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REFERAT af det 5. bestyrelsesmøde i den boligsociale bestyrelse i 

Fredensborg Kommune 
 
Dato: 1/10 2019 kl.: 10:00 -12:00  
 
Sted: Fredensborg Rådhus, lokale: Kontrabassen 
 
Deltagere: Bestyrelsesmedlemmer 

 Birgit Bagge, FK 
 Marianne Ingeholm Larsen, FK 
 Susanne Lyngsø, FK 
 Finn Larsen, KAB (3B) 
 Mikkel Warming, i stedet for Annette Birkov KAB (Fredensborg Boligselskab) 
 Katja Giebel, i stedet for Jesper Kjersgaard, Boligkontoret Danmark 
 Tanja Thomsen Bæklund, VIBO 

 
Bestyrelsessekretariat 

 Irene Wivel, FK 
 Ole Skjellerup, KPV 
 Christina Christensen, NN 
 Ulla Vanges, 3B, KAB (referent) 

 
 
Gæst: Annette Grane, Gruppeleder for aktivitetsområdet, Plejecenter Egelunden 

 

Pkt. Emne Uddybende kommentarer  

1. 

Godkendelse af dagsorden (5 

min.) 

 

 

2. 

Fritidsjobs på Plejecenter Egelun-

den (30 min.) Muligheder og per-

spektiver  

 

Orientering v/ Annette Grane / Ple-

jecenter Egelunden 

 

Annette har været tovholder på lommepengeprojekt, 

som er et samarbejde med KPV. Plejecenter havde 

udfordringer med trivsel og rekruttering. Samarbejde 

om lommepengejobbere har været en succes. Det 

har givet en stor interesse blandt andre unge, der 

gerne vil søge job på Egelunden. Samt et større 

kendskab til plejecenter lokalt. De unge får meget 

læring af at være på en arbejdsplads. Medarbejder-

ne og beboerne er tilfredse. Udfordring er dog øko-

nomi, en lommepengejobber koster 17.000 kr. årligt. 

Den unge er der 2 dage om ugen i 2 timer. 

 

Marianne: studerende har brug for erhvervserfaring 

for at vælge den rigtige uddannelse, derfor er det et 

rigtig godt initiativ. 

Ole: der er et langsigtet samfundsmæssigt perspek-

tiv. Og et lokalt perspektiv.  

Marianne: de gode fortællinger om plejecenter bre-

der sig lokalt, og har stor betydning for rekruttering 

fremover. 

Christina: relationer på tværs af generationer, det er 

meget givende 
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Marianne: en god inspiration til resten af kommunen 

Birgit: der er også et uudnyttet potentiale i forhold til 

plejesektor, praktikker og småjobs, der er et per-

spektiv i at søge fondsmidler til det. Muligt at koble 

SOSU skole i Hillerød op på et evt projekt. 

Forslag om at tage et møde med Hans Bækvang, 

centerchef, om muligheden for at brede projektet ud. 

   

3. 

KPV – Status (15 min.) 

- Følgegrupper 

- Hjemme i Kunsten 

Orientering v/ Ole Skjellerup 

 

- Familiecafé på Kokkedal skole flytter ned til Egedal 

medborgerhus. Der er 15 familier tilknyttet. En del 

børn kommer videre i institutioner. Behov for fortsat 

samarbejde med sundhedspleje 

- 6 hold sprogundervisning 

- Der er søgt midler i FK til nyt hold Bydelsmødre  

- Tryghed & trivsel følgegruppe. Ny medarbejder.  

Der arbejdes med ny tryghedsvandring. Afdelinger 

melder der er rimeligt roligt i områderne pt 

- Den nye følgegruppe sammenlagt uddannelse og 

kriminalitetsforebyggelse. Der har desværre ikke 

været så stort fremmøde, så Ole vil tale med delta-

gerne.  

- Erhvervsnetværk startet i foråret. Baggrund er at 

unge fra områder oplever det svært at få job. Aktører 

er Bl.a. Johan Vedel, Rotary, Jemogfix, Johannes 

Fog, Juleministeriet 

- Nyt samarbejde omkring madspild (mellem Café 

Kokkedal, og Netto og REMA). Det er selvkørende 

nu. Men KPV følger det med interesse. 

 

Marianne spørger om der er udfordringer med 

brandkadetter fra Kokkedal. Ole bekræfter at der er 

meldinger om at interessen er dalende. Ole opfor-

drer til at gøre projektet mere attraktivt. 

 

Ung Fredensborg står for det.  

Også relevant for Nivå NU 

 

-Hjemme i Kunsten 

Et brobyggende kunstprojekt mellem de to helheds-

planer og Fredensborg Kommune, Nivågård og Lou-

isiana. Der er ansat en dygtig projektleder. I 3 trin: 

Learning Lab, Art Lab, Event Lab.  Der kommer og-

så kunst-ambassadører ud af det.  
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4. 

Nivå Nu – Status (15 min.) 

- Følgegrupper 

- Ny medarbejder(e) 

Orientering v/ Christina Christensen 

Stor forandring idet Bjarke er stoppet 1. august. 

Christina har fået stillingen. Har været 8 år som fa-

miliemedarbejder i Nivå Nu. 

Der er ansat en ny familiemedarbejder, der kan tale 

arabisk. 

Der er også en ny børne- og ungemedarbejder.  

 

Videreudvikle familieindsats. Mindre mødregrupper, 

hjælpe familier helt fra start.  

Legestue fra 6 mdr til 2 år. 

Godt samarbejde med sundhedsplejen  

Fungerer som læringsrum, de øver sig på at være 

mere læringsparate. 

Der er mange forskellige nationaliteter. Gode sa-

marbejdsparter. 4 aktive sprogambassadører, der 

læser med udvalgte børn. Det vil de gerne udvide  

(Overvej om alle de her kun skal have en enkelt lin-

je) 

Læring i nye rammer (på skolen) 

Hjemme i Kunsten 

Trænerkurser 

Kitchen Stars – børn og unge projekt, de får kund-

skaber i køkkenet  

 

Følgegrupper afholdt i september 

En lokal styregruppe med AB og en kommunal føl-

gegruppe 

Der er ret roligt for tiden. Dog skyderi i kvarteret net-

op i går, desværre. 

Så det fylder at få konflikt holdt nede. 

 

Overskydende midler, vi venter med punkt 

 

Den lokale styregruppe med afdelingsbestyrelser har 

vundet en Vibo pris på 25.000 kr. De ville lave en 

fest for pengene, som helhedsplanen har faciliteret. 

Mange kompromiser til gavn for fællesskabet, hatten 

af for det. En stor succes med mange deltagere. 

Formænd har taget initiativ til at mødes fremadrettet, 

det er positivt. 

 

5. 

FK – Orientering fra FK om projek-

ter, der har betydning for helheds-

planerne. (15 min.) 

- Måltal og GDPR 

- Repræsentation af området 

Drøftelse v/ Susanne Lyngsø 

 

Ang måltal. Det blev aftalt d. 11. september at kom-

munen skal arbejde med hvad de kan levere af mål-

tal, forhåbentlig i løbet af efteråret 
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for Sundhed, Kultur og Fri-

tid 

 

Marianne: 

 repræsenterer også Tine Vind (Center for Kultur, 

Fritid og Sundhed) i denne sammenhæng 

Tine får tilsendt dagsorden og referat  

 

Der er gang i byudviklingsprojekter. Bl.a. Kokkedal 

skole står for en større renovering. 

 

Stort strategisk byudviklingsprojekt i Nivå med gene-

rationernes hus. Stor Kickoff i fredags. Brugerind-

dragelsen går i gang nu. Man kan følge med på 

kommunens hjemmeside i begge projekter.  

 

Birgit: Budgetforhandlinger i gang nu, indenfor de 

næste 14 dage kommer der info 

Ikke de store ændringer  

 

6. 

Boligsociale data Drøftelse v/Tanja Bæklund og Finn Larsen 

Tanja: Der er 2 portaler. Driftstoette med alle doku-

menter i forhold til helhedsplan.  

Og LBF.dk selvbetjeninger, her kan man finde bolig-

sociale data og beboerdata. 

 

Karakter gennemsnit i 9. klasse er markant lavere i 

Nivå (5,6) og Kokkedal (5,2) end i Fredensborg som 

helhed (7,3).  

 

20-24 årige som ikke er i gang med en uddannelse 

er usædvanligt højt i Nivå (42,6%). Meget højere 

end Kokkedal (27,1%) og Fredensborg (24,0%). Det 

er et fokuspunkt. 

 

Samme gælder for offentlig forsørgede 20-24 årige, 

hvor Nivå også er dobbelt så dårlig som kommunen. 

 

Drøftelse om at det ellers ser ud til at Studievejen er 

en succes, men det kan åbenbart ikke ses i tallene 

endnu.  

Marianne påpeger at det er små årgange, både på 

Nivå og Kokkedal skole, så karakter kan godt svinge 

meget fra år til år. 

Birgit: billede af at Fredensborg ligger dårligt i for-

hold til unge 20-24 årige, der ikke er kommet i gang 

Marianne: Man burde snakke med privatskoler også, 

men det har kommunen ikke myndighed med, så det 

er kun dialog.  
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Finn: vi må arbejde videre med de tal, nu hvor vi har 

fået adgang også til antal personer  

Marianne: kan trække tal fra skoler. Undervisnings-

ministeriet har også lige offentliggjort karakterer, og 

Nivå fx højt i 2019. 

Pointe ift at privatskoler ikke performer bedre end de 

kommunale. Der er bare ikke 2-sprogsundervisning 

på de kommunale, det er en udfordring. 

Birgit: de 42,6 % skal vi have kigget på, så vi kan 

sætte handlinger ind. Tallet er heldigvis for nedad-

gående. 

Finn: de tal vi har adgang til matcher ikke de samme 

kriterier som ghetto-listen. Vi har (se side 4) fået 

adgang til et særtræk fra LBF, en såkaldt ’199 liste’ 

er baseret på ghetto regler.  Egedalsvænge er tæt 

på ghetto, opfylder 2 kriterier: kun grundskole (67%) 

og mere end 50 % ikke vestlige (56,3 %). Men de er 

i arbejde, men lavtlønnede.  

Potentiale i at få registreret uddannelse, det har man 

gjort andre steder.  

Uddannelsestallet er ikke retvisende, af flere grunde, 

det er boligorganisationernes vurdering. 

Nivåhøj opfylder også 2 kriterier (de samme som 

Egedalsvænge). Det er bekymrende.  

Hvis man bliver ghetto træder særregler i kraft bl.a. 

ift daginstitutioner. Vi ønsker at arbejde for at holde 

os væk fra listen.  

Der er en monitorering i gang fra ministeriet omkring 

mindre boligafdelinger.  

Mikkel: få skal blive dømte eller miste job, så er vi i 

risiko for at komme på listen og inden for 4 år skulle 

rive boliger ned. 

Finn foreslår at når vi får de nye tal sætter os og ser 

på dem, så vi er klar til at handle på det. 

 

7. 

Nivå Nu – Overskydende midler fra 

2018 (15 min.) 

Drøftelse v/ Christina Christensen og Tanja Bæklund 

 

Man ønsker at bruge de overskydende midler på 

uddannelse & job eller på fritidsområdet. Nivå Nu vil 

enten sende oplæg ud pr mail eller tage det med til 

næstkommende møde i februar.  

 

 

8. 

Næste bestyrelsesmøde (5 min.) 

 

25. februar 2020, 09.30-11.30, Rådhuset, Kontra-

bassen. 

Til dagsorden: 
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Analyse af data 

 

9. 

Eventuelt Katja: vil gerne bede om at BDK inviteres med i en 

undergruppe til at se på tal.  

Skovengen og By-Nordengen har ikke givet tilsagn 

om en ny periode. 

 


