Boligsocial helhedsplan 2018 - 2021

PIXI UDGAVE

Velkommen til Nivå Nu 2018-2021
Siden 2009 har vi i den boligsociale helhedsplan Nivå Nu arbejdet for at gøre de almene boligafdelinger i Nivå til et endnu
bedre sted at bo. Udgangspunktet er beboerne, og det er beboernes behov, udfordringer, idéer og drømme, som vi tager
afsæt i. Vi arbejder tæt sammen med frivillige aktører, lokale
foreninger, sociale organisationer og kommunale medarbejdere. Vores fokus er på vejledning, læring, brobygning og sociale netværk.
Nivå Nu er et samarbejde mellem Boligforeningen VIBO, Fredensborg Boligselskab, KAB og Fredensborg Kommune, og vi
dækker boligafdelingerne Nivåhøj I (Islandshøjparken), Nivåhøj
II, Nivåhøj III, Niverød III (Kvartererne) og Niverød IV (Mariehøj).
Helhedsplanen er primært finansieret af Landsbyggefonden,
og derudover medfinansierer boligforeningerne og Fredensborg Kommune.

Bjarke Gudbjerg
Sekretariatsleder - Nivå Nu
bg@vibo.dk
40 40 99 03
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I denne pixiplan kan du læse mere om vores aktiviteter for de næste fire år. Du vil også kunne finde
kontaktoplysninger på aktiviteternes tovholdere.

God læselyst!

Naboskab
Formålet med naboskabsindsatsen er at styrke de sociale
fællesskaber i boligområdet –
og dermed øge trygheden og
trivslen.
Samtidig arbejder vi for at skabe
en bedre sammenhæng mellem
boligområdet og det øvrige Nivå.
Arbejdet tager udgangspunkt i
at støtte op om beboernes egne
idéer og initiativer og styrke de
frivillige kræfter i området.

Sara Friis
ssf@vibo.dk
40 12 94 92
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Naboskab

BEBOERRÅDGIVNING
Beboerrådgivning er for dig, der oplever
udfordringer med at finde rundt i det
offentlige system. Vi hjælper med at få
kontakt til de rigtige instanser, vi hjælper
med at forstå svære breve, og vi hjælper
med mindre udfordringer i dagligdagen.

NABOSKABSAKTIVITETER
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Naboskabsaktiviteter er sociale aktiteter,
der styrker naboskabet. Så kunne du
tænke dig at gøre en forskel som frivillig
i dit lokalområde, eller kunne du tænke
dig at deltage i forskellige sociale aktiviteter, så er vi altid nysgerrige efter at
høre mere. Der er også mulighed for at
søge et mindre økonomisk tilskud til en
aktivitet i boligområdet.

Naboskab
LÆRINGSAKTIVITETER

Læringsaktiviteter er foredrag, kurser
og forløb, som foregår i boligområdet. Det er forskellige professionelle
og frivillige organisationer, der står for
aktiviteterne. Vi samarbejder blandt
andet tæt med LOF om danskundervisning og forskellige motionsaktiviteter. Aktiviteterne kan også foregå
uden for boligområdet.

UDVIKLING I LOKALOMRÅDET

Vi samarbejder bredt for at styrke udviklingen i lokalområdet.
Samarbejdet består blandt andet af
fællesmøder for afdelingsbestyrelserne og tværgående aktiviteter.
Derudover understøtter vi borgerinddragende tiltag, der har til formål at
øge dialogen på tværs af boligområderne i Nivå.
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Børn og unge
Formålet med indsatsen for børn og unge
er at sikre, at boligområdets børn og unge
har en aktiv fritid med positive aktiviteter.
Derudover arbejder vi på at styrke børn og
unges faglige og sociale kompetencer, og
vi hjælper dem til at blive parate til uddannelse og beskæftigelse. Den samlede indsats skal samtidig forebygge kriminalitet og
hærværk i området.

Frederik Gehrke
fg@vibo.dk
21 51 75 55
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Osman Turan
ot@vibo.dk
26 30 33 12

Børn og unge
FRITIDSAKTIVITETER

Vi laver forskellige fritidsaktiviteter for børn
i lokalområdet – de fleste af aktiviteterne
foregår i boligområdet og i den nærliggende natur. I skoleferierne har vi feriecamps.
Mange af aktiviteterne laver vi i samarbejde med de kommunale klubber, lokale foreninger og Fredensborg Kommunes Fritidsbutik.

BROBYGNING

Vi hjælper børn og unge, der ønsker at starte
til en fritidsaktivitet – det kan både være en
sportsaktivitet eller i fritidsklub. Vi kan også
hjælpe med at søge Fritidspas, hvis I har
brug for økonomisk hjælp til kontingent.
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Børn og unge
LÆRING I NYE RAMMER

Læring i nye rammer er alternative læringsforløb i samarbejde med Nivå Skole. Forløbene er
målrettet børn, som enten ikke trives eller ikke
oplever succes i skolen. Forløbene er ofte orienterede omkring praktiske øvelser og foregår ude
i naturen.

KITCHENSTARS
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Kitchenstars består af to forløb, der begge styrker
børnenes kreativitet, sociale kompetencer og evne
til at lave god mad.
Børn på 8-12 år kan deltage i forløbet ”Smagen af
Nivaa”, hvor de laver mad i naturen og producerer
deres egne kulinariske produkter.
Børn på 13-17 år kan deltage i ”Kitchenstars – Kokkeskolen”, hvor de lærer at lave god mad og stå for mindre cateringopgaver.

Børn og unge

FRITIDSJOB

Sammen med Fredensborg Kommune hjælper vi
unge med at finde et fritidsjob. Det kan være hjælp
til CV og ansøgning, til hvordan man præsenterer sig
selv, og til hvad en arbejdsgiver forventer af en ung.
Der er også mulighed for at få et fritidsjob i kommunen, hvor man sammen med andre unge står for
mindre forefaldende opgaver.
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Uddannelse og job
Formålet med indsatsen for uddannelse og job
er at hjælpe unge i gang med uddannelse og
job. Samtidig arbejder vi for at sikre at de unge
efterfølgende fastholdes heri. Indsatsen sker i
tæt samarbejde med Fredensborg Kommune
og UU-Øresund. Målgruppen er de 15-29 årige,
og aktiviteterne tager udgangspunkt i den enkelte unges behov i forhold til at lykkes i uddannelsessystemet.

Veronica Jensen
vemj@fredensborg.dk
40 15 34 69

Julie Humle
jurh@fredensborg.dk
61 14 84 34
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Uddannelse og job
STUDIEVEJEN

Studievejen er en særlig uddannelsesindsats for unge i Nivå. Her kan man som
ung få hjælp i form af mentor- og studiestøtte, hvis man ikke er i gang med en
uddannelse, eller hvis man er ved at falde fra en uddannelse.

FRIVILLIG MENTORINDSATS

En del af den særlige uddannelsesindsats består af et frivilligt mentorkorps.
Her kan man som ung få tilknyttet en
frivillig mentor, der kan støtte i forhold
til uddannelse, job og andre udfordringer i hverdagen. Vi er altid på jagt efter
voksne, der kunne have lyst til at være
mentor for en ung.
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Familier
Formålet med familieindsatsen er at øge
trivsel og netværk blandt børnefamilier
i boligområdet. Gennem dialog, kurser
og oplæg styrker vi forældres viden og
kompetencer. Samtidig arbejder vi for at
styrke kontakten mellem forældre og de
lokale institutioner.

Christina Christensen
cbc@vibo.dk
40310584
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Familier
BROBYGNING MELLEM FORÆLDRE OG INSTITUTION

Vi står for forskellige aktiviteter, der har til formål at styrke samarbejdet mellem forældre og
lokale institutioner. Fokus kan her være på at
skabe en tættere dialog, tydeliggøre forventninger og øge forældrenes viden om deres
børns muligheder i uddannelsessystemet.

INDIVIDUEL FAMILIEVEJLEDNING

Som forælder har du mulighed for at få individuel familievejledning, hvis du oplever problemer i hverdagslivet. Vejledningen har ofte
fokus på hjælp til selvhjælp og brobygning til
relevante instanser.
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Familier
GLÆDE I FAMILIELIVET

Glæde i familielivet er kursusforløb for
forældre, der ønsker inspiration og værktøjer til at få mere glæde og trivsel i familielivet. Kurserne tager udgangspunkt i
de udfordringer, der fylder mest hos deltagerne, og samtidig får man mulighed
for at styrke sit sociale netværk i lokalområdet.

SUNDHEDSCAFÉEN

Sundhedscaféen er et åbent vejledningstilbud til kommende og nybagte forældre.
Fredensborg Kommunes sundhedsplejersker står for sundhedscaféen, hvor der både
er mulighed for faglige oplæg, individuel
vejledning og ikke mindst hygge med andre forældre på barsel.
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Øvrige faste aktiviteter i Nivå
MADKASSEN
I Madkassen uddeler frivillige gratis overskudsmad til økonomisk trængte to gange om
ugen. Derved medvirker projektet også til at
undgå madspild.
Kontakt Nivå Nu for aktuelle åbningstider

TØJKÆLDEREN

I Tøjkælderen kan du få gratis genbrugstøj til hele familien, og du kan aflevere dit
brugte rene tøj til glæde for andre. Tøjkælderen drives af frivillige beboere.

DANSKUNDERVISNING

LOF tilbyder gratis danskundervisning på
flere niveauer (FVU 1-4). Undervisningen
tager udgangspunkt i dit niveau og du kan
blive bedre til at tale, læse og stave dansk.
Kontakt LOF eller Nivå Nu for aktuelle
undervisningstider.

Kontakt Nivå Nu for aktuelle åbningstider
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KONTAKT
Nivåhøj 55, 2990
nivaa-nu.dk

Nivå Nu

Bjarke Gudbjerg
Sekretariatsleder
bg@vibo.dk
40 40 99 03

Sara Friis
Naboskab
ssf@vibo.dk
40 12 94 92

Frederik Gehrke
Børn og unge
fg@vibo.dk
21 51 75 55

Osman Turan
Børn og unge
ot@vibo.dk
26 30 33 12

Veronica Jensen
Uddannelse og job
vemj@fredensborg.dk
40 15 34 69

Julie Humle
Uddannelse og job
jurh@fredensborg.dk
61 14 84 34

Christina Christensen
Familier
cbc@vibo.dk
40 31 05 84

ET SAMARBEJDE MELLEM

