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På tværs
Vi har holdt to bynetværksmøder for professionelle, der arbejder med børn, unge og familier. Møderne
styrker det lokale faglige netværk og giver et bedre overblik over de mange professionelle aktører, der er i
Nivå. Der holdes et møde i kvartalet.

Personale
Vi har Lisbeth i praktik i perioden 16/1 til 15/7. Lisbeth er uddannet lærer og er tilknyttet familieindsatsen –
her særligt sprogambassadørerne og det styrkede samarbejde mellem forældre og skole.
Gitte er i praktik i perioden 11/6 til 5/7. Gitte er uddannet landskabsarkitekt og er tilknyttet projektet, der
skal understøtte livet mellem nyttehaverne i Kvartererne.
Carina og Josephine er i uddannelsespraktik i perioden 14/5 til 22/6. Carina og Josephine studerer sundhed
og ernæring på Metropol, og de skal i perioden stå for forskellige sundhedsrettede initiativer.

Tryghed og trivsel
Beboerrådgivning
Der har siden januar været 115 henvendelser i beboerrådgivningen fra 42 forskellige beboere, der er altså
tale om en del gengangere. I grafen nedenfor har vi forsøgt at opgøre de forskellige henvendelser ud fra en
række temaer.
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Forstå systemet

Jobsøgning og CV Brobygning til andre
aktører

Andet

Naboskabsaktiviteter
Der har i perioden været afholdt flere forskellige naboskabsaktiviteter, herunder er der bl.a. ydet støtte af
forskellig karakter til kvarterets fotogruppe, fotoklub, arabiske kvindeklub, FællesVærket, Tøjkælderen m.fl.

1

Et nyt initiativ, Samtalevenner, så dagens lys i marts. Her
mødes beboerne (primært) 1 til 1 og har små samtaler på
dansk med det formål at den ene samtalevens sprog
forbedres. Fra marts til juni har 25 samtalevenner meldt
sig på banen.
I alt for perioden har 34 frivillige modtaget sparring
omkring konkrete aktiviteter. En del frivillige er blevet
aktive i kvarterets spiregruppe, som samtalevenner og i
forbindelse med den kommende indvielse af
infrastrukturprojektet. Enkelte er blevet frivillige
hos hhv. Ældresagen og i en lokal børnehave
Af naboskabsaktiviteter på fællesarealerne kan
nævnes, at der har været afholdt fællesspisning
under temaet Danmark Spiser Sammen, og at der
er oprettet en spiregruppe, der vil være aktiv
omkring havekasserne i Tårnhaven. For nylig
opstod en have-spils-gruppe, som ønsker at tage
del i sociale spilaktiviteter omkring Tårnhavens
petanque-bane.

Læringsaktiviteter
Flere forskellige aktører står bag en række forskellige læringsforløb i området. Eksempelvis kan nævnes Red
Barnets naturklub Krudtuglerne, der løbende tager familier fra området med på udflugt. 14 familier tager
del i dette forløb, som bl.a. har ført dem til Gribskov, Zoologisk have, stranden og Nødebo.
Flygtninge Venner tager hver 14. dag ca. 10 beboere med til oplevelser i haverne på Krogerup.
LOF tilbyder FVU-danskundervisning på 4 forskellige trin. Der er 4 hold om ugen med ca. 15 kursister pr.
hold, med enkelte gengangere.
I forbindelse med enkeltstående læringsaktiviteter har der været oplæg/dialoger med den lokale
Fædreklub, studerende fra Krogerup Højskole samt Frivilligcenter Fredensborg.
Vores seneste forløb ’Hjerte-Sunde Uger’ har budt på aktiviteter af social- og sundhedsmæssig karakter –
her deltog samlet 22 beboere.
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Udvikling i lokalområdet
I marts blev der afholdt fællesmøde med de fem afdelingsbestyrelser. I alt deltog 10
bestyrelsesmedlemmer. Temaet var frivillighed, og der var oplæg fra Frivilligcenter Fredensborg.
En arbejdsgruppe bestående af beboere fra de tre Nivåhøj-afdelinger, samt Nivå Nu er blevet nedsat i
forbindelse med indvielsen af infrastrukturprojektet. Arbejdsgruppen mødes på månedlig basis og
forbereder festlighederne.
Ved infrastrukturprojektets begyndelse etableredes en fotogruppe, som har til formål at dokumentere den
fysiske udvikling af fællesarealerne. I forbindelse med indvielsen af infrastrukturprojektet, bliver
fotogruppens dokumentationsarbejde til en semi-permanent udendørs udstilling. Fotogruppen har i dag 3
aktive medlemmer.
Bjarke sidder med i projekt- og arbejdsgruppe for udviklingen af Lergravsområdet og deltager også i
arbejdsgruppen for udvikling af Nivå Bymidte.

Overskydende midler
Den indledende dialog med relevante aktører omkring havelodderne i Kvarterene er netop påbegyndt.
Intentionen er at indhente viden omkring hensigtsmæssig brug af arealet samt ønsker til områdets fysiske
udtryk. På længere sigt er det formålet at bidrage til, at der opnås et sundt fællesskab omkring
havelodderne, samt at der sker en egentlig fysisk forandring i samarbejde med både brugere, naboer,
børnehaven, børnefamilier, bestyrelsen m.fl.
I Nivå Nus baghave har 40 beboere/familier fået en havekasse. Havekasserne skal bidrage til positive
oplevelser i familierne, en mere grøn hverdag, et sundt fællesskab, samt være med til at skabe et trygt
udemiljø.

Kriminalpræventiv indsats
Fritidsaktiviteter
Hver fredag er der en fast aktivitetsdag mellem kl.
15-18 for de 8-13 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. Derudover har vi
taget de unge med til gadeidrætsaktiviteter i
Helsingør og Hillerød, hvor vores piger blandt andet
blev Nordsjællandske Streetsoccer mestre og skal
dyste om DM i streetsoccer
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Gadeidrættens Dag
I samarbejde med Ung Fredensborg søgte vi midler til at
afholde Gadeidrættens Dag i Nivå på vores nye multibane
og fik bevilget 20.000 kr. Vi hørte på de unges ønsker, så
der blev lavet nye innovative gadesportsaktiviteter, såsom
rulleskøjteræs, gadezombi-rollespil, last-man-standing
fodbold og ikke mindst shoot-out konkurrencer for mødre,
der var en kæmpe succes.

Ferieaktiviteter
Hver gang der er ferie eller fridage i
folkeskolen, har vi haft åbent for de unge med
aktiviteter. I de store ferier, har vi været
medarrangører til feriecamps i samarbejde
med Fritidsbutikken. Vi har lavet vintercamp i Humlebæk, hvor vi havde 40 børn med fra Nivå, og i
påskeferien lavede vi rollespils-camp i samarbejde med Fritidsklubben Basen.
Brobygning
Brobygningen fungerer som planlagt. Vi har vores halvårlige fritidsvejledninger samt opfølgning, og
modtager stadig ad hoc ansøgninger på fritidspas. Vi bakker fortsat op om de kommunale Feriecamps og
oplever en rigtig god interesse fra børnene.
En af de ting, vi arbejder på lige nu er, at bakke op omkring Klub 2990 og bidrage med en aktivitetsstruktur,
der gør, at målgruppen 13-17 år får et klubtilbud, der er af bedre kvalitet. Konkret betyder det, at
medarbejderne forpligter sig på at skabe to månedlige aktiviteter, der er en del af medarbejderens nye
aktivitetsprofil. Der er fokus på Natur og udeliv, Fodbold, Træning og madlavning.
Vi er ved at indgå et samarbejde med Livsbanen, som er en socialøkonomisk virksomhed, der arbejder med
musikfællesskaber i udsatte boligområder. Der arbejdes på at få etableret musikundervisning i Klub 2990 og
i den nye Nivå Cafe (Basen). Dette for at skabe et tilbud, der strækker sig over begge matrikler, og dermed
øger samarbejdet mellem de matrikler.
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Kitchenstars
I vores kreative kokkeskole kitchenstars, har de unge fokuseret
på StreetFood, som de skal sælge ved flere events henover
sommeren og efteråret. Vi har den senere tid oplevet, at det
er lidt sværere at rekruttere til holdet, og derfor har vi til
efteråret indgået et samarbejde med ungdomsklubben på
Basen, så begge parter kan stå for rekruttering.
Smagen af Nivaa
De unge samler hen over sensommeren til nye produkter. Ud
over vores meget sælgende produkter som Havtorns eddike,
Hyldeblomst eddike og vild skovolie vil vi i denne sæson lave
en strandolie samt enkelte marmelade af vilde bær fra Nivås
Natur. Overskuddet går til en tur med de unge, der har
produceret varerne.

Uddannelse og job
Læring i nye rammer
I foråret 2018 er der blevet lavet forløb på 4. årgang, 5. årgang og 7. årgang fra Nivå Skole.
På 4. årgang er der blevet lavet et forløb for 6 drenge. Udgangspunktet for forløbet har været mistrivsel i
drengegruppen. Udfordringer som manglende samarbejde, grænsesætning over for hinanden og generelt
bedre relationer i gruppen har været omdrejningspunkt. Udover forløbet med drengene, har der ligeledes
været kørt et forløb med 6 piger. Udfordringen her var særligt lokaliseret omkring en af pigerne, hvorfor
gruppen var sammensat ud fra de piger/konflikter, der kræsede omkring hende. Igen har forløbet taget
udgangspunkt i naturen, hvor madlavning og alle de opgaver, der er forbundet med det blev genstand for
en masse samarbejdsøvelser i gruppen. Der blev lavet en fælles evaluering, hvor teamlærer og pigerne fik
lov til at vende og reflektere over nogle af de ting, der opstod under forløbet.
På 5. årgang har det været en gruppe drenge, hvor en lærer har været tilkoblet på et trivselsforløb. Frederik
blev koblet på, og leverede en dag i naturen, hvor de lavede en masse samarbejdsøvelser. Forløbet
gentages efter sommer, da det efter lærerens overbevisning gav mulighed for at arbejde med nogle af de
udfordringer, der er i drengegruppen.
I juni blev forløbet Ung-til-ung-friluftsformidling gennemført af 15 elever fra 7. klasse, der blev uddannet i
vild mad i skoven og på stranden. Konceptet var, at eleverne skulle varetage undervisningen for en hel 5.
årgang. Et rigtig fint forløb, der skulle skabe en forbindelse mellem indskoling og udskoling. Denne
undervisning af de kommende 6. klasser skulle varetages i lærerne fra team 7, desværre lavede de ikke en
aftale med 5. årgang, og lavede i stedet en undervisningssession for deres egen årgang. Forløbet har været
en succes for de 7. klasser, der deltog, men den manglende brobyggende kobling mellem indskoling og
udskoling var ikke til stede, hvorfor konceptet ikke har været optimalt.
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Fritidsjobindsats
Vi samarbejder med Ung Fredensborg og Kokkedal på Vej om projektet Fritidsjob Fredensborg. Der har
været 13 unge fra Fredensborg Kommune tilknyttet Fritidsjob Fredensborg, og de har lavet diverse
byggeopgaver og forefaldende arbejde for forskellige kunder – primært kommunale og helhedsplanerne.
Projektet er overgået til Ung Fredensborg, og vi arbejder på at gøre tilbuddet bedre for både kunder og
unge.

Særlig uddannelsesindsats for unge
StudieVejen
Vi har nu fået etableret StudieVejen, som holder
åbent hver onsdag mellem 14-18. StudieVejen
holder til i et beboerhus i Nivåhøj, og der er en UUvejleder til stede mellem kl. 14-18.
StudieVejen havde åbent for første gang d. 16. maj,
hvor vi en uge forinden havde omdelt breve om
tilbuddet til alle unge i målgruppen. Herudover
sendte vi besked ud via skoleintra til de unge og
deres forældre, som går på Nivå Skole, derudover
reklamerede vi for åbningen via forskellige
Facebooksider og opslag i området. Brev og opslag
ses i bilag 1.
Tanken er, at vi løbende vil sende 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.
Herudover er sagsbehandlere og mentorer i
jobcentret informeret om tilbuddet og blevet
opfordret til at sende deres unge borgere. Vi har
også informeret de boligsociale medarbejdere om
indsatsen og opfordret dem til at sende de unge forbi tilbuddet. Der er ligeledes lavet et samarbejde med
UU-vejlederen på Nivå Skole, hvor hun kontakter os, når hun ser en ung i målgruppen.
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Der har siden åbningen d. 16. maj været 37 henvendelser fra 21 forskellige unge i StudieVejen, der er altså
tale om en del gengangere. I grafen nedenfor har vi forsøgt at opdele de unge på baggrund af deres
henvendelser i Studievejen.

Den frivillige mentorordning
Der er lige pt. rekrutteret 5 personer som gerne vil være
frivillige mentorer, disse er alle 4 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. Der er
holdt opstartssamtaler med dem alle, hvor de er blevet
introduceret for indsatsen, og der er udarbejdet en
samarbejdsaftale, som den frivillige skal skrive under på, og
der bliver herudover også indhentet børneattester på de
frivillige. 4 af mentorerne har herudover været forbi
Studievejen for at hilse på og se tilbuddet. Herudover er der
netop lavet det første match mellem en mentor og en
mentee, hvor mentoren har sagt ja til at støtte op om en ung
fyr, som har brug for støtte ift. Uddannelse og job.
Der er lavet en rekrutteringsstrategi og vi er netop gået i gang med at reklamere for indsatsen på diverse
sociale medier. Udover de sociale medier er planen at opsøge de forskellige grupper i Nivå såsom
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kvindeklubberne, bankoklubben m.fl. med henblik på at rekruttere flere frivillige mentorer. Dette gør vi i
samarbejde med frivillig- og netværksmedarbejderen i Nivå Nu. Vi har også planer om at tage på besøg på
en lang række uddannelsesinstitutioner og i forskellige erhvervsnetværk i håbet om, at der kan rekrutteres
herfra. Der er udarbejdet en plakat til formålet, denne ses i bilaget.
Den professionelle mentorordning
Jobcenterets mentorer bruger jævnligt lokalerne i Nivå Nu til samtaler med borgere fra Nivå. Lokalerne er
en populær ramme for samtalerne og ofte bruger de det også som udgangspunkt for gåture i området.

Forebyggelse og forældreansvar
Sundhedscafé
Sundhedscaféen har fortsat åbent hver anden mandag, og den er fortsat godt besøgt at mødre (og
indimellem fædre) på barsel. Som noget nyt har to af de nyuddannede sprogambassadører deltaget i
sundhedscaféen, hvor de har snakket om sprogstimulering med forældrene. Der er indimellem faglige
oplæg i Sundhedscafeen. Sundhedscaféen i Nivå Nu holder åbent hver uge i sommerferien.
Sundhedsplejen har også brugt lokalerne i Nivå Nu til et arrangement for ”unge fædre”.

Brobygning mellem institution og forældre
Vi har startet et samarbejde med Nivå Skole Syd for at styrke skolestarten blandt tosprogede familier. I juni
er der afholdt et møde for forældre til tosprogede, der skal starte i 0. klasse efter ferien. Forældrene var
meget positive på mødet og der er nedsat et internationalt forældreråd, som kan fungere som
sparringspartner i forhold til at skabe det bedst mulige skole-hjem-samarbejde.

Forældrekursus
Sprogambassadører
I løbet af foråret har vi i samarbejde med Nivå Bibliotek, Børnehusene Nivå og Sundhedsplejen uddannet
over 30 sprogambassadører fra lokalområdet. Der har været fire hold, hvor et har været med arabisk
tolkning og et med tyrkisk tolkning. Sprogambassadørerne er klædt på til at styrke små børns sproglige
udvikling ved hjælp af forskellige teknikker og værktøjer. Målet er at de nu skal til at brede det ud i deres
egne netværk og lokalt i Nivå. Der er allerede taget initiativ til at være til stede i Sundhedscaféen, på
biblioteket og på et fritidshjem.
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Fædre i fokus
I foråret har vi gennemført to arrangementer målrettet fædre. Fokus har været på relationer mellem
fædre, der ikke har det store netværk, og på at skabe møder mellem forskellige kulturer. Som tidligere har
vi arbejdet med oplevelser udendørs, såsom mad over bål, sanketur og fisketur.

Individuel familievejledning
Den individuelle vejledning i forhold til familielivet (trivselssamtaler) er fortsat i den nye helhedsplan. På
grund af ferie har vi ikke nået at opgøre antallet af deltagere i løbet af det første halve år.
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