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Albertslund 
Boligsociale Center  

• er et samarbejde mellem  
 Albertslund Kommune,  
 AB, AKB, VA, BO-VEST  
    og KAB. 
• er støttet af Lands- 
 byggefonden. 
• har sekretariat i Blokland 4A.
• har lokalkontorer i  
 Bækgården, Hedemarken  
 og Kanalens Kvarter.
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Nyt fra sekretariatet

Kontakt:  Tr ine,  tsp@bo-vest .dk,  t lf.  60 35 46 31
               Mai ,  mgp@bo-vest .dk,  t lf.  60 35 46 30

På mødet drøftede beboere, frivillige og an-
satte i boligselskaber og kommunale enhed-
er, hvad det gode familieliv er, og hvordan vi 
sammen kan fremme det i Albertslund. 

Vi kender nok alle det, at man nogen gange 
kan føle sig utilstrækkelig som forædre. Som
børnefamilie skal man kunne overskue 
mange ting: Udover at man skal forsørge 
sin familie, er der også store forventninger 
til forældreskabet. Man skal engagere sig i 
forældremøder og forældreintra, børnenes 
sociale liv, legeaftaler, institutionsliv og 
skolegang, sport og fritidsaktiviteter, sunde 
kostvaner, tandpleje, opdragelse og meget 
andet. Det bliver antageligt ikke lettere, hvis 
man f.eks. er enlig forsørger, ikke har net-
værk i nærheden, har mange børn, arbejder 
meget, døjer med dårligt helbred eller 
arbejdsløshed, eller hvis man ikke selv er 
vokset op i Danmark og derfor har svært ved 
at finde rundt i de danske systemer og det 
danske sprog.

Tilbud og muligheder er der nok af i Alberts-
lund. Spørgsmålet er, hvordan alle familier 

Hvordan bliver familielivet lettere?
Første møde i det nye ressourcenetværk 
for familie og forebyggelses-indsatsen er 
blevet afholdt. 

ABC’s juniorjournalister har været på gaden for 
at spørge børnefamilierne, hvad de godt kunne 
tænke sig at gøre sammen, men af forskellige 
årsager ikke får gjort. Voxpoppen blev vist på 
mødet, og du kan (gen)se den her.

får overskud til at benytte dem. Den snak blev der taget 
hul på på mødet. De mange inputs fra forældre og fag-
personer  vil blive brugt til at udvikle initiativer, der kan 
gøre livet lettere for børnefamilierne. Familieindsatsen 
vil gå i gang i 2018.

Du finder opsamlingen fra mødet her:  
www.abcenter.dk/images/pdf/Opsamling-fra-FFressour-
cenetvrk-31082017.pdf

Hvilken form skal en 
familieindsats tage i 
albertslund? Ressour-
cenetværket har gjort 
sig de første tanker.

https://www.youtube.com/edit?o=U&video_id=XIiuyYg_iiM
https://www.youtube.com/edit?o=U&video_id=XIiuyYg_iiM
https://www.youtube.com/edit?o=U&video_id=XIiuyYg_iiM
http://abcenter.dk/images/pdf/Opsamling-fra-FFressourcenetvrk-31082017.pdf
http://abcenter.dk/images/pdf/Opsamling-fra-FFressourcenetvrk-31082017.pdf
https://www.youtube.com/edit?o=U&video_id=XIiuyYg_iiM
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Naboskab og tr ivsel

Kontakt:  L isbeth,  lur@bo-vest .dk,  t lf.  60 35 46 72

Stofområderne, de dækker, spænder lige fra kom-
munalvalget over, hvad Bloklands byhave betyder 
for beboerne og til, hvordan det er at starte i skole 
efter sommerferien. 

Samtidig får juniorjournalisterne erfaring med 
lønarbejde, som de kan trække på, når de senere 
skal søge andre jobs. Juniorjournalisterne er mel-
lem 13 og 18 år, og de har været i gang i godt to 
måneder. 

Allerede nu er det klart, at journalisterne er meget 
produktive. De øver sig på forskellige genrer og har 
produceret filmede interviews til en voxpop om 
det gode familieliv i Albertslund, indlæg til ABCs 
blog, artikler til Albertslund Posten og en film, som 
skal markedsføre Hedemarkens Hønselaug.
 
I pipeline ligger kommunalvalget d. 21. november, 
som juniorjournalisterne også vil arbejde med. 
Styregruppen i Kanalens Kvarter har bedt jour-
nalisterne om hjælp til at vise beboerne, hvilke 
områder i bebyggelsen, børn og unge kan bruge til 
boldspil og udeleg. Det oplæg vil blive til en film 
og interviews med de børn og unge, som bruger 
områderne.

En udfordring for journalisterne og for deres 
samarbejde, er deres lange skoledage. Når man 
først har fri kl. 15.30 og desuden skal lave lektier 
og passe sine fritidsinteresser, kan det være svært 
at nå at mødes om en journalistopgave og finde 
et tidspunkt, hvor alle kan. Derfor arbejder jour-
nalisterne nu samtidig i ABCs sekretariat 3-4 timer 
af de ugentlige 5 timer. På den måde tager møde-
logistikken ikke deres tid, og samarbejdet bliver 
lettere og sjovere.

b
lo

g Se også 
 

Klar til gym? 
http://abcenter.dk/blog/klar-til-gym-1.html

Hvordan er det at bo i et bofællesskab? 
http://abcenter.dk/blog/hvordan-er-det-at-
bo-i-et-bofaellesskab-1.html

Junior-redaktionen vidt omkring
Siden ABC’s juniorjournalister startede i sommer, har de kastet sig over mange forskellige 
journalistiske opgaver. De formidler historier om livet i Albertslund og i boligområderne.

Juniorjournalist Anna Lysholt Jespersen 
skrev og tog billeder til Albertslund Posten, 

da byens børn startede i skole 
efter sommerferien.

Hønsene i Hedemarken 
har også fået hjælp af 
juniorjounalisterne med en 
lille film, der lover kulør på 
hverdagen, hvis man går 
med i hønselauget.

http://abcenter.dk/blog/klar-til-gym-1.html
http://abcenter.dk/blog/hvordan-er-det-at-bo-i-et-bofaellesskab-1.html
http://abcenter.dk/blog/hvordan-er-det-at-bo-i-et-bofaellesskab-1.html
http://albertslund.lokalavisen.dk/historie-og-hoejt-humoer---boernene-er-skoleklar-/Lokale-nyheder/20170814/artikler/708159745/1003
https://youtu.be/PLmsd1W6Tkc
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Naboskab og tr ivsel

Kontakt:  L isbeth,  lur@bo-vest .dk,  t lf.  60 35 46 72

Kan man nå nye målgrupper for børnekultur ved at 
rykke ud i boligområderne? Idéen opstod allerede 
sidste år, da David Nejrup fra Børnejazzklubben 
havde arbejdsplads i iværksætterfællesskabet 
BLOKart. Koncerten, der havde til formål at varme 
op til Vestegnens Kulturuge, var støttet af Kommu-
nens Kultur-, Bevægelses- og Sundhedsudvalg. 

Og kultur var der for alle pengene, da Bloklands 
beboere fra første parket på altanerne kunne 
nyde den sprudlende trio Body Rythm Factory, 
som spillede op på spande, melodica, keybord 
og ikke mindst deres egne kroppe: De klappede i 
hænderne, fløjtede, stampede i gulvet og klappede 
sig på lårene i en rytmisk tour de force for børn og 
deres familier. 

Orkesterleder i Body Rythm Factory er Rune Thor-
steinsson, som har rejst over store dele af verden 

Børnejazz rykkede ud af Forbrændingen

og skabt ny musik med de musikere, han har mødt. 
Inden koncerten , var der en stomp-workshop med 
Rune, hvor børn fra Blokland kunne være med til 
at øve trommerytmer. De spillede på murerspande 
og på små, hjemmelavede trommer af kagedåser, 
som de havde lavet sammen med Agenda Cen-
ter Albertslund. Formålet med at lave trommer af 
kagedåser var at gøre børnene opmærksomme på, 
at ting og ressourcer, som ellers smides ud, kan få ny 
værdi. 

Som optakt til børnejazzen gav elever fra Albert-
slund Musikskole et par fine, countryinspirererede 
numre i solskinnet. 

Blokland lagde udendørs scene til, da Børnejazzklubben, Agenda Center Albertslund og 
ABC på årets sidste sommerdag sammen bragte et musikalsk arrangement af høj klasse ud 
under åben himmel.

Foto: Kim Matthäi Leland

Se interview 
med David 
Nejrup.

https://youtu.be/-Tl3lQQE3Ws
https://www.facebook.com/groups/1931159823818838/


3. kvartal 2017

Uddannelse og beskæftigelse

Kontakt:  Lone,  lka@bo-vest .dk,  t lf.  60 66 00 60
     Lam, lct@bo-vest .dk,  t lf.  60 35 46 37

Resultatet af et ressource-
netværksmøde i juni var et 
idékatalog spækket med 
kreative og bæredygtige 
idéer til forskellige social-
økonomiske virksomheder. 
Virksomheder, som kan skabe 
fællesskab, tage hensyn til 
miljøet, tilføre det omkring-
liggende samfund værdi og 
være en tryg base for aktivi-
tetsparate borgere, så de 
kommer tættere på arbejds-
markedet.

Efter en faglig vurder-
ing af idékataloget fra 
Vækst-hus Hovedstaden 
har Hedemarkens Styre-
gruppe valgt at arbejde 
videre med ”Den Kreative 
Blomsterlade”(arbejdstitel). 
Vi er nu ved at undersøge 
mulighederne for at etablere 
en sådan virksomhed lokalt i 
området.

Idéen er at åbne en lille butik, 
som sælger sukkulenter i 
sjove, farvestrålende og 
anderledes genbrugskrukker, 
kopper, kander og brugsgen-
stande fra ”Drivhuset” på 
Albertslund Genbrugsstation. 
Butikken skal også tilbyde 
planteservice til det lokale 
erhvervsliv, restauranter og 
kommunens forskellige insti-
tutioner.

Et skridt nærmere en socialøkonomisk virksomhed
Bæredygtige grønne planter, genbrug og aktivitetsparate borgere blandes i en skøn 
forvirring i den socialøkonomiske virksomhed, som er på tegnebrættet.

Socialøkonomisk virksomhed skal skabe et miljøvenligt alternativ til 
den traditionelle blomsterbuket, som er årsag til megen forurening 

både under dyrkning og transport.

Vi arbejder på højtryk og har brug for alle de input vi kan få. Har du 
idéer, eller har du lyst til at følge udviklingen af Den Kreative Blomster-
lade, så tilmeld dig SØV´s venner på FB. https://www.facebook.com/
groups/1931159823818838/

Manifest for Den Kreative Blomsterlade

Når du handler i Den Kreative Blomsterlade er der en rimelig stor 
sikkerhed for at det hele bliver lidt sjovere. Hos os får du ikke klas-
siske dekorationer eller jævn gennemsnitlighed. Hos os er der knald 
på farverne, plads til kreativitet og der er højt til loftet. Det handler 
om at have det sjovt, blive overrasket og måske lige stoppe op et 
øjeblik og forundres! 

Vi arbejder ud fra en overbevisning om, at vi skal passe på denne 
verdens ressourcer, gamle ting har større værdi end nye, kreativitet 
giver energi og et rummeligt arbejdsmarked er et godt arbejds-
marked.

Når du handler hos os får du altså langt mere end en skøn plante til 
veninden, du sætter også et synligt aftryk af dine værdier til om-
verdenen.

https://www.facebook.com/groups/1931159823818838/
https://www.facebook.com/groups/1931159823818838/?fref=ts
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Uddannelse og beskæftigelse

Kontakt:  Lone,  lka@bo-vest .dk,  t lf.  60 66 00 60
     Lam, lct@bo-vest .dk,  t lf.  60 35 46 37

En verden udenfor

Et fælles mål er, at flere elever dels bliver parate til 
at fortsætte på en uddannelse efter folkeskolen, 
dels bliver i stand til at vælge den helt rigtige 
ungdomsuddannelse, som matcher den enkeltes 
personlige kompetencer og kan føre til et lykkeligt 
arbejdsliv på sigt. 

Valgfaget, der hedder ‘En verden udenfor’ giver 7. 
klasseselever inspiration til forskellige ungdomsud-
dannelser. “Vi har f.eks. for nylig besøgt et firma i 
Allerød, der hedder Welltec, og som blandt andet 
producerer dele til olieplatforme”, fortæller bolig-
social koordinator Lam. “Eleverne fandt frem til, at 
det er en uddannelse, som hedder industriteknik, 

Nyt samarbejde gør det let at gå til dansk

Indtil videre er der startet 
ét hold op i Medborger-
centeret i Hedemarken. To 
formiddage om ugen mødes 
holdet med en dygtig un-
derviser for at blive bedre 
til at læse, skrive og tale 
dansk.

Undervisningen er for alle, 
der taler (noget) dansk, men 
ikke læser og skriver på et 
niveau svarende til 9. klasse 
afgangseksamen. Kurset 
kan bl.a. bruges til at få 
adgang til erhvervsuddan-
nelserne.

Hvis interessen for tilbud-
det, som er gratis, stiger, 
har vi mulighed for at 
oprette flere hold andre 
steder i Albertslund.

Hver onsdag og torsdag er der undervisning for voksne, 
som gerne vil være bedre til at læse og skrive dansk  

f.eks. for at komme i job eller uddannelse eller 
for at kunne hjælpe børnene med lektierne. 

man skal have for at komme i betragtning til sådan 
et arbejde”. 

Lam deltager i undervisningen hver mandag frem 
til jul. Forløbet bidrager til, at parterne bliver 
klogere på, hvad vi hver især kan bidrage med, og 
hvor snitfalderne skal være i det fremtidige samar-
bejde.

ABC har indgået et samarbejde med Vestegnens Sprog- og Kompetencecenter, som nu 
tilbyder forberedende voksenundervisning lokalt i Albertslund. 

I et nyt valgfag samarbejder Herstedøster skole, NEXT, UUV og ABC om at gøre elever 
uddannelsesparate.
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Familier og forebyggelse

Kontakt:  Louise,  lan@bo-vest .dk,  t lf.  60 35 46 35 
     Jeppe j j j@bo-vest .dk,  t lf.  60 35 46 34

Bydelsmødre skaber forandring i andre kvinders liv
14 forventningsfulde kvinder i alderen 19 - 59 år startede den 6. september på bydelsmor-
uddannelsen.  De skal de næste mange onsdag aftener gennemgå de fire temaer: Familie, 
sundhed, metode og samfund, før de i december får diplom og kan kalde sig bydelsmødre.

I skrivende stund har der været gennemført tre 
moduler, og allerede nu er der sket forandringer.
Indtil nu er det nok mest hos deltagerne selv, hos 
underviserne og hos Louise, der er den boligsociale 
koordinator for bydelsmødrene. 

Det er et hold med meget engagerede kvinder, 
som både bidrager med spørgsmål og med deres 
egne erfaringer til gavn for alle, der deltager på 
kurset. Alle har hver gang udtrykt, at de har lært en 
masse nyt, som de enten kan bruge i deres eget liv, 
eller når de taler med f.eks. deres veninde, døtre m.v.

Aflivning af myter og viden
Selvom man har levet i Danmark i mange år, er der 
mange ting, man kan være i tvivl om. Nogle gange 
findes der myter og rygter i familier, som kan gøre 
samarbejdet svært med f.eks. skolen. 

Vi har f.eks. på andet modul fået aflivet myten om, 
at en ”underretning” betyder, at man får taget sit 
barn fra sig, men faktisk er et udtryk for en be-
kymring for et barn. Det er noget, man skal se som 
en mulighed for at få hjælp. Det var der mange af 
kursusdeltagerne, der ikke var klar over. Det er et 
eksempel på vigtig viden, som de selv kan bruge, 
men også som de kan bruge, når de taler med an-
dre kvinder, familier og venner.   

De første tre moduler har handlet om en introduk-
tion til bydelsmødrenes arbejde, skolesamarbejde 
og små børns udvikling. Hver gang sørger under-
viseren for at komme med information om steder, 
hvor man kan få mere viden og hjælp, og som man 
kan henvise andre til, hvis de har brug for hjælp.

Hvordan gør vi?
Underviserne på uddannelsen er hovedsageligt 
ansatte i Albertslund Kommune, f.eks. fra Familie-
huset og Sundhedsplejen. De kommer med deres 
fagspecifikke viden på de enkelte moduler. Det er 
de allerede uddannede bydelsmødre, der står for 
at byde velkommen, for de sociale øvelser under-
vejs og for en god afslutning hver gang, ligesom de 
bidrager med deres erfaringer som bydelsmødre. 

Der bliver lagt vægt på, at det er dialogisk under-
visning, som tager udgangspunkt i deltagernes 
spørgsmål og ønsker, og at der er gruppearbejde 
og øvelser undervejs, fordi det er afgørende for 
indlæringen. 

Boligsocial koordinator Louise sørger for koordin-
eringen, for at klæde bydelsmødre og undervisere 
på til opgaven, for at følge op på kursusdeltagere 
og for de praktiske ting som lokaler, forplejning, 
økonomi, følgegruppemøder m.v. Ligesom hun 
fortsat fungerer som koordinator for den eksister-
ende bydelsmødregruppe. 

På årets uddannelsesforløb fro bydelsmødre er der del-
tagere med Somalisk, pakistansk, tyrkisk  

og dansk baggrund.

mailto:lan@bo-vest.dk
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