
Invitation  
til at deltage i ressourcenetværk  
om uddannelse og beskæftigelse.

Tirsdag den 20. juni kl. 16.30-18.30.
C-salen, Nyvej 23

Baggrund for netværket

I Albertslunds boligsociale helhedsplan 2017-20 er der nedsat tre ressourcenetværk, som har til 
formål at kvalificere indsatserne: familier/forebyggelse, uddannelse/beskæftigelse samt naboskab/
trivsel. Ressourcenetværkene består af samarbejdspartnere og nøglepersoner fra kommunen og 
boligområderne, som med hver deres vinkel kan være med til at udvikle indsatserne. Som deltager i 
et netværk inviteres du ca. to gange årligt til at stille skarpt på ét eller flere temaer eller projekter. 

Tema: Socialøkonomi
 

I dette første netværksmøde for uddannelse og beskæftigelse, har vi brug for dit bidrag til udviklin-
gen af en socialøkonomisk virksomhed i Albertslund. 

Program

16.30-17.00 Ambitioner med netværket og overblik over Helhedsplanens uddannelses- og  beskæftigelses- 
  indsats, herunder: uddannelsesvejledning, praktikpladser og praksisforløb.

17.00-17.15 Præsentation af temaet: socialøkonomisk virksomhed i Hedemarken.

17.15-18.00 Workshops - du vælger en af vinklerne på næste side.

18.00-18.30 Opsummering, næste skridt

Tilmelding senest 9/6 til pel@bo-vest.  
Husk at skrive, hvilken workshop du deltager 
i, og om du ønsker at spise med efter mødet, 
hvor der vil der blive serveret mad.



Kort om socialøkonomi i den boligsociale helhedsplan

Vi vil invitere jer med i en brainstorm om udvikling af konceptet for en registreret socialøkonomisk 
virksomhed i Albertslund. Dvs. en virksomhed, hvor der er så højt til loftet, at den kan være vejen 
ind på arbejdsmarkedet for aktivitetsparate borgere i et afklaringsforløb. Og samtidig en virk-
somhed, som kan løbe rundt på almindelige markedsvilkår (med hjælp fra partnerskaber), og hvor 
overskud geninvesteres i virksomheden. 

Virksomheden skal ligge i Hedemarken og bidrage positivt til
Lokalområdet* 
Miljøet* 
Sundere livsstil* 
Udvikling af beboere, der er aktivitetsparate, men ikke jobparate.* 

Produktet/ydelsen skal være simpel og ikke afhænge af medarbejdernes mødestabilitet eller fag-
lige kompetencer. Det må gerne være lidt skævt og skal have en lokal forankring i Hedemarken/
Albertslund/Vestegnen. 

Projektmidler til rådighed i alt 2017-20: 166.000 kr. (må ikke indgå i virksomhedens økonomi).

Vinkel 1: Lokalområdet

Hvilken forskel kan en socialøkonomisk virk-
somhed gøre i lokalområdet? Hvad har bolig-
området og beboerne brug for? Og hvad med 
naboerne? Skolen? Fængslet? Institutioner? 
Andre? Hvad er der efterspørgsel på? Hvordan 
kan virksomheden evt. gøre livet lettere for 
børnefamilierne? 
 

På den baggrund: Hvilket produkt/hvilken 
ydelse kunne vi satse på?

Vinkel 3: Partnerskaber

Hvilke aktører har en interesse i 
at gøre en forskel for Vestegnen, 
miljøet, sundheden og et rumme-
ligt arbejdsmarked? Hvilke virk-
somheder og hvilken know-how 
findes i nærheden? Hvem kan 
aftage hvilke produkter/ydelser? 
Hvem kan beskæftige ledige 
efter endt forløb i en socialøkon-
omisk virksomhed? 

På den baggrund: Hvilket 
produkt/hvilken ydelse kunne vi 
satse på?

Vinkel 2: Bæredygtighed

Hvordan kan virksomheden gøre en forskel for 
miljøet? Hvilke ressourcer findes der lokalt? Har 
vi noget i lokalområdet, som vi kan genanvende 
eller upcycle? Et forbrug, vi kan nedsætte? En 
belastning, vi kan skabe alternativer til? Hvordan 
udnytter vi bedst lokalområdets ressourcer uden 
at belaste miljøet?  

På den baggrund: Hvilket produkt/hvilken ydelse 
kunne vi satse på?


