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Statusnotat nr. 3 

August 2019  (Helhedsplansperioden 2018-2021) 

På tværs   

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

der arbejder med børn, unge og familier.  

Sekretariatet 
Efter et uroligt efterår/vinter med udfordringer fra få af de unge, har foråret budt på ro i sekretariatet. Vi 

har stadig lukket for personlig henvendelse om onsdagen, da vi ind imellem har brug for tid til fordybelse.  

Personale 
 I marts 2019 kunne vi byde velkommen til vores nye børne- og ungemedarbejder Tobias Isaac Marcus 

Cromwell. Han vil særligt have fokus på børn og unge i alderen 13-17 år.  Han har solid erfaring med børn 

og unge blandt andet fra job på et opholdssted i København, samt som kontaktperson for målgruppen. Nivå 

Nu har 10 års jubilæum i 2019, og frem til 1. august i år havde huset haft Bjarke Gudbjerg som 

sekretariatsleder i hele denne periode. Det var med stor ærgrelse, at vi måtte sige farvel til Bjarke, som 

havde valgt at søge nye og spændende udfordringer. Ved en flot afskedsreception, godt besøgt af både 

beboere og samarbejdspartnere fik vi sendt ham godt afsted. Hans store indsats for området vil ikke blive 

glemt, og vi er meget taknemlige for alt det han nåede at bidrage med. Christina Christensen er tiltrådt som 

sekretariatsleder efter 7 år på posten som familiemedarbejder i Nivå Nu. Der er ansat en ny 

familiemedarbejder som starter primo september. Den nye Familiemedarbejder hedder Hiba Osman og har 

en velfunderet baggrund indenfor familieområdet. Udover dansk taler hun også arabisk. Vi håber at alle 

hendes kompetencer vil komme området til gavn. 

Tryghed og trivsel 

Beboerrådgivning 
 

Der har i perioden januar 2019 - juni 2019 været 35 beboerrådgivninger.  

Generelt kan det siges om beboerrådgivning: 

 Der er efterspørgsmål – beboere kommer til os 

 Det giver mening at vi tager imod beboerne, 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 særlig udfordring med beboere som er ægtefælleforsørgede og jobsøgende + jobsøgning 

generelt for beboere ikke er tilknyttet jobcentret, da vi ikke har kendskab til andre 

brobygningsmuligheder.  
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 Det er i perioder en stor en udfordring at imødekomme et stort antal beboere, som kommer på 

tilfældige- og uanmeldte tidspunkter. Vi bliver dog bedre og bedre til at håndtere dette. 

 

Naboskabsaktiviteter 
8 naboskabsaktiviteter med støtte fra helhedsplanen januar - juni: 

 Tøjkælder (hele perioden) 

 Høvdingeboldturnering i samarbejde med bestyrelsen i afd. 103 (februar)  

 Fastelavn med Fællesværket (marts) 

 Fællesspisning i samarbejde med bestyrelsen i afd. 102 (april) 

 Samtalevenner (matchning, erfaringsudveksling, omvisning på Nivaagaard Malerisamling) (hele 

perioden) 

 Minihaver i Nivå Nus baghave (fra april -) 

 Etablering af nyt nyttehaveområde for Nivå Nu-beboer-gruppe i samarbejde med Niverød IV (fra 

april-) 

Sparring om konkrete projekter til 20 lokale frivillige årligt 

 8 nye frivillige til madkassen, samtalevenner, ældresagen, basket klub (i hele perioden).  

4 naboskabsaktiviteter på nye fællesarealer 

 Kvindegåtur med samlingspunkt fra Tårnhaven 

 Gadeidrættens dag og et stort antal fredagsaktiviteter afholdt på Stenbanen 

Generelt kan det siges om de nye fællesarealer at især Stenbanen og Tårnhaven er blevet taget rigtig godt 

imod af beboerne. Mange familier og beboergrupper har et stort ejerskab til Tårnhaven og udekøkkenet, 

som i sommermånederne jævnligt tages i brug.  

4 Læringsforløb 

 Dansk, matematik, yoga med LOF 

 Medborgerskabsforløb 

 Red Barnets naturklub 

 Fotoforløb i samarbejde med Krogerup Højskole 

8 enkeltstående læringsaktiviteter 

 Omvisning Nivaagaards Malerisamling 

 Udflugt til Christiansborg (april) 

 Oplæg om kvindeliv med KVINFO () 
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Udvikling i lokalområdet 
 

To fællesmøder årligt 

 Fællesmøde på tværs - networking (juni) 

Udviklingsaktivitet årligt med bestyrelserne 

 Planlægning og afholdelse af vælgermøde i forbindelse med valg til folketinget i samarbejde med 

Nivåhøj II, Nivåhøj III, Niverød III, Niverød IV. (maj, juni) 

 

Fremtidige planer: 
 Der er etableret 4 læringsaktiviteter ’dansk på tværs’ i samarbejde med LOF, Nivaagaard, Krogerup 

Højskole og Biblioteket. 

 Der arbejdes på at udvikle et medborgerskabsforløb version 2, med fokus på at navigere i det 

danske samfund. 

 Der er aftaler på plads med den kommunale sundhedskonsulent, som i efteråret 2019 leverer to 

forebyggende aktiviteter i naturen. 

 Der er taget initiativ til oplæg om mental sundhed i samarbejde med Gratis Rådgivning på Tværs, 

med mulighed for at udvikle dette initiativ yderligere. 

 Der er taget initiativ til en kreativ indsats i samarbejde med beboergruppe, det lokale bibliotek og 

tøjkælderen. 

 Det forventes at allerede etablerede læringsaktiviteter i regi af LOF og Red Barnet fortsætter som 

hidtil. 

 

Kriminalpræventiv indsats 
 

Brobygning 
Børn og ungeindsatsen fokusere på at lave aktivitetsplatforme i boligområdet, beregnet til børn og unge, 

der ikke er en del af det organiserede fritidsliv. Vi bestræber os på, at samarbejde med lokale foreninger og 

kommunale aktører. Sammen med fritidsbutikken, har vi i starten af året lavet fritidsvejledning hos Nivå 

Skole Syd. Dette vil blive gentaget til efteråret.  

http://nivaa-nu.dk/


 

4 
 

 

Ferie camp 
Foråret har budt på 3 ferie camps i skolernes ferieperiode i samarbejde med Fritidsbutikken og det lokale 

foreningsliv. Vinterferien bød på sport og Bevægelses camp i Humlebæk. Påskeferien bød på Rollespil i 

Lergraven i Nivå og så har der været Natur camp i sommerferien. Vi bestræber os på, at lave aktiviteter for 

de unge, i hver ferieperiode. Efterårsferiecampen er ved at blive planlagt, hvor temaet vil være; Natur, 

madlavning og bevægelse, enten ved Byens Hus Kokkedal eller ved Lergraven. 
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Fredagsaktivitet 
Hver fredag har det været en fast tradition, at børn og unge kommer til Nivå Nu, hvor vi laver styrede 

aktiviteter i nærområdet, og hvor foreningslivet har en mulig indgang til vores målgruppe. Dette har fx Nivå 

Kokkedal tennisklub, fritidsklubben Basen, ungdomsklubben klub2990 og Get2sport benyttet sig af. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Get2sport 
Get2sport er et landsdækkende projekt, hvor DIF, fritidsbutikken, Nivå Nu og en get2sport ansat, 

understøtter lokale foreningers udfordringer med blandt andet beboere fra vores område. Der er indtil 

videre fokus på Nivå Kokkedal fodboldklub og Nivå Basket som Get2sport klubber. I efteråret er der planer 

om, at Karlebo Bokseklub også bliver inkluderet. Der bestræbes på, at Get2sport klubberne på skift, laver 

satellittræning i boligområdet for de unge, med henblik på at indsluse dem ind i deres forening, hver fredag 

eller i ferierne. Der er også et særligt fokus på pigerne indenfor projektet, som ikke er så velrepræsenteret i 

foreningslivet. 

 

Street 
I samarbejde med UngFredensborg og Klub2990 havde vi søgt gadeidrætspuljen, og vi fik pengene til 

afholdelse af Gade idrættens dag d.25 maj, de lokale foreninger lavede gadeaktiviteter såsom; streettennis 

(Nivå-Kokkedal Tennisklub), Zombierollespil (Nordsjælland rollespillere), Panna (Joga Bonito), Streetskills 

(Nivå-Kokkedal Fodboldklub), Streetbasket (Nivå basket), Street Soccer (FC Galaksi) mm. Derudover kom 

områdebetjenten med politibussen og Nordsjælland Brandvæsen der lavede førstehjælps kursus.  

Til efteråret vil vi lave et nyt streetevent i samarbejde med Ung Fredensborg. 

http://nivaa-nu.dk/
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Kitchenstars 
I foråret har vi i samarbejde med fritidsklubben Basen kørt kitchenstars, hvor temaet har været Street 

Food. Forløbet har foregået i skolekøkkenet, ved den nye legeplads, Tårnhaven og på Basen. Målgruppen 

har været 10 til 13 år, og nogle af de unge har også været med til at lave mad over bål til affaldsdagen, 

Naturens dag og Nivå Byfest. 

Til efteråret kommer vi til at samarbejde med Ung Fredensborg, hvor vi tilbyder Kitchenstars til 12-15 årige. 

Under forløbet skal de unge lære at samarbejde og der vil være forskellige underviserer og temaer, til at 

lære de unge at lave kreativ og lækker restaurantmad. Forløbet vil blive afsluttet primo december med en 

pop up restaurant. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Smagen af Nivå 
Smagen af Nivå går for alvor i gang med målgruppen 8-13 år. Hver tirsdag mødes vi ved Nivå Nu, for at 

sanke og plukke råvarer, som de efterfølgende skal lave til et spiseligt produkt, de kan få med hjem. Vores 

samarbejdspartnere vil være naturvejledere, Skolen i virkeligheden, Børnenes lystfisker foreningen, 

spejderklubber og evt. Red Barnet.  
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Uddannelse og job 
Status siden marts måned: 

Facebooksiden er gået fra 23 følgere, til 200 følgere.  

Antal ansatte i lommepengeprojektet, hvor undertegnede har været med i hele processen, fra 

ansættelsessamtaler, til decideret at være med ude på opgaver, er 7 drenge fra lokalområde. 

Flyer/info til fritidsjobbere og de erhvervsdrivende. Fra at have intet materiale, er vi få dage fra at have 

trykt noget som er omdelingsparat. Undertegnede har været tovholder på opgaven.  

I samarbejde med Jørgen fra FF og tidligere sekretariatsleder Bjarke G og 2 unge fra Islandshøjparken, er 

der blevet bygget 2 shelters i Dageløkkeskov.  De to Shelters, er registreret og mulige at låne/leje, på 

naturstyrelsens hjemmeside.  

I den netop overståede sommerferie, har undertegnede i samarbejde med 3 unge fra Islandshøjparken, 

malet og gået til hånde i Sekretariatet. Udover det, har der også været bygget en tribune, som er sat op på 

klub2990 udendørsområde. Disse opgaver, har været med relationen og en pædagogisk indsats for øje, 

samt et kriminalitetsforebyggende initiativ.  
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Hjemme I Kunsten: 
Børne- og ungemedarbejder, Tobias har været med i hele ansættelsesprocessen, fra at læse ca.150 – 200 

ansøgninger, til endeligt at kalde 5 til samtale og afslutningsvis ansætte en projektleder til projektet. 

Derudover er vi repræsenteret i både styregruppe og arbejdsgruppe på projektet.  

På kommunikationsdelen, er vores Børne-og ungemedarbejde blevet ansvarlig for at varetage projektets, 

Instagram Profil. 

I den nærmeste fremtid er der planlagt en del artlabs og popup workshops. 

 

 

Fra venstre: Tobias fra Nivå Nu, Julie fra Ung Fredensborg, Sarah fra Nivaagaards Malerisamling og Ole fra 

Kokkedal på Vej 
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Særlig uddannelsesindsats for unge – Studievejen 
 

StudieVejen har fungeret som et tilbud siden maj 2017. StudieVejen har åbent hver onsdag, mellem 14-18 i 

”Huset” Nivåhøj 68 A. UU-vejleder har fremskudt vejledning, i StudieVejen hver onsdag mellem kl. 14-16. 

Derudover sidder UU-vejleder i Nivå Nu om onsdagen når det er muligt. 

StudieVejen har siden januar 2019 til juli 2019 haft 120 henvendelser fra unge, hvor de 17 af dem er unikke 

da der er tale om en del gengangere. 

Af de 120 henvendelser, er der 16 unge som har fået lagt uddannelsesplaner og er i gang med uddannelse. 

Disse tal er udelukkende taget fra StudieVejens logbog og ikke i samarbejde med UU-vejlederen da disse tal 

mangler.  

Henvendelserne har primært handlet om hjælp til:  

 Lektiehjælp 

 Snak om studievalg og muligheder 

 Praktisk hjælp som Optagelse.dk, økonomiskrådgivning og SU 

 Brobygning til anden aktør som Jobcenter, Frivilligcenter Fredensborg og UU- Øresund 

 Vejledning hos UU-vejleder 

 Ansøgninger om enkelydelse  

 Kvote 2 ansøgninger 

 Cv skrivning 

 Ansøgning skrivning 

 Jobsøgning 

StudieVejen oplever fortsat, at de unge i området søger hjælp til jobsøgning og CV skrivning. Nivå nu og UU-

Øresund har i en lang periode peget på en virksomhedsrettet indsats for de unge i området, da de også 

oplever at de unge vil i job. StudieVejen samarbejder med Nivå nu om fritidsjobindsats 15-17 år. 

 

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. 

Sprogambassadører 

Der er stadig en god håndfuld sprogambassadører, som løbende bidrager til sprogstimulering af børn i 

henholdsvis daginstitution (Påfuglen), I baby området på Nivå Bibliotek og i en af Nivå Skoles 0.klasser. De 

er meget passioneret omkring deres ønske om, at bidrage til områdets børns sprogstimulering og deres 

indsats vækker begejstring hos både børn og personale. Nivå Nu vedbliver at støtte sprogambassadørerne 

så længe de ønsker, at bidrage til områdets børn og familier.  

http://nivaa-nu.dk/
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 Forældrekurser 
I foråret var der et kursusforløb for mødre med hjemmeboende børn. Mødrene og familiemedarbejderen 

mødtes ugentligt og fik oplæg, og havde dialog omkring emner indenfor familielivet. Der blev afholdt to 

familiedage undervejs, den ene gang samledes familierne om at spille spil og lege, og den anden gang blev 

der lavet mad sammen.  

 

Brobygning mellem institution og forældre 
Igen i foråret har samarbejdet med Nivå Skole Syd og 0 klasserne fungeret rigtig fint. 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 samarbejde med Lise Alexandersen, specialpædagog i kommunen og familiemedarbejderen i Nivå Nu har 

der ugentligt været afholdt legestue for forældre med børn i alderen 6 måneder til 2 år. 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.  

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

Der har været afholdt 49 trivsels samtaler per 1. august 2019. En del af disse har brobygget til andre 

instanser, hjulpet med at opskriv barn til institution, været bisidder og afholdt støttende samtaler. Der skal 

lyde en særlig tak til sundhedsplejerskerne for at være gode til at henvise familierne til os.  

http://nivaa-nu.dk/

