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   Albertslund Boligsociale Center  

•  er et samarbejde mellem Albertslund      
   Kommune, AB, AKB, VA, BO-VEST og  
   KAB. 
•  er støttet af Landsbyggefonden. 
•  har sekretariat i Blokland 4A.
•  har lokalkontorer i Bækgården,  
   Hedemarken og Kanalens Kvarter.
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Støtten fra Landsbyggefonden til det boligsociale 
arbejde i Albertslund slutter ved årets udgang. Vi 
har i spænding afventet regeringens boligforlig, 
hvor der plejer at blive afsat en sum til boligsociale 
helhedsplaner. Det viste sig imidlertid ikke at være 
tilfældet i år, hvor der kun blev afsat midler til 
renoveringer. 

Landsbyggefonden har derfor meget færre midler 
til boligsociale indsatser, og der findes landet over 
boligområder, som har mere brug for støtte end de 
almene boligområder i Albertslund. På et møde i 
Landsbyggefonden i slutningen af maj måned blev 
Albertslund dog opfordret til alligevel at ansøge. 
Det blev samtidig gjort klart, at der ikke kan blive 
tale om støtte på samme niveau som hidtil. Lands-
byggefonden anbefaler, at man fremover tænker i 
en lille fælles boligsocial enhed, der kan arbejde på 
også at fundraise fra andre fonde og puljer. 

ABC eller ej efter 2020?
Regeringen lægger op til, at boligsocialt arbejde fremover skal finansieres uden støtte fra 
Landsbyggefonden. Boligselskaber og Kommune undersøger, hvordan det fortsat kan lade 
sig gøre at samarbejde i Albertslund. 

ABC’s bestyrelse besluttede på deres møde d. 4. 
juni at anbefale, at der indsendes en ansøgning om 
prækvalifikation for de samme seks boligafdelinger, 
som deltager i dag, og med det samme niveau af 
medfinansiering som i dag. Ansøgningen blev i juni 
behandlet i Kommunalbestyrelsen og boligselskab-
ernes organisationsbestyrelser. Desværre kunne der 
ikke opnås enighed om en ansøgning på denne side 
af sommerferien. Bestyrelsen besluttede derfor på 
et ekstraordinært møde d. 22. juni, at der skal arbe-
jdes videre med ansøgningen over sommeren. Efter 
sommerferien genoptages beslutningsprocessen 
om hvor vidt, og i givet fald i hvilken form, byen skal 
have boligsocialt samarbejde fremover.

I starten af maj indgik et 
bredt flertal i Folketinget et 
boligforlig, der sætter gang i 
de fysiske renoveringer.
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Mens meget andet var sat i stå af corona, har to 
lokale unge haft travlt med at taste de mange 
spørgeskemaer ind, så vi nu kan trække rapporter 
med beboernes samlede svar. 

Og der var mange skemaer at taste! I alt 1.023 
beboere gav sig tid til at deltage. Det svarer til ca. 
en tredjedel af befolkningen over 6 år. I Blokland, 
hvor vi ikke fik mulighed for at banke på dørene pga. 
covid-19, er svarprocenten faldet fra rekordhøje 
46,8 % i 2016 til 33,1 %. Det er særligt børn, unge 
og beboere med anden etnisk baggrund end dansk, 
som vi har fået færre svar fra med den manglende 
opsøgende indsats. 33,1 er stadig en flot svarpro-
cent og et rigtigt godt datagrundlag.
Samme undersøgelse er tidligere gennemført i 
2008, 2012 og 2016. Derfor giver resultatet et 
billede af udviklingen i trivslen i boligområderne de 
sidste 12 år. 

En overordnet tendens, der springer i øjnene i 
rapporterne, er, at beboerne samlet set er blevet 
gladere for at bo i deres boligområder og har fået 
mere lyst til at blive boende i mange år endnu. Det 
eneste sted, hvor man ikke ser denne udvikling (men 
heller ikke et markant fald) er i Blokland, hvilket 
måske ikke er overraskende, eftersom beboerne her 
længe har ventet på en byggesag, som kan forven-
tes at medføre usikkerhed og overvejelser om at 

Opsigelser og nye roller i ABC

flytte især blandt de beboere, der skal genhuses. 
Samtidig med den positive udvikling i glæden ved 
at bo, er trygheden desværre faldet ganske betrag-
teligt de sidste 4 år. Efter en positiv udvikling fra 
2009 – 2016, er der i dag færre, der føler sig trygge 
ved at bo og færdes i områderne, og flere, der op-
lever kriminalitet som et problem. Faldet i tryghed 
er mest markant i Kanalens Kvarter, og mindst ud-
talt i Albertslund Nord. 

Der er meget andet data, som boligselskaber og 
kommune nu kan dykke ned i.

Hedemarkens undersøgelsen blev desværre aflyst 
pga. Covid-19. Den lokale styregruppe vil tage still-
ing til, om undersøgelsen skal gennemføres, når det 
igen bliver muligt at ringe på dørene. 

Louise og Mai  overtager styringen i ABC resten af 
2020.

Med udgangen af maj måtte vi desværre sige farvel 
til Lotte Thiim Bertelsen, der det sidste år har været 
sekretariatsleder, og Ingrid Branner der i ca. 2,5 
år har været koordinator for indsatsen naboskab 
& trivsel med base i Blokland. Begge har fået nye 
spændende udfordringer i andre boligselskaber.

Resten af året vil Mai Green Petersen fungere som 
sekretariatsleder og Louise Østergaard Andersen 
som souschef. Det har givet anledning til, at vi 
fordeler opgaverne lidt anderledes. ABC-teamet vil 
sammen med de lokale styregrupper finde ud af, 
hvordan vi bedst muligt når målsætningerne i hel-
hedsplanen, som skal afsluttes ved årets udgang.

Glæden stiger, trygheden falder
Det er en af tendenserne i den naboskabsundersøgelse, der i februar/marts blev gennem-
ført i Albertslund Nord, Kanalens Kvarter og Blokland. 
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”Hey Albertslund! Fedt at se dig igen. Hey Albertslund! 
Vil du være min ven?” blev der sunget op mod altan-
erne, og der blev sunget, danset og vinket tilbage. 
Musik samler, og det har sjældent været tydeligere 
end under corona-lockdown i Albertslund.

Da COVID-19 kom til Danmark og lukkede landet, blev 
der usædvanligt stille i boligområderne, men der blev 
hurtigt fundet nye måder at være sammen på.

ABC gik sammen med fællesaktivitetsudvalget og 
styregrupperne i Kanalens Kvarter, Blokland og 
Albertslund Nord om at arrangere altankoncerter i 
løbet af maj og juni. Det var Albertslund-kendingerne, 
Trolle og Tormod, som spillede op til fest for både 
børn og voksne i alle tre boligområder. For at overhol-
de regeringens retningslinjer, var koncerterne arran-
geret så beboerne primært skulle blive på deres altan 
og lytte med, og så rykkede Trolle & Tormod rundt og 
gav mini-koncerter i boligområderne.

Tankerne bag altankoncerterne var helt enkelt at 

Altankoncerter bragte beboerne sammen på   
afstand
Koncerterne var et resultat af et samarbejde mellem ABC og de lokale styregrupper i Kanalens 
Kvarter og Blokland samt fællesaktivitetsudvalget i Albertslund Nord.

Trolle og Tormod spillede til 
stor begejstring for beboerne 
i Albertslund Nord, Blokland 
og Kanalens Kvarter. Der blev 
klappet og sunget med fra 
altanerne.

skabe glæde, fællesskab og løfte stemningen i en 
corona-tid, hvor mange beboere havde været isole-
ret hjemme i deres lejlighed. Gertrud Gelting, der er 
bestyrelsesmedlem i Blokland satte stor pris på ini-
tiativet: ”Jeg synes, at det er en dejlig opmuntrende 
ting midt i den her lidt svære tid.”

Koncerterne blev holdt i gårde og mellem bolig-
blokke, hvor der ikke normalt holdes aktiviteter, 
koncerter, sommerfester, mm. Hvilket gjorde at der 
blev skabt kontakt mellem beboere på en ny måde. 
Der blev skabt liv i andre hjørner af boligområdet 
end foran beboerhuset. Altankoncerterne har været 
en stor succes, og der vil fremadrettet blive arbejdet 
på at lave lignende musik- og udendørsarrange-
menter, da det skaber god stemning og fællesskab 
på tryg afstand.

Foto: Ole Steen Jørgensen
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Midt under corona-lockdown skulle vinderne fra 
Naboskabsundersøgelsen findes, og boligområ-
det med den højeste på svarprocent skulle kåres. 
Normalt ville boligområderne holde deres egne 
arrangementer, men det tillod situationen ikke. 
Så ABC tog alternative midler i brug og holdt en 
kåring på deres Facebook d. 30. april.

Beboerne kunne følge med på afstand, da Mai og 
Trine sendte tre livesendinger fra ABCs Facebook i 
løbet af dagen, hvor de trak lod blandt deltagerne i 
naboskabsundersøgelsen i Kanalens Kvarter, Blok-
land og Albertslund Nord. I løbet af de 3 liveudsen-
delser så ca. 60 beboere med live, og udsendelsen 
kunne genses på Facebook-siden efterfølgende.

Der var sat flotte præmier på højkant for at mo-
tivere beboerne til at deltage i undersøgelsen. I 
hvert boligområde blev der blandt andet trukket 
lod om en måneds gratis husleje blandt de voksne 
deltagere. Der blev trukket 18 heldige vindere på 
tværs af de tre boligområder.

ABC havde planlagt en kreativ lodtrækning, hvor 

Og vinderne er…
ABC kårede på alternativ vis vinderne fra Naboskabsundersøgelsen samt boligområdet 
med den højeste på svarprocent på Facebook Live.

der var plads til både grin og information om 
affaldssortering. Livesendingerne havde besøg 
af Bo-Vests direktør, Ulrik Brock Hoffmeyer, og 
de forskellige ejendomskontorer, som var med 
til at trække lod gennem en række fantasifulde 
udfordringer. De skulle blandt andet se hvem der 
hurtigst kunne blæse en badeand over på den 
anden side af kanalen eller slå et søm i. Liveudsen-
delserne kan stadig ses på ABCs Facebook.

Albertslund Nord blev med en flot svarprocent 
på 33,3 % det boligområde der havde den højeste 
svarprocent, og Nord er dermed vinderen af et 
mosaik-kunstværk, som interesserede beboere 
skal lave sammen med kunstneren Glad Sol. De har 
planer om at gå i gang med kunstværket efter som-
merferien.

Mai var vært på ABCs live kåringer. Bo-Vests direktør, Ulrik Brock Hoffmeyer, 
var gæst på livesendingerne.
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En blomst som tak

AKB’s boligsociale medarbejder Laura lavede et 
Survey-monkey spørgeskema om kommunika-
tionen i Hedemarken, og ud fra svarene kunne vi 
se, at der er et generelt ønske om, at afdelingsbe-
styrelsesmedlemmerne er mere synlige. Beboerne 
vil gerne have sat ansigt på deres repræsentaten-
ter.

Derfor er der blevet sat fokus på afbestyrelses-
medlemmerne, ved at give dem en plante fra VOKS 
– planter med omtanke, og snakke med dem om 
deres forhold til Hedemarken og deres 
arbejde i bestyrelsen. Det bliver formidlet på en 
blog på www.hedemarken.dk, som også bliver delt 
på Hedemarkens facebookside og i tilknyttede 
grupper.

Indtil videre er der blevet lavet fire anerkendelser. 
De er alle sammen blevet taget rigtigt positivt 
imod. Senere bliver der sat fokus på tovholderne 
for de frivillige aktiviteter og grupper i Hede-
marken.

Hedemarken har sat fokus på at synliggøre det frivilige engagement i boligområdet.

En påskehilsen fra nabo til nabo

Laura og Lone kunne ikke være til stede i Hede-
marken omkring påske. Alligevel satte de ram-
merne for det gode naboskab. De lavede i samarbe-
jde med VOKS – planter med omtanke, et projekt, 
hvor naboer forærede i alt 75 små påskedekora-
tioner væk til hinanden. Dekorationerne blev stillet 
frem foran VOKS’s butik på nyvej 23, og på de 
sociale medier blev det meldt ud, at man nu kunne 
komme og hente en dekoration, ganske gratis.

Eneste krav var, at man skulle give planten til én 
der trængte til omsorg, skrive en hilsen til vedkom-
mende på et lækkert postkort og tage et billede 
af plante, hilsen eller modtager, og lægge det op 
på de sociale medier med hashtagget #nabopleje. 
Dekorationerne blev revet væk. Der kom desværre 
ikke mange billeder på de sociale medier. Til-
gengæld har vi efterfølgende hørt utroligt mange 
rørende historier om, at intiativet har bragt megen 
glæde for både givere og modtagere af planterne.

Birthe var en af de glade mod-
tagere af en påskedekoration fra 
VOKS.
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Her deltager bl.a. Henrik Skude, der både er 
medlem af bestyrelsen i AB Etagehusene, sidder 
med i den boligsociale styregruppe i Kanalens 
Kvarter og er formand for Natteravnene i Albert-
slund. Han peger på enkeltstående episoder som fx 
bilbrande, som mulige årsager til øjebliksbilledet af 
øget utryghed i starten af 2020. Han  fortæller, at 
der gennem flere år har været en udfordring med 
unge der hænger ud i gård 7 og ryger og sælger 
hash. Det kan ses i naboskabsundersøgelsen, at 
mange beboere i Kanalen føler sig utrygge. Henrik 
fortæller:

”Utryghed er en følelse. Hvis en person føler sig 
utryg, er det en realitet. Selv er jeg en mand i 
60’erne. Jeg har aldrig oplevet noget fra de unge 
i Kanalgaden, der kunne få mig til at blive utryg – 
tværtimod. Andre har helt andre oplevelser. Unge 
er blevet forulempet og efterfølgende truet til ikke 
at anmelde det. Det betyder, at mange unge og de-
res forældre bliver utrygge og magtesløse. På den 
anden side svarer over 70 % i alle aldersgrupper i 
naboskabsundersøgelsen, at de er meget tilfredse 
eller tilfredse med at bo her. 80 % af de 6 – 11. 
årige må gerne lege alene udenfor. Det peger ikke 
på stor utryghed.”

Arbejdsgruppen består af beboere fra Syd, Klub 
Svanen og ABC. Gruppen arbejder på at skabe net-
værk og aktiviteter i byrummet. Der arbejdes både 
med aktiviteter og fysiske tiltag i uderummene. 

Arbejdsgruppe skal øge trygheden i Kanalen
Den Kriminalpræventive Enhed i Albertslund Kommune (DKE) har indbudt ABC og
repræsentanter fra boligafdelingerne i og omkring Kanalens Kvarter til en arbejdsgruppe om, 
hvordan vi sammen kan øge oplevelsen af tryghed. 

Natteravne på 
Albertslund Station.

Det har blandt andet ledt til et planlagt grillar-
rangement i gård 7 i august, så beboerne kan lære 
hinanden bedre at kende.

Faktaboks     
- Intimiderende og voldelig adfærd bør 
meldes til Politiet. Politiet har fire nær-
betjente, der får kendskab til alle indberet-
ninger og anmeldelser og handler på dem.
 
- Du kan anmelde anonymt, både når du 
ringer til 114, og når du anvender politiets 
app. (Søg på Politi – så kan du installere den).

- Politiet,  DKE  og pædagoger fra klubberne er 
til stede i Kanalen og er i dialog med de unge. 

- Natteravnene går ofte ture i Kanalgaden 
og ind i gårdene. Det er der flere beboere, 
der efterlyser i naboskabsundersøgelsen. 
Natteravnene kan altid bruge flere frivil-
lige, så meld dig gerne til at gå med. Jo flere 
aktive Natteravne – jo flere tryghedsska-
bende ture kan der gås i kvarteret. Du kan 
skrive til albertslund@natteravnene.dk 
eller ringe til Henrik Skude på 29 28 64 91.
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I samarbejde med Albertslunds Get2sport har ABC 
fået støtte fra Kulturministeriet til en idrætscon-
tainer, ’Boxen – 2620 Streetgames’. Vi har fyldt den 
med idrætslegetøj, og hen over sommerhalvåret 
inviterer vi – ikke indenfor men udenfor – til leg og 
aktiviteter for børn og unge.

Idrætscontaineren skal aktivere børn og unge. 
Særligt dem, som af forskellige årsager ikke benyt-
ter de eksisterende idrætstilbud i kommunen. Den 
skaber mulighed for aktiviteter, der hverken forud-
sætter dyre kontingenter eller faste træningstider. 
Den kan give børnene et frirum og mulighed for 
at skabe kontakter og venskaber gennem forskel-
lige former for idræt og samtidig forebygge, at 
de bruger deres fritid på mindre hensigtsmæssige 
aktiviteter. 

Albertslunds idrætsforeninger vil have gæsteop-
trædende hos Boxen, hvor de kan arrangere satel-
lit aktiviteter. Hvis de deltagende børn og unge 
bliver nysgerrig på en bestemt sportsgren eller 
en forening, kan ABC og Get2Sport hjælpe dem 
videre. På den måde håber vi, at få dem sluset ind 
i kommunens øvrige fritids- og idrætstilbud, så de 
bliver en del af et sundt idrætsfællesskab.

Containeren åbnede lørdag d. 13. juni. Fra sommer-

BOXEN 2620 Streetgames åbner
Den nye idrætscontrainer i Hedemarken åbnede lørdag d. 13. juni.

Opstartsmøde for de 
nyansatte studerende og 
lommepengejobbere.

feriens start d. 27. juni til og med d. 2. august har 
Boxen åbent hver eneste dag fra kl. 11.00 – 15.00. 
Boxen kommer til at have åbent i alle weekender 
og skoleferier til og med efterårsferien. Til at 
bemande idrætscontaineren er der blevet ansat 
et sejt hold af 6 studerende og 6 lommepengejob-
bere, som skal skabe liv omkring Boxen.

I 2020 står Boxen i Hedemarken, men idrætscon-
taineren er mobil og til næste år flytter den til et 
andet boligområde.



2. kvartal 2020

Uddannelse og beskæftigelse

Kontakt:  Laura,  auma@kab-bol ig.dk,  t lf.  23 61 14 85
Lone,  lka@bo-vest .dk,  t lf.  60 66 00 60

Vi har netop søsat et omfattende ”idræts”-projekt 
i Hedemarken kaldet Hedemarken i bevægelse. Vi 
har lavet et program med yoga, aerobic, crossfit, 
vandregruppe, pilates, gågrupper, mobility/vejr-
trækning og styrketræning. Projektet er en indsats 
rettet mod ledige og hjemmegående beboere i alle 
ABC’s områder, selvom træningen foregår i Hede-
marken.

Formålet er at danne rammen for sociale fællesska-
ber, øge sundhed, hjælpe med struktur i hverdagen 
og bidrage med succesoplevelser for deltagerne. 
Alle har brug for struktur og indhold i deres 
hverdag, og alle har behov for at røre sig. Med ind-
satsen arbejder vi både med folks fysiske og men-
tale sundhed, med henblik at få dem tættere på 

Hedemarken i Bevægelse
Hedemarken starter et nyt “idræts”-projekt op, som skal øge beboernes sundhed og hjælpe dem 
med strukturer i hverdagen efter corona. Målet er at få folk tættere på arbejdsmarkedet.

arbejdsmarkedet. Med Hedemarken i bevægelse 
rammer vi en bred målgruppe og det er muligt at 
komme i berøring med mange beboere.

Du kan læse mere og se programmet på www.
hedemarken.dk/boligsociale-tilbud/bevaegelse/

Evy, Pia, Lone, Laura og Lam er instruktører på de forskellige hold i Hedemarken i Bevægelse.
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Da Danmark lukkede ned, blev alle workshops 
aflyst eller udsat. Jobcentret suspenderede forløb 
for ledige i VOKS. Butikken på Nyvej holdt lukket 
i flere måneder. De virksomheder, der har tegnet 
abonnement på plantedekorationer fra VOKS, 
lukkede ned og havde ikke brug for ydelsen. Og 
kun én af VOKS’ forhandlere forblev åben under 
corona-krisen.

Alligevel har VOKS personale arbejdet på højtryk 
under hele forløbet. Der er blevet tænkt kreativt. 
Der er lavet digitale forløb for de ledige, så de al-
ligevel kunne opretholde kontakten til VOKS. Der 

VOKS ramt af covid-19
Ligesom alle andre små opstartsvirksomheder har også VOKS har været påvirket af corona-
krisen.

En af VOKS’s pop-up
selvbetjeningsstandere i Galgebakken.

er solgt planter fra pop-up selvbetjeningsstandere.  
Og nu er butikken på Nyvej heldigvis åben igen, og 
har haft rigtigt mange kunder i maj måned.

Men coronakrisen vil får betydning for både den 
økonomiske og den sociale bundlinje, og kommer 
der en finanskrise, skal der måske laves en ny for-
retningsplan. Vi har lavet en indrapportering til 
VELUX FONDEN, som er ved at undersøge, hvilke 
konsekvenser covid-19 får for deres bevillinger. 
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ABC arbejder for at få flere lærepladser til unge 
fra Albertslund

Boligsocial koordinator, Lam Truong, arbejder for 
at få flere lærepladser til lokale unge. Det gør han 
blandt andet gennem sit samarbejde med Byg- 
herreforeningens Byg med Unge-alliance. Lone 
Thrane, projektleder i Byg med Unge-alliancen, 
siger om samarbejdet: ”Vi har et godt samarbejde 
med Lam. Med udgangspunkt i vores netværk hos 
bygherrer og entreprenører, har vi mulighed for at 
åbne byggepladser op, så unge fra Albertslund kan 
komme ud og se om en fremtid i byggeriet kunne 
være noget for dem.”. Sidste efterår planlagde de 
sammen et besøg til en byggeplads ved Grønttor-
vet for Herstedøster Skoles uddannelsesvalgfag.

Lone og Lam bruger også hinanden til at matche 
mestre og lærlinge, da Bygherreforeningen kan 
skabe forbindelser til entreprenør der mangler 
specifikke lærlinge. ”Samarbejdet er betydnings-
fuldt for os, da vores indsats med at skaffe flere 

praktikpladser via bygherrerne i sidste ende han-
dler om konkrete unge - og der er Lam en vigtig 
forbindelse,” fortæller Lone Thrane. 

En af de unge som Lam har hjulpet godt på vej, 
er Mohammed Gül fra Albertslund Nord. Moham-
med er 19 år, og han leder efter en læreplads som 
VVS’er. Mohammed har fået hjælp til at lave en god 
ansøgning, et CV og en videopræsentation af sig 
selv, som kan fange mestrenes opmærksomhed og 
få ham tættere på at finde en læreplads. Du kan se 
Mohammeds video på ABCs hjemmeside. 

Herstedøster Skoles besøg på byggepladsen 
ved Grønttorvet.

Mohammed Güls videopræsentation, som han 
har lavet sammen med ABC.
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Familier på jagt efter trolde imellem regnbyger

Naturen og det dejlige forårsvejr har reddet 
mange under coronaen, mens vi har skullet isolere 
os. Dog var der en del skuffede familier der havde 
glædet sig til at komme til familieaftener i foråret, 
men som har måttet vente på en genåbning. 
Derfor var der rift om de begrænsede pladser til 
troldeturen. 

Der var afgang fra Café 72 i Kanalens Kvarter kl. 
14. Der var skybrud kl. 13, så det var med en let 
bekymring, men vi kunne heldigvis mødes med 3 
friske familier som gerne ville med på tur trods 
risiko for at blive våd. Der er dog noget fantastisk i 
at komme ud lige meget hvilket vejr det er, og børn 
elsker jo at hoppe i vandpytter.

Der er alt for få familier der får taget sig sammen 
til at komme ud i naturen og opleve et afbræk fra 
den sikre og forudsigelige hverdag. Ifølge Fri-
luftsrådet har 30 pct. af børn i alderen 2-6 år ikke 
prøvet at få mudder i ansigtet. 49 pct. af børn i 
alderen 2-6 har ikke prøvet at brænde sig på en 
brændenælde. Man bør ikke umiddelbart stræbe 
efter de oplevelser, men det er en indikator for ens 
færden i naturen. For hvis man har været ude i na-
turen, finder man ud af hvor let det er at brænde 
sig på en brændenælde eller få lidt mudder på sig. 

Arrangementer som troldeturen skal bidrage til, at 
familier i Albertslund bliver vant til at bruge deres 
grønne by. 

På vores tur blev vi sågar nødt til at gå en omvej da 
engen i Kongsholmparken var oversvømmet. Hel-
digvis bliver børn robuste af den slags oplevelser, 
og alle både voksne og børn kom med hele vejen 
rundt på en mere end 5 km lang gåtur.  

Sensommeren og efterårets familieaftener kom-
mer på samme måde til at være præget af, at vi 
skal være mere udenfor. Til inspiration fortæller 
Friluftsrådet også at 66 pct. af børn i alderen 2-15 
år har ikke prøvet at bygge en hule i naturen. 61 
pct. af børn i samme alder har ikke prøvet at snitte 
med en dolk, og 46 pct. af børn har ikke prøvet at 
lave bål i naturen. Det skal vi gerne have ikke er 
tilfældet for børnene i Albertslund.

Ozma fra Kanalens Kvarter og hendes familie var med på trolde-
tur.

Der var god tid til kigge nærmere på dyrene i 
naturen
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Corona har tvunget os alle til at gøre mange ting 
på nye måder. Familierne har også i vores boligo-
mråder været stærkt prøvet i forhold til at skole 
og passe børn samtidig med arbejde. Heldigvis 
har vi en tilgivende årstid med forår og begyn-
dende sommer - og heldigvis godt vejr. Derfor 
har vi vist alle været meget udendørs og fundet 
ud, at vi kan lave mange ting både sammen og 
hver for sig her. 

I Kanalens Kvarter er gårdene et oplagt sted 
at komme ud og få lidt frisk luft. Sammen med 
bestyrelsen og de aktive i gårdudvalgene arran-
gerede vi en lille take-away af krydderurter til 
gårdene. Gårdene er rare steder at være, og når 
der også er bliver plantet krydderurter, er det 
med til at gøre gårdene endnu finere at se på og 
ikke mindst dufte. Samtidig inviterer det også til 
at plukke lidt og tage med ind til kødgryderne 

Planter til familier og gårde
D. 28. maj afholdt koordinator Jeppe i samarbejde med bestyrelserne og gårdudvalgene take-
away af krydderurter til gårdene i Kanalens Kvarter, og en planteworkshop for familier.

Rukhsana fortæller om 
livet i Albertslund under 
corona til P1.

Bydelsmor, Rukhsana Ali, var med, da P1 besøg-
te Albertslund Nord for at høre mere om, hvor-
dan corona-smitten har påvirket beboerne i et 
alment boligområde, og hvorfor corona-smitten 
er højere på Vestegnen end i resten af landet.

Rukhsana kunne bidrage med et unikt lokalt per-
spektiv. I forhold til den høje smitte på Vesteg-
nen sagde Rukhsana blandt andet: “Men i det 
her område og i Albertslund er der rigtig mange 
folk der er i servicefagene. Du har jo hjemmeple-
jen, sygeplejersker og folk der arbejder i Netto. 
Ting der har været i gang selv om der har været 
corona, og der har været lockdown.” 

Man kan lytte til indslaget på DRs hjemmeside: 
https://www.dr.dk/radio/p1/orientering/ orien-
tering-2020-06-11

Bydelsmor bidrager til vigtig Corona-debat
Da Orientering på P1 sendte live fra beboerhuset i Albertslund Nord d. 11. juni kl. 
16.20, var det med bydelsmor, Rukhsana Ali, som gæst.

eller salaten. 

Den samme dag genoptog vi vores familieaftener 
i en anden form. Familieaftenerne har fokus på at 
skabe netværk for familier i vores boligområder, og 
normalt mødes vi mange familier og laver aktiv-
iteter og spiser sammen. I denne omgang samlede 
vi to familier som har savnet familieaftnerne under 
nedlukningen.

Til vores lille familieaften har vi tilplantet kruk-
ker med forskellige planter og frø, som familierne 
kan tage med hjem og skabe glæde for familien. 
Fremadrettet kommer vi til at lave flere udendør-
sarrangementer for familierne, og vi kommer til at 
dele vores aktiviteter i Facebookgruppen “Børne-
familier Albertslund – tips og tricks”, til inspiration 
til de familier der er med.  



2. kvartal 2020

Familier og forebyggelse

Kontakt:  Louise,  lan@bo-vest .dk,  t lf.  60 35 46 35

Babygruppen – Hvad nu?

Hvilken forskel har babygruppen gjort?
Babygruppen skulle bidrage til arbejdet med tidlig 
indsats i Albertslund. Målgruppen er mødre som 
ikke er i en traditionel mødregruppe, men som 
heller ikke var målgruppe for sundhedsplejens 
eksisterende tilbud. Det har gennem årene vist sig, 
at babygruppen udover den tidlige indsats også 
har løftet en integrationsopgave. Langt de fleste 
af de mødre som har været tilknyttet, har nemlig 
været i Danmark i under tre år. De fleste mødre 
har været familiesammenført og har haft intet 
eller meget lidt netværk og kendskab til Danmark. 
Stort set alle har været tilknyttet sprogskolerne og 
mange har fortalt, at babygruppen er det eneste 
sted de øver dansk. Vi har i gruppen gjort meget 
ud af, at tale ind i, hvad det er man møder i Dan-
mark som mor og familie. Mange spørgsmål er ble-
vet afmystificeret. Hvad er dit ansvar og ret som 
forælder i en daginstitution for eksempel.
 
Vi har også haft mange mødre som simpelthen 
ikke har vidst noget om hvad der er vigtigt for 
babys udvikling. De har heller ikke været i stand 
til at opsøge viden og de har faktisk heller ikke 
haft nogen at spørge. Charlotte Sponholzt, som er 
sundhedsplejerske tilknyttet babygruppen, siger 
om gruppen: ”Når en mor kommer i Babygruppen 
med kontinuerlig kontakt til sundhedsplejerske og 
pædagog, foregår der meget forebyggende arbe-
jde. Jeg kan tydeligt se, at vi får taget en masse 
problemer og risici for fejludvikling, i opløbet.”

Sms’er og hygge – vejen frem? 
Den boligsociale koordinator Louise har koordi-
neret relevante besøg hos bibliotek, tandplejen, 
integrationskonsulent, Agendacenter etc. men har 
også skrevet sms’er, ringet og fulgt op på mødrene 
løbende. “When you text me or call me, it feels like 
you really care for me, it feels like family,” fortæller 
Sehrish, som deltager i babygruppen. Vores indtryk 
er, at det har gjort en stor forskel ifht. at få mø-
drene til at komme og at kunne fastholde dem.  

Fremtiden? Hvad skal der ske?
Den indeværende helhedsplan udløber i udgan-
gen af året. Fordi vi i ABC mangler to kolleger, har 
vi været nødt til at prioritere vores ressourcer. 
Babygruppen kører derfor resten af året uden 
en boligsocial medarbejder. Sundhedsplejen står 
for sms og rekruttering, men har ikke mulighed 
for samme opfølgning og dialog med mødrene. 
Det bliver derfor interessant at se, hvordan det 
udvikler sig.  Vi arbejder samtidig på at finde en 
måde hvorpå det vigtige forebyggende arbejde kan 
fortsættes i fremtiden. Vores oplevelse er, at der er 
brug for en gennemgående person, som har kon-

Babygruppen har kørt siden midt 2017 som et tværfagligt samarbejde mellem sundhedsplejen, 
daginstitutionen Lindegården og ABC for mødre som ikke var tilknyttet en traditionel mødre-
gruppe. I alt har 19 mødre være fast tilknyttet. Derudover er der en del som er kommet ad hoc.

Louise sender en sms til Hurrieyet. Besøg på Medborgercenteret i Hedemarken for at høre om sprog 
og kommunikation med baby.

takten til mødrene, følger 
op og laver en opsøgende 
indsats, samt faciliterer 
gruppen.
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