

I samarbejde med bestyrelsen i Niverød III og nyttehavebrugerne i deres nyttehaver har vi i efteråret 

arbejdet på at forbedre fællesarealerne i nyttehaverne. Til foråret bliver der sået græs, og vi vil samarbejde 

om flere sociale aktiviteter i haverne.  

Til foråret skal vi opstille to fuldtømmer-shelters ved bålhytten i Lave Skov. Dette er afslutningen på vores 

udviklingsarbejde i Lergravene støttet af Naturstyrelsen.  

Bjarke sidder med i projektgruppen, der arbejder med bylivsstrategien for Nivå Bymidte. I foråret vil der 

være flere aktiviteter, der skal understøtte mere liv i bymidten og et tættere samarbejde med de lokale 

foreninger og andre aktører. Nivå Nu vil deltage i aktiviteterne 

og arbejde på at få beboere fra de almene boligafdelinger til at 

tage del i aktiviteterne.   

 

Kriminalpræventiv indsats 

Fritidsaktiviteter  

Aktivitetsplatform 

Hver fredag er der en fast aktivitetsdag mellem kl. 15-18 for de 8-14 årige. Vi bruger nærområdets 

faciliteter og fokuserer på læring gennem kreative lege i boligkvarteret, gadeidræt på den nye multibane i 

Islandshøjparken, og ikke mindst bruger vi naturen omkring Lergravene. Henover foråret bliver der 

tilknyttet en medarbejder fra klub 2990 i fredagsaktiviteterne for at brobygge de store børn ind til klublivet.  

Vi har søgt midler for at afholde Gadeidrættens dag, som bliver planlagt med de unge. 

Fællesspisning i Tårnhaven med Bæredygtig Madklub 

http://nivaa-nu.dk/
http://nivaa-nu.dk/
http://nivaa-nu.dk/
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Vi har i øjeblikket et stort fokus på pigeområdet, og har følgende tiltag: 

Facepaint piger:  
I samarbejde med UngFredensborg, har vi i efteråret uddannet 11 piger til at lære at lave ansigtsmaling, 

ballondyr og hennamaling. De 8 af pigerne er efterfølgende blevet ansat af Fritidsjob Fredensborg 

projektet, hvor de får betaling ved lokale events.  

Sund & Skøn: 
I et samarbejde med UngFredensborg og Kokkedal på vej har vi oprettet et hold for piger, der får prøvet 

UngFredensborgs og de boligsociale helhedsplaners aktiviteter, såsom Kitchenstars, Studievejen, Zumba 

mm. 

Next Gen Girls: 
Vi har indgået et samarbejde med DGI, UngFredensborg, helhedsplanerne i Helsingør, Furesø Kommune og 

SSP Hillerød, som har fået EU midler til et pigeprojekt, hvor rollemodelpiger bliver uddannet eventmagere 

og lærer om medborgerskab. Rollemodellerne tager 12 piger fra boligområdet og introducerer pigerne til 

foreningslivet, politik og demokrati via events og ture. 

Brobygning 
Vi har i samarbejde med Fritidsbutik lavet fritidsvejledning på Nivå 

skole Syd for 4. og 5 klassetrin.  

Vi har i slutningen af 2018 indgået et samarbejde med DIF med 

deres ”Get2sport” koncept, der går ud på at samarbejde tættere 

med fodboldklubben NKF. Der er blevet ansat en get2sport 

medarbejder, der fungerer som brobygger til foreningen. I 

juleferien lavede vi en fodbold-camp sammen med NKF, der tiltrak 

omkring 60 børn. 

http://nivaa-nu.dk/
http://nivaa-nu.dk/
http://nivaa-nu.dk/
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Kitchenstars 
Vi har henover efteråret fokuseret på ”smagen af Nivaa” 

produkter, hvor unge har sanket og forarbejdet lokale 

råvarer til spiselige produkter. Vi har eksperimenteret 

med en masse produkter, og kom frem til en 

julegavekurv, der blandt andet bestod af slåenoliven, 

hybenmarmelade, havtornchokolade, havtornbolsjer. 

Uddannelse og job 

Læring i nye rammer 
Der har været gennemført 3 forløb i naturen med 

gennemsnit 6 elever fra Nivå Skole pr. forløb. Forløbene 

har haft fokus på samarbejde, kommunikation og øget 

trivsel. 

Vi har samarbejdet med Nivå Skole om at lave projektudkast vedr. etablering af et erhvervsrettet linjeforløb 

i udskolingen. Målet er at skaffe fondsmidler til at styrke den praksisnære undervisning og brobygningen til 

erhvervsuddannelserne. 

Fritidsjobindsats 
Fritidsjob Fredensborg har blandt andet i efteråret bygget udemiljø til Nivå Skole Nord. 

Fritidsjob Fredensborg har fået lokale på Kokkedal Skole, som de kan bruge som værksted. Det giver bedre 

muligheder for at arbejde i de mørke timer, og når vejret er dårligt. 

Der er startet 7 nye op i projektet i 2019. 

 

 

 

  

http://nivaa-nu.dk/
http://nivaa-nu.dk/
http://nivaa-nu.dk/
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Særlig uddannelsesindsats for unge - Studievejen 
Der har siden marts 2018 været 75 henvendelser i StudieVejen. StudieVejen har fungeret siden 16. maj i 

lokalet i Huset, Nivåhøj 68. De unge efterspørger hjælp til uddannelsesplaner, praktisk hjælp til studiekort, 

optagelses.dk, CV jobansøgninger, SU-ansøgninger samt praktikansøgninger. Derudover kommer de unge 

forbi for at få sparring ift. deres skoleopgaver og hjælp til jobsøgning/CV. 

StudieVejen har i maj 2018 lavet det første mentorforløb, mellem en ung med brug for inspiration til at 

søge lærerplads som VVS ‘er og en lokal håndværker. Forløbet varede i 3 mdr. Mentee gik i gang med en 

uddannelse og er netop ved at færdiggøre GF2. I december 2018 lavede vi et mentorforløb mere, her er der 

tale om en ung, som går på Nivå Skole Nord. Her er der tale om et forløb, hvor den frivillige mentor har 

særlig fokus på, hvad der skal til for at gøre den unge uddannelsesparat.  

StudieVejen har siden medio september holdt til på Nivå Skole Nord, og der hvor det har givet mening for 

de unge. StudieVejen har bl.a. været på Nivå bibliotek, 10. klasseskolen i Helsingør, biblioteket i Humlebæk 

og Espergærde Gymnasium. 

Siden september 2018 har StudieVejen været i kontakt med 36 unge, som enten selv har opsøgt 

StudieVejen eller ved at StudieVejen har skabt kontakt igennem forskellige indsatser. StudieVejen sender 

løbende breve ud via de unges E-boks, når der dukker nye unge op i boligområdet, eller når der er en ung, 

som enten dropper ud eller bliver ledig af anden årsag. Dette gør vi i tæt samarbejde med UU-vejlederen. 

Der er pt. rekrutteret 3 personer, som gerne vil være frivillige mentorer, disse er alle 3 rekrutteret via 

netværk i området. Der er stor forskel på, hvad de frivillige mentorer ønsker at bidrage med – nogle vil 

gerne bidrage med lektiehjælp i StudieVejen, mens andre gerne vil have et 1:1 forløb med en ung. Fælles 

for dem alle er dog, at de alle har erfaring med frivilligt arbejde og mentorordninger. 

 

(Studievejen på besøg i den tyrkiske kvindeklub) 

http://nivaa-nu.dk/
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Forebyggelse og forældreansvar 

Sundhedscafé 
Sundhedscafeen kører med fint fremmøde hver gang. De gange hvor der er faglige oplæg kommer der også 

mange, som ikke er fra Nivå. 

Forældrekursus – Sprogambassadører 
I løbet af efteråret er der en god håndfuld sprogambassadører, som løbende bidrager til sprogstimulering af 

børn i henholdsvis daginstitution (Påfuglen) og i en af Nivå Skoles 0.klasser. Der er ligeledes afholdt to 

forældre arrangementer i daginstitutionen, hvor sprogambassadørerne var i dialog med forældrene og 

delte ud af deres viden om sprogstimulering.  Ligeledes kommer der jævnligt en sprogambassadør og 

deltager i sundhedsplejerskernes sundhedscafe og skaber kontakt til de nybagte mødre omkring tidlig 

sprogstimulering af det lille barn.  

Der udtrykkes stor begejstring for sprogambassadørernes arbejde fra både sundhedsplejersker, skolen og 

daginstitutionens side. Selve sprogambassadørprojektet er opstået gennem projektmidler, som biblioteket 

har skaffet, men som nu er afsluttet. Så længe der er 

aktive frivillige, vil projektet modtage støtte fra Nivå Nu i 

kraft af sparring og samarbejde.  

På baggrund af efterspørgsel fra forældre blev der i 

efteråret afholdt et arrangement for forældre omkring 

sproglig udvikling- og stimulering af småbørn. Der deltog 

13 forældre, som alle var meget nysgerrige, og som 

benyttede muligheden for at gå i dialog med 

talepædagogen omkring konkrete udfordringer.  

Brobygning mellem institution og forældre 
Vi har i efteråret haft fokus på at udbygge vores samarbejde med daginstitutionen Påfuglen samt Nivå Skole 

Syd. Dette i forhold til at samarbejde endnu tættere omkring styrkelse af de tilbud, der kan øge børnenes 

trivsel og udvikling i området. Indsatsen på skolen er udmøntet i et fast samarbejde om et internationalt 

forældreråd samt sprogambassadører i 0.klasse.  Forældrerepræsentanterne i Internationalt Forældreråd 

er to-sprogs-forældre og mødes fast 2 gange årligt med skolens ledelse og familiemedarbejderen fra 

helhedsplanen. Formålet er at skabe det bedst mulige skole-hjem-samarbejde og give gensidig mulighed for 

at lære fra hinanden.  

I daginstitutionen Påfuglen har samarbejde udviklet sig til et tiltag i form af en legestue for forældre og 

deres småbørn. Her er der fokus på, at forældrene får konkret viden og erfaringer med, hvordan de selv kan 

stimulere deres helt små børn. Denne indsats er forebyggende og udviklet ud fra de udfordringer 

institutionen og specialpædagogen har erfaret er aktuelle helt lokalt. Legestuen er åben for alle områdets 

småbørn og deres forældre.  

Individuel familievejledning 

Den individuelle vejledning i forhold til familielivet (trivselssamtaler) er fortsat i den nye helhedsplan. Der 

har været afholdt 73 trivsels samtaler i 2018 med 24 forskellige beboere. 

Frivillige fra Samtalevenner og Sprogambassadører 

http://nivaa-nu.dk/
http://nivaa-nu.dk/

