Bestyrelsesmøde i den boligsociale bestyrelse

Mødetitel

Dato:

20. feb. 2018

Deltagere:

Birgit Bagge, Annette Birkov, Ole Månsson, Bjarke
Gudbjerg, Ole Skjellerup, Tanja Bæklund, Mikkel
Warming, Torben Hangaard, Marianne Ingeholm
Larsen og Anders Stange Jensen.
Veronica M. Jensen deltog under punkt 2 med
oplæg.

Dagsordenspunkt
1. Godkendelse
dagsorden.

Drøftelse og konklusion
af Dagsorden godkendt.

2. Særlig
uddannelsesindsats
på tværs af de to
helhedsplaner.

Veronica M. Jensen orienterede bestyrelsen om
uddannelsesindsats på tværs af de to helhedsplaner:
Veronica delte materiale ud “Bliv klog på StudieVEJEN”.
StudieVEJEN er tilbud til unge, der har behov for studiehjælp,
hjælp til at komme i gang med studie eller bare et sted at
fordybe sig i sit studie.
StudieVEJEN blev igangsat 6. november 2017.
Informationsmateriale er sendt ud til målgruppen via
Kokkedal på Vej, beboergrupper, skoler, opslag,
hjemmeside/facebook og E-boks. Herigennem bliver der
desuden søgt rekrutteret frivillige mentorer til indsatsen.
De unge der kommer, kan have svært ved at gå i skole.
Andre skal bare have hjælp med eller ro til lektier.
De unge registreres via CFBUs skabelon. Hvem kommer,
hvad skal de have hjælp med mv.
Der er i øjeblikket tilknyttet tre kvindelige frivillige mentorer
(studerende) – det er en udfordring at finde mandelige
mentorer, men der arbejdes på det. Der udfyldes en
samarbejdsaftale og indhentes straffeattest når nye mentorer
tilknyttes.
I november var der 11 unge der brugte tilbuddet, i december
14 unge og i januar 8 unge.
Arbejdet med de unge giver af og til mulighed for at hjælpe
andre i den unges familie. Har spiller StudieVEJEN en rolle i
forhold til at henvise til relevant hjælp til eksempelvis
forældre eller søskende.
Der er indgået et samarbejde med Frivilligcenter
Fredensborg. Der pågår pt. dialog om muligheden for at
tilbyde uddannelse til frivillige mentorer.
I samarbejde med skolerne arrangeres der kvartalvise
temaaftener: Første tema bliver Uddannelsesparathed.
Næste tema bliver Erhvervsuddannelser.
Spørgsmål/kommentarer:
Birgit: Det er i Jobcenteret Veronica er ansat. Vi er ude og
træde nye veje. Opmærksomhedspunkt hvordan vi arbejder
med mentorerne herunder uddannelse.
Bjarke: Oplever linket er blevet bedre mellem Jobcenter og

boligsocial helhedsplan.
3. KPV – Status på
målopfyldelse.

Ole Skjellerup orienterede:
Turbulent start - stor udskiftning i medarbejdere. Men
kommet godt fra land.
Fællesskabsundersøgelse gennemført i efteråret datagrundlaget for lavt til at sige noget generelt om området,
men fine nedslag og gode snakke med beboerne.
Nordsjællands Politi har igangsat et Beboerpanel sammen
med helhedsplanen og Fredensborg Kommune.
Soundwalk ønskes fjernet og erstattet af udstillinger/foredrag
mv.
Kokkedal Kulturfestival for 6. år. I år bliver der lavet lidt
ændringer i forhold til tidligere, bl.a. flyttes festivallen til
Bølgepladsen. Der er nedsat en styregruppe til at udvikle
festivallen.
Børnebestyrelsen er udskudt, men miljøpatruljen har skabt
grundlag for at der kan rekrutteres børn fra alle afdelinger.
Lommepengeprojektet. Fredensborg Kommune har ansat
fritidsjobmedarbejder, der udfører forskellige
håndværksopgaver i området.
Kokkedal på Vej har børn/unge med lommepengejob i driften
i Egedalsvænge. Der arbejdes på, at få projektet udbredt til
de øvrige afdelinger. En udfordring at skolebørn får fri, når
afdelingerne ejendomsfunktionærer får fri.
I forhold til at finde ordinære fritidsjobs opleves en
tilbageholdenhed hos virksomheder i området.
Spørgsmål/kommentarer:
Ole Månsson: Gjorde opmærksom på, at beboerpanelet er et
projekt startet og drevet af Nordsjællands Politi. Vi skal være
opmærksomme på formuleringen i indstillingen i punkt 6.
- Nærmere drøftelse under punkt 6.
Mikkel Warming: Gjorde opmærksom på, at der ofte ses en
iboende optimisme i helhedsplanerne når de skrives. MW ikke
bekymret over, at der ikke er sket målopfyldelse i alle
indsatserne, snarere tvært imod. Helhedsplanen har brugt
første år på at komme i gang.

4. KPV –

Ole Skjellerup orienterede:

Økonomiopfølgning.

Økonomiopfølgningen viser, at der i 2017 er brugt ca. 1,1
mio. mindre end budgetteret. Det skyldes især
feriepengehensættelser, og at flere indsatser er startet
senere op end planlagt og medarbejderudskiftning.
For nærmere se bilag.
Spørgsmål/kommentarer:
Mikkel Warming: For nuværende ikke bekymret for et
kommende mer- eller mindreforbrug i KPV.

5. KPV –
Miljøpatrulje: Ny
aktivitet.

Ole Skjellerup orienterede.
Se evt. indstilling i bilag.
Indstilling godkendt.

6. KPV –
Beboerpanel: Ny
aktivitet.

Ole Skjellerup orienterede:
Se evt. indstilling i bilag.
Spørgsmål/kommentarer:
Ole Månsson gjorde opmærksom på, at Beboerpanelet er en
aktivitet under Nordsjællands Politi. Desuden kan det i Status
Målopfyldelse 2017 opfattes som, at KPV ønsker at erstatte
Tryghedsvandringer med Beboerpanel.
Ole Skjellerup præciserede at det handler om at skabe større
committent hos beboerne i Tryghedsvandringerne.
Tryghedsvandringerne skal ikke erstattes af Beboerpanel,
men de to aktiviteter skal supplere hinanden.
Mikkel Warming: Opfatter det som en ramme
Annette Birkov: spændende initiativ at samle så mange
aktører.
Beslutning:
Målopfyldelsesskema opdateres. Tryghedsvandringer
fastholdes under indsatsen og Beboerpanel tilføjes.

7. NN – Status på
opstart.

Indstilling i øvrigt godkendt.
Bjarke Gudbjerg orienterede:
Ny boligsocial helhedsplan i Nivå er i drift. Stort set samme
medarbejdergruppe som i den tidligere helhedsplan.
Der er delt pixibøger ud til beboerne med info om ny
helhedsplan.
Der er endnu ikke afholdt følgegruppemøder. De forventes
afholdt umiddelbart før møderne i Boligsocial Bestyrelse, med
henblik på, at de kan indstille forslag til bestyrelsen. De
første møder forventes afholdt i marts – såvel i kommunalsom lokalstyregruppe.
Den seneste uge har der været lidt øget uro blandt de unge.
Dialog med samarbejdspartner og forældre mv.
Ellers kommet godt i gang.

8. NN
Forældrekursus:
Ændret indhold i
foråret 2018.

Bjarke Gudbjerg orienterede:
Se evt. indstilling i bilag.
Marianne Ingeholm: Ædelt formål - taler godt ind i strategien
på småbørnsområdet.
Indstilling godkendt.

9. NN – kommissorier
for de to
følgegrupper.
10. Godkendelse af
indstillings- og
orienteringsskabelon.

Bjarke Gudbjerg orienterede:
Se evt. indstilling i bilag.
Indstilling godkendt.
Bjarke Gudbjerg orienterede:
Se evt. indstilling i bilag.
Ole Månsson gjorde opmærksom på, at overskriften kan
gøres mere tydelig i skabelonerne.
Indstilling godkendt.

11. Næste
bestyrelsesmøde.

Tirsdag d. 2. oktober 2018 klokken 0930-1100.
Anders Stange Jensen indkalder.
Bjarke Gudbjerg foreslog at et tema kunne være samarbejdet
med skolerne.

12. Evt.

Ole Månsson spurgte ind til direktørdeltagelse i Boligsocial
Bestyrelse.
Mikkel Warming: Det afhænger af temaerne der tages op –
eksempelvis hvis der genoplives drøftelser om større fysiske
forandringer ville samtalen være oplagt på direktørniveau.
Tanja Bæklund: Evt. relevant at invitere direktører ved en
midtvejsstatus.

