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ABC – Albertslund Boligsociale Center 

Vi er godt og vel halvvejs igennem Albertslunds boligsociale helhedsplan for 2017-20, og det er tid til at gøre status over, hvilken forskel det boligsociale 
samarbejde i byen gør. 

Denne helhedsplan har budt på nye prioriteringer, nye samarbejder og nye typer af indsatser. Det har åbnet spændende muligheder. Men det har også 
krævet lidt ekstra tid at løbe samarbejderne i gang og finde frem til de rette snitflader.

Naboskab og trivsel, som tidligere har fyldt meget, har ABC haft færre ressourcer til de sidste to år. Det er blevet oplevet som et tab i nogle 
boligområder. Mange tidligere boligsociale indsatser er dog båret videre af lokale ildsjæle, og afdelingsbestyrelserne har taget stilling til, 
hvordan de hver især vil tage imod nye initiativer fra aktive beboere. Der er opbygget en kultur for aktivt medborgerskab rundt omkring i 
boligområderne. 

Samtidig er det stadig vigtigt at give naboskab og trivsel opmærksomhed. Det er en indsats, der giver stor værdi i boligområderne. 
Når mennesker mødes omkring motion, mad, hobbyer og fælles arealer opstår der nye idéer, forståelse og endda venskaber. Det 
spreder ringe i vandet. Og det har betydning både for den enkeltes netværk og trivsel i hverdagen, og for boligområdets omdømme 
og fraflytningsfrekvens.

Frivillige har lige som medarbejdere brug for sparring og udvikling for ikke at brænde ud. Og det er noget af det, ABC’s 
projektmedarbejdere er gode til. Vi er tilgængelige. Vi møder folk lige der, hvor de bor. Vi tager godt imod initiativer. Og vi 
kan bygge bro mellem ildsjæle og lokale aktører, som har en fælles interesse. Vores tilgang er, at alle mennesker uanset 
deres situation har gaver, som de kan dele med deres omgivelser. 

Uddannelse og beskæftigelse er til gengæld blevet opprioriteret, og der er indgået et formelt samarbejde 
med Jobcentret, folkeskolerne og UU Vestegnen. I flere år har der været en ambition om at opnå en synergi 
mellem det boligsociale arbejde og folkeskolen. Boligområdernes børn er spredt på mange forskellige 
skoler, og der er derfor ikke er én oplagt skole at samarbejde med. De første to år har vi derfor 
sammen måtte udforske, hvordan vi bedst supplerer hinanden, og hvilket udbytte hhv. skolerne 
og boligområderne kan have af det på længere sigt. Samarbejdet er stadig under udvikling, 
men der er enighed om, at det rummer et spændende potentiale.

Fremskudt uddannelsesvejledning for de unge og beskæftigelsesindsats for de jobpa-
rate voksne er der også eksperimenteret med i forskellige former. Resultaterne her 
er virkelig gode, så opgaven er nu at finde ud af, om – og hvordan – tilbuddene kan 
forankres for fremtiden.

Foto: Frederikke Brostrup

Tid til status
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Det helt store sats er udviklingen af en socialøkonomisk virksomhed, der kan rumme de ledige, der ikke er klar til et job på det almindelige arbejds-
marked. ABC’s opgave har været at ’afdække mulighederne for socialøkonomi’. Der er blevet brugt mange ressourcer uden at vide, om det ville føre 

til noget. Men heldigvis kommer indsatsen nu til at bære frugt og bliver omsat til en faktisk socialøkonomisk virksomhed med støtte fra VELUX 
FONDEN.

Familier og forebyggelse er en indsats, som ABC ikke har beskæftiget sig med tidligere. Eller rettere: Det har været en integreret del 
af naboskab og trivsel-indsatsen uden et særligt fokus på småbørnsfamilierne. Men nu eksperimenterer vi sammen med familiehuset, 

Børnehuset Lindegården, sundhedsplejen, tandplejen og andre dele af den kommunale forvaltning. De uformelle rammer, som ABC 
kan facilitere i boligområderne, ser ud til at gøre en stor forskel for mødet mellem fagpersonale og familier – samtidig med at det 

er netværksskabende for familierne indbyrdes.

Det boligsociale arbejde i Albertslund bygger på Asset Based Community Development (ABCD). Det er en anerkendende og 
ressourcebaseret tilgang til udvikling af lokalsamfund. Hvordan denne tilgang kan finde anvendelse, når man bevæger sig 
længere væk fra civilsamfundet og ind på kanten af de kommunale kerneopgaver, er noget af det, som det er rigtigt spændende 
at udforske i disse år.

Som oftest bidrager ABC’s medarbejdere med opsøgende arbejde, relationsarbejde, empowerment, brobygning og projekt-
ledelse. I dette katalog har vi forsøgt at give et mere detaljeret overblik over, hvordan vi samarbejder, og hvem der udfylder 

hvilke roller i det boligsociale samarbejde. 

På side 4-11 kan du læse om de projekter, der hører til under Naboskab & Trivsel. På side 12-23 finder du de projekter, der har med 
Uddannelse & Beskæftigelse at gøre. Og på side 24-31 har vi samlet Familie & Forebyggelses-indsatsen.

Det tættere samarbejde med forskellige dele af Albertslund Kommune har uden tvivl gjort en stor forskel for mange beboere. Nu er 
opgaven at finde ud af, hvordan det, vi har lært sammen, fortsat kan komme borgere og boligområder til gode, når helhedsplanen udløber i 

december 2020.

Lotte Thiim Bertelsen, august 2019
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ABC – Albertslund Boligsociale Center 

For hvem 
Nye beboere, der flytter til boligområderne.

Hvad 
Alle fire boligområder arbejder på forskellig vis med at få nye beboere til at føle sig velkomne og inviteret ind i fællesskabet. I Nord og Blokland 
eksperimenterer det boligsociale samarbejde med, hvordan det kan gøres endnu bedre.

I Nord får alle nye beboere et møde ved indflytning samt et opsøgende besøg efter en måned, sammen med et velkomstbrev og en invitation til en velkomst-
brunch, hvor man bliver præsenteret for afdelingsbestyrelse, ejendomskontor og områdets mange aktiviteter.

I Blokland bydes alle nytilflyttere også personligt velkommen. De får rundvisning i området og intro til affaldshåndtering m.v. De får foræret en blomst 
og en gratis spise-billet til Bloklands fællesspisning, inklusive et tilbud om følgeskab de første par gange. Desuden er der udformet en ny lille pjece 
om aktiviteter og kontaktoplysninger på afdelingsbestyrelse, ejendomskontor og kontaktperson fra ABC, som nye beboere får overrakt. De får også et 
Blokland-postkort og en Velkommen til Blokland-magnet, så de kan hænge postkortet på køleskabet. Besøget bliver gentaget efter 3 og 6 måneder. 

Som opfølgning på et møde i ABC’s ressourcenetværk er boligområdernes bedste råd til den gode velkomst 
blevet samlet i en lille folder, som alle kan bruge – også når det er nye naboer, der skal bydes velkommen.

Hvor og hvornår
Ved indflytning bydes beboeren velkommen på ejendomskontoret og i boligen.
1-6 måneder efter indflytning bliver der ringet på beboerens dør.

Hvorfor 
Det kan betyde en verden til forskel, hvis man som ny bliver taget godt imod, lærer sine naboer at kende og 
er inviteret til at deltage i boligområdets aktiviteter. Det kan gøre, at man bliver boende i mange år – eller er 
den gode ambassadør for boligområdet, hvis man flytter. Som ny i et boligområde er man typisk mere 
nysgerrig på sine omgivelser, og velkomsten er derfor en god anledning til at banke på døren og lære 
beboerne at kende.

Kontakt til nytilflyttere
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Hvem gør hvad 
ABC understøtter afdelingsbestyrelsernes arbejde med at byde velkommen og laver info-materiale. ABC’s lokale kontaktperson Jeppe står for det opsøgen-
de arbejde i Nord, og i Blokland er Ingrid med ude at ringe på dørene sammen med næstformanden for afdelingsbestyrelsen. I Nord har ABC des-
uden gennemført spørgeundersøgelser med nytilflytterne for at give ejendomskontoret og afdelingsbestyrelsen indblik i, hvordan det opleves at flytte 
til boligområdet.

Ejendomskontoret i Nord har øget deres indsats omkring modtagelsen af nytilflyttere. De prioriterer at holde et møde med den nye beboer, hvor der er 
god tid til at informere grundigt. Mødet lægges, så det passer nytilflytteren – så vidt muligt i forbindelse med overdragelse af nøglerne. Beboeren får 
set, hvor ejendomskontoret ligger og bliver gjort opmærksom på åbningstider. Derefter følger personalet beboeren hen til lejemålet og viser på vejen, 
hvor beboerhuse og vaskeri er, og hvordan de bookes. 

Ejendomskontoret i Blokland tager også godt imod deres tilflyttere. Det, de gør særligt, er at føre en ”åben dør-politik”, hvor det også er muligt at besø-
ge ejendomskontoret uden for deres egentlige åbningstid. Ved at være tilgængelige, når beboeren har brug for det, minimerer de travlheden og imødegår 
spørgsmål, inden de bliver til problemer.  
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                    ”Jeg troede kun, at jeg skulle 
bo her i nogle få måneder, indtil jeg fandt 

noget andet. Men jeg blev taget så godt imod, 
at jeg nu har valgt at sige, at jeg vil blive 
boende her – også efter genhusningen i 

forbindelse med renoveringen”.  
– Sigrid, Blokland.
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ABC – Albertslund Boligsociale Center 

For hvem 
Beboere i de fire boligområder.

Hvad 
Der arbejdes på mange fronter for at få flere med i boligområdernes aktiviteter og i kommunens tilbud. Det er er f.eks. sket i forbindelse med en 
affaldskampagne, hvor alle beboere i udvalgte blokke blev opsøgt for at indhente deres inputs til, hvordan affaldssorteringen kan blive bedre. Det sker i 
alle fire boligområder i forbindelse med sundhedsaktiviteter i den brede definition af sundhed, hvor der både er fokus på fysisk og psykisk trivsel. Det sker 
igennem beboercaféer og fællesspisninger. Og så sker det gennem opfordringer til at deltage eksempelvis i Urban grrls, Con3bute, Live for børn, Naboskab 
på Hjul, forskellige borgermøder, råd og bestyrelser m.v. Der er også arbejdet for at øge beboernes valgdeltagelse ved kommunal-, Europaparlaments- og 
Folketingsvalg.

Hvor & hvornår
Nogle af aktiviteterne foregår regelmæssigt. Det være sig hver uge eller f.eks. en gang om måneden. Andre indsatser foregår, når der opstår et akut behov 
f.eks. problemer med storskrald i Nord eller konkrete henvendelser fra kommune eller andre.

Hvorfor 
Nogle beboergrupper er kraftigt underrepræsenterede i byens fællesskaber. Det er vigtigt for byens og boligområdernes sammenhængskraft, at der er 
plads til alle, og at man mødes på tværs af befolkningsgrupper. De seks afdelingsbestyrelser, der deltager i ABC,
ønsker sig en større og bredere beboerdeltagelse lokalt. Indsatsen har til formål at øge aktiv involvering, styrke 
fællesskabet, ejerskabet og glæden ved lokalområdet. Bedre kendskab til dine naboer giver social kapital, mindsker 
antallet af konflikter og øger den generelle livskvalitet.

Hvem gør hvad 
Ejendomskontorerne har kontakt til mange beboere i alle mulige livssituationer og 
henviser ofte beboere til ABC’s medarbejdere.

Boligområderne finansierer de fleste lokale inkluderende fællesskaber og stiller 
lokaler til rådighed.

Frivillige beboere er tovholdere på lokale fællesskaber.

Inkluderende fællesskaber

Foto: luminious



MIDTVEJSSTATUS • DEN BOLIGSOCIALE HELHEDSPLAN 2017-20    7

Eksterne NGO’er, gældsrådgivningen i BO-VEST, Frivilligcentret, Opstandelseskirken, Medborgercenteret i Hedemarken, DKE, Vestegnens Sprog- og 
Kompetencecenter, Mungo Park, VVC, Kommunikationsafdelingen & Kulturforvaltningen i Albertslund Kommune m.fl. kontakter ABC med tilbud, som de 
gerne vil have, når længere ud, end man når ad de normale kanaler.

ABC’s medarbejdere skaber kontakter, formidler de forskellige tilbud i boligområdernes medier, laver opsøgende arbejde for personligt at opfordre 
beboere til at deltage i forskellige relevante ting og giver vejledning om, hvordan man kan gøre det lettere for forskellige befolkningsgrupper at være 
med og føle sig velkommen. ABC arbejder for, at der bliver flere rum, der samler. De boligsociale medarbejdere deltager selv jævnligt i fællesskaberne 
for at lære folk at kende og vide, hvem der har interesse i eller behov for de mange forskellige tilbud, der findes i byen – eller hvem, der kender nogen, 
der kender nogen. ABC understøtter de frivillige aktiviteter, der foregår i boligområderne, hvis der er behov for det. Det kan være i en opstartsfase 
(f.eks. Naboskab på Hjul), som brobygning mellem civilsamfund og skole (eksempelvis Modelværkstedet), som sparringspartner og hjælp til organisering 
(f.eks. markedsdag i Nord) eller konkrete kompetence-kurser med relevans for en gruppe af frivillige (eksempelvis sylte- og fermenteringskurset for 
frivillige i byhaver). Og så har ABC sin helt egen uddannede pilates-instruktør Pia, som underviser i, hvordan man kan styrke sin krop.
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”Vi blev taget rigtigt godt imod 
i Café Rødhætten, især af Anita. 
Vi var på samme bølgelængde” 
– Burak, 17 år, Nord

”Sidste dag med varme og sol? 
Tur til Vikingelandsbyen og 
besøg hos Møller til en snak 
om gamle dage, om foran-

dringerne på få generationer 
og om svigermors broderede 
navneklud”  – Naboskab på 

Hjuls dagbog.

”Det giver meget mening, 
at vi er sammen om at skabe noget 
godt. Du er fuldstændig lost uden 

et arbejde. Jeg ser da mange ældre 
mennesker, der sidder og ligesom 

ikke er til stede. Der er virkelig mange 
mennesker, der er ensomme”  

-– Lars, pensionist og frivillig i Café 
72 i Kanalens Kvarter



ABC – Albertslund Boligsociale Center 

For hvem
Omkring 10 kunstnere og opstartvirksomheder ad gangen, også kaldet BLOKartister. 
Bloklands beboere.

Hvad 
En nedslidt daginstitution stod i flere år tom og ventede på byggesagen. Det blev besluttet at fylde liv i de 413 m2

i ventetiden. Lokalerne er attraktive kvadratmeter for kunstnere, der ikke har råd til dyre atelierpladser i København, 
men har også huset designere, coaches, massører og andre, der har brug for et springbræt for at komme i gang som selvstændig. I stedet for at betale 
husleje, betaler BLOKartisterne med frivilligt arbejde i boligområdet. Det har vist sig at kræve en del opfølgning at få omsat de frivillige arbejdstimer til 
gavn for Blokland, men læringen er ellers, at der er behov for billige værkstedslokaler på Vestegnen, og at et lokale med liv i afgjort er bedre end et mørk 
og tomt lokale. 

Hvor & hvornår
BLOKart, der har hjemme i den tidligere børnehave i Blokland 32, har eksisteret siden 2016 – og slutter, når renoveringen går i gang. 

Hvorfor 
BLOKart bringer en overset ressource i spil – lokaler, der ellers ville ligge forladt hen i mange år. Iværksætterfællesskabet skaber liv, flere frivillige kræfter 
og spreder et positivt billede af Blokland til omverdenen. 

Hvem gør hvad 
Afdelingsbestyrelsen stiller lokaler til rådighed.
VA’s dispositionsfond betaler huslejetabet frem til renoveringen. 
BLOKartisterne har deres arbejdsplads i BLOKart. De dækker selv driftsomkostningerne, men i stedet for husleje bidrager de med frivilligt arbejde i 
Blokland.
Ejendomskontoret hjælper med praktiske ting.
ABC har faciliteret idéudvikling, stået for organisering, sørger for kontrakter, nøgler, annoncering, aftaler om frivilligt arbejde og bygger bro mellem 
BLOKartisterne og beboerne/afdelingsbestyrelsen.  

Robuste boligområder – BLOKart

BLOKart fik i februar 2019 en ny type bruger, da 
afdelingsbestyrelsen valgte at bakke op om Foreningen Stop Madspild 

Lokalt, som stod og manglede et lokale. Det gav mening både for foreningen, men 
også for beboerne i Blokland. Resultatet er, at Stop Madspild Lokalt er kommet rigtig godt i 

gang: Der uddeles overskudsmad til mere end 80 borgere hver dag, og mange er beboere fra Blokland. 
Flere beboere er endda blevet frivillige i foreningen. Det har bragt masser af liv til området, Blokland er 
blevet omtalt positivt i de lokale medier, og folk der normalt ikke lægger deres vej forbi Blokland er nu 

begyndt at komme.
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For hvem
Beboere i det pågældende boligområde.

Hvad 
Der har været områdevandring i Blokland og Kanalens Kvarter, og i efteråret 2019 er det Nords tur. Alt efter hvor vi er i livet, bruger vi boligområdet 
forskelligt. Ønskerne til boligområdets indretning er ikke det samme for en gangbesværet 80-årig, som det er for den 18årige på vej hjem fra fest om 
natten – eller for familien med små børn. Med områdevandringen stiller beboere på tværs af alder, køn og etnicitet skarpt på boligområdet og finder 
sammen ud af, hvad der fungerer godt, og hvad der kan forbedres. Det kan f.eks. være bedre belysning, lavere hække, bedre skiltning og indretning, 
der appellerer til andre former for ophold. 

Hvor & hvornår
Hvert boligområde får tilbudt en områdevandring om året. En områdevandring deler sig over to gange: Én gang i dagslys, og én gang 
efter mørkets frembrud.
 

Hvorfor 
Områdevandringerne har til formål at skabe større tryghed for alle beboere i området. 

Hvem gør hvad
Beboere, ungdomsklubber, ejendomskontorer, lokalpoliti, miljø- og teknikforvaltningen og andre af 
bydelens aktører deltager i vandringen.

ABC’s koordinator og DKE (Kommunens kriminalpræventive indsats) forbereder og afholder område-
vandringen i samarbejde med afdelingsbestyrelserne. ABC og DKE er ligeledes med til at sikre, at der 
bliver fulgt op på de forbedringer, som man i fællesskab er blevet enig om.  
Ejendomskontorerne står for forbedringer på boligområdets matrikel, og Albertslund Kommune for de 
kommunale stier, veje og pladser.

Robuste boligområder – Områdevandringer
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”Jeg må indrømme, at jeg var lidt skeptisk i 
starten. Men min skepsis blev faktisk gjort til skamme. Det var 

meget positivt at få mulighed for at stille spørgsmål direkte til politiet og 
kommunen. Få sat ansigter på hinanden og gå sammen med dem og fortælle om, 
hvordan det opleves for os beboere at færdes på Kanalgaden og i gårdene. Jeg synes, 
at der var lydhørhed fra begge sider. Vi fik klar besked, og der var en stemning af, at 

det finder vi nok ud af. Det løser vi sammen.” 
– Lone Autrup, formand for AB Etagehusene 



ABC – Albertslund Boligsociale Center 

For hvem
4-8 piger og drenge i alderen 12-18 år, nu primært med tilknytning til Blokland.

Hvad
I 2017 var fem  juniorjournalister ansat i fritidsjobs i ABC, hvor de arbejdede med forskellige genrer og medier og var med til at formidle emner såsom boformer, 
byhaver, familieliv, uddannelsesvalg og kommunalvalg. Albertslund Gymnasium forsøgte at indarbejde projektet i deres pensum, men det lykkedes ikke.

Derfor er projektet i 2019 omdøbt til Junioraktivister, og omdrejningspunktet er fremover tilbagevendende aktiviteter, som involverer unge aktivt i emner 
som f.eks. Bloklands forestående renovering eller sundhed. Forløbet skal munde ud i, at junioraktivisterne arrangerer to større, åbne events i samarbejde 
med ABC-styregruppen for Naboskab og Trivsel og afdelingsbestyrelsen i Blokland. 

Hvor & hvornår
Efter skoletid efter aftale i Blokland. 

Hvorfor 
Hensigten er at involvere unge aktivt i det boligsociale arbejde og styrke de unges selvtillid og udvikling ved at give plads til deres perspektiver.
I 2019 er fokus på Blokland, fordi meget få unge er synlige i boligområdet, muligvis fordi de går på forskellige skoler og ikke kender hinanden. 

Hvem gør hvad
Juniorjournalisterne skrev og lavede video til ABC’s medier, hjalp med kampagner m.v.
Albertslund Posten bragte flere af juniorjournalisternes historier.
ABC afholdt arbejdende redaktionsmøder hver uge med juniorjournalisterne og gav 
dem sparring. ABC’s opgave i efteråret 2019 bliver at rekruttere de nye junioraktivister
og sammen med dem udvikle indholdet af projektet fremover. Det kræver en hel del 
opsøgende arbejde samt et rum, der samler og giver plads til et medborgerskab, 
der rykker på de unges præmisser. 

Fritidsaktiviteter – Junioraktivister

Albertslund Postens facebook-
side fik usædvanlig stor trafik, da avisen bragte

en artikel, som juniorjournalist Emma på 13 år havde 
skrevet om sit liv med ADHD. Fortællingen var så åbenhjer-
tet, at mange andre også fik mod på at dele deres personlige 
udfordringer i tråden. Da Emma startede som junior-
journalist ville hun kun interviewe og filme, fordi hun også er 
ordblind. Men den sidste dag som juniorjournalist satte hun sig 

ned og skrev på få timer sin personlige fortælling, som var det 
det letteste i verden!
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For hvem 
2 x 3 folkeskoleelever ad gangen, som har glæde af at lære med hænderne.

Hvad 
Gennem 1:1 undervisning i modelbygning får eleverne en smagsprøve på forskellige tekniske fag og lærer at bruge matematik i praksis, læse tekniske 
tegninger, betjene forskellige maskiner og opfinde nye løsninger. 

Hvor & hvornår
Én gang om ugen i Modelværkstedet i Kanalens Kvarter 36.

Hvorfor 
Alt for få unge i Albertslund får en ungdomsuddannelse. Modelværkstedet skal bidrage til, at flere elever får succes med at lære i folkeskolen og får 
mod på at vælge en teknisk uddannelse. Målet er at finde ud af, hvad der skal til, for at folkeskolen kan gøre brug af de ressourcer, der findes i det lokale 
civilsamfund.

Hvem gør hvad 
Frivillige senior-håndværkere driver værkstedet og underviser.
Herstedlund og Herstedøster Skole udvælger, hvilke elever der skal have tilbuddet og har forældrekontakten. 
                                                             Tryg Fonden støtter projektet økonomisk.
                                                       AB Etagehusene udlejer et lokale til formålet.
                                         ABC har fundraiset til projektet og sørger for økonomistyring, børneattester, forsikringer,
                                   sparring til de frivillige, og for at bygge bro, når de forskellige systemer ikke når 
                   sammen.

Fritidsaktiviteter – Modelværkstedet
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Foto: Gitte Lotunga



ABC – Albertslund Boligsociale Center 

Illustration: Jakob Fälling
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For hvem 
I 2019-20: 6-8 ikke-uddannelsesparate elever fra både 8. og 9. klasse.
I 2018-19: 6-8 ikke-uddannelsesparate elever fra 8. klasse. 
I 2017-18: En hel 8. klasse på 23 elever.

Hvad 
Igennem et intensivt forløb med karrierespil, teambuilding, oplæg og besøg fra og på virksomheder og uddannelsesinstitutioner bliver eleverne 
præsenteret for forskellige uddannelsesretninger og typer af arbejdspladser. De får mulighed for at udvikle sig personligt og afstemme mulighederne 
med deres egne styrker og fremtidsdrømme. Samarbejdet og formen er stadig under udvikling. 

Hvor & hvornår
3-5 timer hver mandag på Herstedøster Skole eller på besøg uden for skolen. 
I skoleåret 2019-20 planlægges valgfaget hver 3. mandag hele dagen fra kl. 9-15.

Hvorfor 
For mange unge ved ikke, hvad de skal, når de går ud af 9. klasse. For at blive klar til en uddannelse, har de brug for at lære både arbejdsmarkedet og 
deres egne styrker at kende.

Hvem gør hvad 
ABC’s uddannnelseskoordinator Lam står for undervisningen og skaber 
kontakt til besøgssteder. Lam vejleder om, hvordan man begår sig, han taler med de
unge både i og uden for skoletiden og har derfor en anden relation til dem 
end skolelærerne.
Klaus fra UU Vestegnen deltager i undervisningen og 
sørger for kontakter til uddannelsesinstitutioner.
Skolelærer Hanne var med i undervisningen det første år, 
da det var en hel klasse.
Ejendomskontoret i AB Etagehusene, Kokkeskolen, 
Brandvæsenet, Politiets Station 1, WellTec A/S m.fl. har 
bidraget med oplæg og/eller taget imod besøg. 

Uddannelsesvejledning – Valgfag
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ABC – Albertslund Boligsociale Center 

For hvem 
Unge ml. 13 og 28 år.

Hvad 
Vejledning om fritidsjob og valg af uddannelse samt hjælp til at finde en læreplads har fundet en fælles form. ABC’s uddannelseskoordinator står til rådighed for 
unge det meste af ugen. Men indsatsen er blevet styrket ved at samle flere forskellige kræfter én fast dag om ugen, hvor man efter skoletid kan komme og 
få en snak om stort og småt. Tilbuddet er velbesøgt, og de unge oplever at få øjeblikkelig hjælp. Det er en fordel, at tilbuddet ligger på et fast tidspunkt og 
et sted, hvor mange unge i forvejen færdes – på vejen fra Herstedlund Skole til Hedemarken, Kanalens Kvarter og Albertslund Syd. Tilbuddet er nu blevet 
så kendt, at unge kommer fra hele byen. Tilbuddet træner de unge i at tage ansvar for deres uddannelse og jobsøgning. UU Vestegnen og ABC oplever 
samarbejdet som meget frugtbart, da vi bidrager med forskellige kompetencer og netværk.

Hvor & hvornår
Hver torsdag kl. 14.30-16.30 i Pavillonerne på Nyvej 23A.

Hvorfor 
Uddannelsesniveauet i Albertslund er lavt, og mange unge får hverken en ungdomsuddannelse eller de erfaringer og netværk, som senere kan hjælpe dem 
på arbejdsmarkedet.

Hvem gør hvad 
Vejlederkorpset består af UU-vejleder Gitte, ABC’s uddannelseskoordinator Lam og koordinator for beskæftigelse Lone. De tre hjælper alle med ansøgninger, 
coacher og træner samtaler og jobsøgningssituationer. 
Gittes spidskompetence er at vejlede om, hvor man skal styrke sine kompetencer for at komme ind på drømmeuddannelsen.
Lam står først og fremmest for relationsarbejdet, det opsøgende arbejde og taler med de unge om, hvad de kan gøre for at komme videre. Lone bidrager 
ved at finde jobannoncer på nettet, tage billeder af kandidaterne til deres CV og hjælpe med layout af ansøgninger.
AKB Hedemarken stiller lokaler til rådighed, endda et rum, der samler forskellige beboergrupper, da der også foregår andre ting sideløbende.
Lokal detailhandel, som f.eks. Føtex i Glostrup og Albertslund er flinke til at ansætte lokale folkeskoleelever i fritidsjobs. 

Fritidsjobs og uddannelsesvejledning
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Amin på 15 år fik job 
efter at have været forbi 
Pavillonen til en snak om, hvor og 

hvordan han kunne søge et fritids-
job. 



ABC – Albertslund Boligsociale Center 

For hvem 
Primært unge, der ikke ved, hvad de skal efter endt folkeskole. Sekundært voksne, der søger læreplads.

Hvad
Unge får hjælp til at vælge deres vej i livet og finde en læreplads. I sommeren 2019 er der indgået en aftale med Byg med unge-alliancen.

Hvor & hvornår
Torsdag eftermiddag i Pavillonen i Hedemarken og efter aftale. 

Hvorfor 
Uddannelsesniveauet i Albertslund er lavt, og der er brug for at uddanne håndværkere i Danmark. Mange unge står uden uddannelse og mangler viden og 
netværk til at komme videre. Andre unge har taget beslutning om en uddannelse, men kan ikke finde læreplads. 

Hvem gør hvad 
ABC’s uddannelseskoordinator Lam tager imod henvendelser fra unge, ser deres ansøgninger igennem og motiverer dem, der endnu ikke har haft succes 
med at finde en læreplads, til ikke at give op. Han fortæller om lærlingeforpligtelser og omgangsform på en byggeplads, og han kontakter sit netværk for 
at matche den unge med en mester. Når der er brug for det, hjælper ABC også unge med at lave en videopræsentation og dele den på LinkedIn. 
UUV deltager med vejledning hver torsdag i pavillonen.
NEXT bruger deres eget netværk til at finde praktikpladser.

Praktikpladser

 ”I øjeblikket er 
jeg ved at bygge et diskotek, det er fedt at 

se det, når det er færdigt, og så bliver jeg ret 
stolt. Jeg kan lide arbejdet, og jeg er blevet 

mere moden og fået større ansvar. Jeg har min 
egen firmabil, jeg kører rundt i”.

     – Caner, under uddannelse som murer
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Erhvervsdrivende håndværkerfirmaer giver unge en chance på prøvetid.
BO-VESTs driftsafdeling, byggeprojektleder og byggepladser taler med de kandidater, som Lam anbefaler, og byggepladserne stiller sig til rådighed for 
besøg.
Bygherreforeningens Byg med unge-alliance hjælper med at matche de unge, Lam anbefaler, med bygherrer i deres netværk og planlægger sammen 
med ABC et byggepladsbesøg i efteråret 2019.
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”Arbejdet 
kommer sgu i første række. 

Og det er ikke for at være en fedterøv eller 
noget. Jeg føler virkelig, at denne her uddannelse 

vil ændre hele mit liv! Jeg har en mor, der ikke har en 
uddannelse, og vi har levet et hårdt liv. Derfor håber jeg 

at finde en læreplads. Jeg skal bare tage den uddannelse 
færdig, uanset hvad” 

– Mathias, under uddannelse som tømrer



ABC – Albertslund Boligsociale Center 

For hvem 
4 unge i alderen 13-15 år.

Hvad 
Deltagerne udfører mindre opgaver for boligområderne og kommunen. De har f.eks. luget ukrudt, samlet cigaretskodder op, hjulpet ved markedsdagen i 
Nord, bagt kage med de ældre i Sundhedshuset, solgt lillebror-lodder og pyntet op til jul i pavillonerne i Hedemarken. Deltagerne får ikke løn, men når de 
har arbejdet timer nok, får de en fælles oplevelse, som de selv er blevet enige om. I år valgte deltagerne at se en fodboldkamp på Camp Nou i Barcelona. 
De unge kommer omkring i byen, lærer at møde stabilt og at tage ansvar. 

Hvor & hvornår
Aftalte dage efter skoletid. 70 timer hver. 

Hvorfor 
Det er svært at finde et rigtigt fritidsjob, før man er fyldt 15 år. Deltagerne har ikke jobs eller aktiviteter i deres fritid. Gennem lommepengeprojektet får 
de et større netværk i byen og bedre afsæt for at få et rigtigt fritidsjob, når de fylder 15 år. Men forløbet handler i lige så høj grad om positiv voksenkontakt, 
nye kammeratskaber og at komme godt på vej i livet.

Hvem gør hvad 
Klubbernes socialrådgiver Christina stod for rekruttering af deltagere og
samarbejde med forældre til et oprindeligt hold, hvor deltagerne desværre
trak sig. Siden har Christina koordineret ved besøg i sundhedshuset og har 
deltaget i markedsdagen. Klubberne har tidligere spillet en stor rolle, 
men har ikke haft ressourcer til at deltage i det seneste hold.

Ejendomskontorerne i Kanalens Kvarter, Blokland, Vest og Nord 
har bidraget med arbejdsopgaver.

En frivillig har hjulpet med en opgave, der skulle løses for VOKS – 
planter med omtanke, og en anden deltog som en ekstra voksen på 
turen til Barcelona for egen regning.

Lommepengeprojekt
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ABC’s uddannelseskoordinator Lam ledsager de unge, både når opgaverne skal løses, og når oplevelsen skal høstes. Med håndholdt træning lærer han 
deltagerne, hvordan de løser opgaverne effektivt, samarbejder og gør et godt indtryk på ’arbejdsgiveren’, ligesom han bygger bro mellem deltagerne og 
forskellige dele af byen. Lam har også stået for forældrekontakt og afholdt et forældremøde.
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Til jul arbejdede
lommepengeholdet sammen med 

en aktiv beboer Lis om at lave 
genbrugsemballage til VOKS’ 

pop up-butik. 



ABC – Albertslund Boligsociale Center 

For hvem
Hovedsageligt for voksne jobsøgende i de fire boligområder, der er med i ABC. Men der kommer ledige fra hele Albertslund, og kommer der en ung forbi, 
får denne også hjælp. Fra april 2018-april 2019 har 30 borgere benyttet tilbuddet.

Hvad
Netværk for ledige var fra starten tænkt som et selvkørende netværk for stærke ledige. Det har imidlertid vist sig, at de 
ledige, der kommer, har andre behov. Derfor blev indsatsen ændret tre måneder efter opstart. 
De ledige, der har været igennem Netværket har alle haft brug for:
• coachende samtaler for at lokalisere egne ressourcer
• coachende samtaler med henblik på at søge job uden for egen branche
• motivation og træning inden jobsamtaler
• træning i at italesætte og tro på egne evner
• håndholdt støtte i forhold til at bruge en pc og skrive ansøgning og CV
• håndholdt støtte til at finde egnede jobs
• foto-shoots, så de får nogle billeder, som de tør sætte på ansøgningen.

Hvor & hvornår
De jobsøgende laver aftaler fra gang til gang med den boligsociale medarbejder. Det foregår i 
pavillonerne på Nyvej i Hedemarken. De tilknyttede ledige kan få en nøgle, så de har fri adgang til 
at benytte faciliteterne i Netværket.

Hvorfor 
Arbejdsløsheden er større i de boligområder, der deltager i ABC, end i kommunen som helhed. Formålet med Netværket er at få jobparate folk tilbage på 
arbejdsmarkedet. Det er ikke et formål i sig selv at lære noget i Netværket. Den ledige skal ikke lære at bruge en pc eller at formulere sig. Vedkommende 
skal bare hurtigst muligt ud på en arbejdsplads, hvor han eller hun har lyst til at være og kan gøre det, som han/hun allerede er god til.

Hvem gør hvad
ABC’s koordinator Lone Kaas tilbyder coaching og giver den nødvendige håndholdte hjælp for hurtigt at finde et job. Projektet er udviklet i samarbejde 
med jobkonsulent Elena fra Jobcenteret. Elena kommer hver onsdag i pavillonerne og tager sig af de mere komplicerede sager, svarer på tvivlsspørgsmål 
og sparrer med den boligsociale koordinator. Lone Kaas er desuden tilknyttet virksomhedsteamet på Jobcenteret og har mulighed for at ringe og få spar-
ring fra teamet, som er tæt på virksomhederne i Albertslund. ABC-koordinatoren har også deltaget i et forløb i Jobhuset og har på denne måde udviklet 
egne kompetencer, så hun er bedre i stand til at hjælpe ledige. AKB Hedemarken stiller lokaler til rådighed.

Netværk for ledige 

”I starten kom der ikke ret mange, men efter 
et halvt år blev efterspørgslen så stor, at vi 

ikke kunne følge med, og flere kom på vente-
listen. Det er rigtig svært at afslå, når en

 borger endelig har besluttet sig til at søge 
hjælp og ringer og sætter ord på sine problemer.” 

– ABC’s uddannelseskoordinator

      Fem borgere er kommet i 
   fuldtidsjob, to er påbegyndt en 

uddannelse, og fem unge er kommet 
i fritidsjob. 
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Illustration: Jakob Fälling



ABC – Albertslund Boligsociale Center 

For hvem 
Op til 10 ledige langt fra arbejdsmarkedet ad gangen.

Hvad 
Opgaven har været at kortlægge, hvilke muligheder der er for at starte en socialøkonomisk virksomhed i Hedemarken. Det har været et omfattende arbejde, 
som efter 2½ år er resulteret i, at den socialøkonomiske virksomhed ’VOKS – planter med omtanke’ bliver en realitet. VOKS skal tilbyde bæredygtige 
plantedekorationer i genbrug, som sælges som abonnementservice til virksomheder, men også til private fra en lille butik. VOKS involverer sårbare ledige i 
produktionen og giver dem mulighed for at træne sig tilbage på arbejdsmarkedet.

Hvor & hvornår
VOKS skal ligge på Nyvej 23 og forventes at være i gang i slutningen af 2019. 

Hvorfor 
Formålet er at tilbyde et rummeligt arbejdsfællesskab for ledige, der ikke kan passe et normalt arbejde, for på sigt at nedbringe arbejdsløsheden i 
Albertslund, og særligt i Hedemarken. Idéen med at gøre det som en socialøkonomisk virksomhed er at forankre indsatsen, så den kan fortsætte mange år 
efter den boligsociale helhedsplan uden støtte udefra.

Hvem gør hvad
Hedemarkens styregruppe har prioriteret indsatsen højt, og AKB Hedemarken har etableret lokaler, der kan lejes billigt af VOKS. 
ABC’s ressourcenetværk har brainstormet på forretningsidéer. 

Socialøkonomisk virksomhed

                        ”Måske er det, jeg har brug for i    
           første omgang, bare det at skulle for-
holde mig til andre mennesker, som jeg skal 

arbejde sammen med. Det tror jeg, jeg har lidt 
svært ved lige nu, altså jeg skærmer mig selv 
rigtig meget over for andre mennesker… Det 

kan tælles på én hånd, hvor mange jeg har kon-
takt med lige nu. Jeg vil gerne øve mig i at blive 
udadvendt igen, for det har jeg jo været før, og 
det er noget af det, jeg synes er ærgerligt, at 

jeg har mistet”. – Aktivitetsparat borger

 Foto: Kim Matthai Leland
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Konsulenter fra Grennesminde og Væksthuset har hjulpet med at udpege den af idéerne, der har bedst økonomi og mulighed for at involvere sårbare 
ledige i arbejdet. 
Jobcentret, Biblioteket i Hedemarken, Drivhuset på kommunes genbrugsstation og kantinen på Herstedlund Skole har bidraget med viden og/eller materialer.
Der er nedsat en tænketank med deltagelse af COOP, Kvickly Albertslund, Agenda Center Albertslund, Gate 21, KAB, BO-VEST og Hedemarkens
afdelingsbestyrelse og ejendomskontor, som har kvalificeret forretningsidéen. 
Aktive beboere har hjulpet ved tests på Grøn Dag og til jul. 
ABC’s rolle har hidtil været at lave en ressourcekortlægning, indsamle viden og erfaringer fra andre socialøkonomiske virksomheder, samle ressource-
personer, der kan være med til at kvalificere virksomheden og åbne døre for VOKS, udarbejde forretningsplan og budgetter, teste produktet, etablere 
en frivilliggruppe, fundraise og etablere virksomheden med en bestyrelse. Nu bliver opgaverne at få det formelle på plads, få etableret det sidste lokale, 
finde en partnerskabsvirksomhed og få ansat to-tre ordinære medarbejdere i VOKS.
VELUX FONDEN har givet en bevilling på knap 3,5 mio kr. til at bygge VOKS op over en 3-årig periode, herunder også at opsamle viden om, hvordan 
socialøkonomi kan fremmes i almene boligområder.
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”Når man er syg, 
kommer det an på, kan jeg tage 

bussen? Er der tre kilometer til bussen? 
Det er ikke alle, som har bil. Det er et pro-
blem, at allerede når jeg møder op, så kan 

jeg ikke mere, så har jeg brugt al energi 
hele vejen til jobbet”. 

– Aktivitetsparat borger



ABC – Albertslund Boligsociale Center 

For hvem 
Mødre på barsel, som af forskellige grunde ikke er i en traditionel mødregruppe. I alt har 34 mødre deltaget i gruppen fra 2017 - medio 2019. 

Hvad 
Babygruppen er et frivilligt alternativ til en traditionel mødregruppe. Det har vist sig, at mange af de mødre, der har været i gruppen, er nyankommet til 
Danmark og kun taler lidt dansk. Nogle få har prøvet en almindelig privat mødregruppe, men sproget har været en stor barriere. Andre har manglet over-
skud, haft en svær start på moderskabet etc., hvorfor de har valgt babygruppen, som faciliteres af professionelle. I babygruppen får mødrene netværk og 
taler med hinanden og med fagfolk om morrollen og deres babyer. Vi snakker, leger, tager emner op som mad, motorik, brug af skærm m.v. Nogle gange 
laver vi rytmik, andre gange tager vi på tur til f.eks. Tandplejen, Familiehuset, børnefestugen, Dyregården, biblioteket, Medborgercentret og Legeteket. 
Vi taler også om daginstitution, vuggestuestart og har haft besøg af f.eks. Agenda Center Albertslund og kommunens integrationskonsulent. Vi afholder 
madworkshops, 1. hjælpskurser m.v. lokalt i de boligområder, som er med i ABC. De fleste af de mødre, som kommer i babygruppen, har intet eller meget 
lidt netværk i Danmark. De får stor viden gennem fagfolk, men også fra de andre mødre. Relationsarbejde og tillid er afgørende for, at mødrene kommer. 
Vi taler engelsk og dansk, hjælper hinanden og griner sammen – alle er i samme båd, og det skaber god stemning. 

Hvor & hvornår
Hver tirsdag kl. 10-11.30 i et lokale i vuggestuen i daginstitutionen Lindegården i Hedemarken. Placeringen i daginstitutionen er valgt, fordi 
det giver mødrene mulighed for at få indblik i dagligdagen i en daginstitution. Gruppen har kørt siden marts 2017 med skiftende deltagere. 

Hvorfor 
Formålet er at styrke forældrerollen, skabe netværk, bygge bro til kommunens tilbud og bidrage til medborgerskab.

Babygruppen

    ”Det er rart, at det er mindre bindende end 
en mødregruppe. Hos os indvandrere sker der 
tit noget, så man er nødt til at aflyse. Det kan 
man ikke rigtig lide, hvis det er en mødregrup-

pe, hvor man besøger hinanden. Det er rart, at 
man bare kan komme, og hvis man aflyser, gør 

det ikke noget for de andre” 
– Tülay, mor i babygruppen.
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Hvem gør hvad
Pædagogen Jane bidrager hver gang med viden om små børn, lege, rytmik og kobling til vuggestue.
Sundhedsplejerske Charlotte bidrager hver gang med viden om spædbørn og moderskab. Sundhedsplejen rekrutterer også de fleste mødre. 
ABC-medarbejderen Louise koordinerer aftaler og besøg i kommunen, laver program, følger op på mødrene med sms eller opkald, hjælper evt. mødre 
videre til andre tilbud og hjælp, og er ansvarlig for budgettet. 

“When you text me 
or call me, 

it feels like you really care for me, 
it feels like family” 

– Sehrish, mor I babygruppen.



ABC – Albertslund Boligsociale Center 

For hvem 
Familier med børn fra 1-7 år og søskende i forskellige aldre. Der deltager mellem 4 og 8 familier pr. gang (20-35 personer). I 2018 deltog i alt 10 familier.
I foråret 2019 deltog i alt 10 familier. 7 familier kommer fast.

Hvad 
I stedet for at lave familiekurser har vi valgt at lave familieaftener – for at give det en mere uformel og netværksskabende karakter end et egentligt 
kursusforløb. Familieaftnerne er blevet afholdt i Café 72 i Kanalens Kvarter som hyggelige uformelle aftener med fælles aftensmad, mulighed for at møde 
andre børn og familier og mulighed for at få viden gennem en fagperson. Der har enten været en fælles aktivitet eller emner for forældrene som opdragelse, 
sprogstimulering, sunde tænder, børns fritid m.v. Vi har desuden været sammen til en Live for børn-koncert på Forbrændingen og en tur i Vikingelandsbyen. 
Det er lykkedes at inddrage nogle deltagere i at planlægge og udvikle de kommende familieaftener. På sigt er tanken, at de selv kan afholde dem og andre 
aktiviteter. Fædrene har det været svært at få med, det arbejdes der på. Der kommer forskellige familier. Nogle har måske ikke netværk, og nogle taler 
dårligt dansk. Andre kommer, fordi de gerne vil have viden om deres rolle som forældre. Familieaftenerne skal rumme forskellene. Vi har fokus på, at børn 
og forældre får fælles gode oplevelser i nærområdet. Vi præsenterer sund mad, aktiviteter, man kan lave sammen med sine børn, og viden, der kan styrke 
forældrerollen. Vi involverer forældrene i at skabe en fælles kultur og regler for aftenerne.

Når børnene kan lide at komme, kommer mødrene også. Der bliver snakket om andre ting og taget andre emner op, end man oplever i f.eks. daginstitutio-
nerne, fordi rammen er boligområdet, og fagpersonen er gæst. Det kræver ressourcer (medarbejdertimer) at rumme meget forskellige familier og sikre, at 
alle har en god oplevelse. Forældrene vil gerne bidrage og har f.eks. lavet mad flere gange. Ture er en god og lærerig måde at være sammen på. 

Hvor & hvornår 
Ca. hver anden torsdag aften i Kanalens Kvarter. Vi startede i oktober 2018 med 8 aftener og igen i foråret 2019. I efteråret 2019 planlægger vi at flytte os 
mere rundt i boligområder og institutioner, og desuden mødes en weekenddag og tage på en weekendtur. 

Familieaftener 

”Jeg har lært vildt meget, f.eks. 
om kommunikation – at man skal se 
børn i øjnene, når man taler med dem, 
at Familiehuset findes, og hvad børne-

ne laver henne i SFOen.” – Mor, der 
deltager i familieaftener

 Foto: Kim Matthai Leland
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Hvorfor 
Det er vigtigt, at forældre har overskud til og forståelse for at deltage aktivt i deres 
børns liv. De skal blandt meget andet også tage ansvar for deres børns tandsundhed 
og sprogudvikling. Formålet med familieaftenerne er at styrke familien som helhed. 
F.eks. i at kommunikere bedre og minimere konflikter i familien og med viden om 
tandsundhed, kost og søvnvaner. Samtidig er det formålet at bidrage til stærke 
sociale fællesskaber, fælles oplevelser, bygge bro til kommunens tilbud og mulig-
heder og styrke forældres engagement i børn og boligområde.

Hvem gør hvad
Nogle af mødrene bidrager til udvikling og afholdelse af aftenerne og til rekruttering 
af nye familier. 
De forskellige fagpersoner bidrager med viden på aftenerne og i udviklingen og 
evt. til rekruttering. 
ABC-koordinator Louise koordinerer og laver programmet i samarbejde med mødre 
og fagpersoner, koordinerer aftaler, forbereder fagpersoner, rekrutterer og følger 
op på deltagerne, styrer budget, samler projektgruppen og udvikler korps af familie-
værter. Der er desuden en studentermedhjælper og en ekstra boligsocial medarbejder 
med på aftenerne.
Boligområderne stiller lokaler til rådighed.

”Det er så positivt at 
komme ud, at kunne tale 
med folk under uformelle 
rammer, oplæg fungerer 
ikke ligeså godt. Det er 

bedst, når det er uformelt. 
De, der var der, havde helt 
sikkert godt af at få mere 
viden om tandsundhed og 

sukker og kost”. 
– Mille, Tandplejen 

 Foto: Kim Matthai Leland



ABC – Albertslund Boligsociale Center 

For hvem
Der er 17 uddannede bydelsmødre i Albertslund (to af dem bor i andre kommuner). Bydelsmødrene hjælper andre kvinder i byen. Bydelsmødrene havde 41 
registrerede samtaler i 2017 og 115 registrerede samtaler i 2018. 

Hvad
I 2017 er der uddannet et nyt hold bydelsmødre, så der nu er 17 aktive bydelsmødre i alt. Bydelsmødrene afholder forskellige arrangementer i byen og 
laver individuel brobyggende rådgivning i deres netværk. Bydelsmødrene hjælper og støtter hinanden i deres netværk, og de har alle selv gennemgået en 
stor udvikling gennem deres virke som bydelsmødre. Bydelsmødrene styrkes, så de kan styrke andre. De skaber dialog og bygger bro mellem forskellige 
kulturer i Albertslund. Og de er en kæmpe ressource som samarbejdspartner for ABC’s medarbejdere, bestyrelser og kommune. De er gode rollemodel-
ler, de når ud til mange mennesker og har en unik viden og forståelse af livet mellem flere kulturer. Intern støtte og oplevelser bydelsmødrene imellem er 
afgørende for, at gruppen fungerer, og at de udvikler sig individuelt og i gruppen.

Hvor & hvornår
Bydelsmødrene mødes den 2. mandag i hver måned, men er aktive på alle tidspunkter. De kan følges på facebook på ”Bydelsmødre Albertslund”.

Hvorfor 
Bydelsmødrene uddannes gennem 4 måneder til at være brobyggere mellem sårbare kvinder og familier og samfundet. Gennem den viden og selvtillid, som 
de opnår gennem forløbet og deres gruppe, spreder deres viden sig som ringe i vandet. 

Hvem gør hvad 
Boligområderne stiller lokaler til rådighed for møder og aktiviteter. 
Kommunen bidrager med undervisning og spørger også ofte bydelsmødrene til råds. Medarbejdere 
fra kommunen indgår desuden i en følgegruppe for bydelsmødrene. 

Bydelsmødrene har samtaler med andre mødre, afholder aktiviteter og tager over med flere 
og flere ting, så de på sigt kan danne en selvstændig forening. Bydelsmødrene mødes en 
gang om måneden og udveksler erfaringer, planlægger aktiviteter etc. De er gode til at 
rekruttere deltagere i deres netværk. 

ABC’s koordinator Louise støtter og udvikler de enkelte og gruppen, har overblik over budget 
og regnskab, har koordineret uddannelsen, hjælper med fundraising, laver PR, bygger bro til nye 
samarbejder m.v. 

Bydelsmødre

”Jeg var meget svag før, nu er jeg meget stærk. 
Selvom jeg har levet 29 år i Danmark, så var der 
meget, jeg ikke kendte til. Meget viden hjælper 

mig til min personlighed og også til at forstå an-
dre mennesker. Det hjælper mest mig selv, men 
når jeg er sammen med familiemedlemmer, så 

kan jeg nu også svare dem på deres spørgsmål – 
det kunne jeg ikke før.” – Bydelsmor, 2019
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”Hvis man som mor mistrives, 
mistrives hele familien ofte. Derfor 
er det meget vigtigt at få styrket de her 
kvinder. Så de kan stå på egne ben, hvis de 
eller deres familier kommer ud i problemer” 

– Kaltoum, bydelsmor

 Foto: 
Gitte Lotunga



ABC – Albertslund Boligsociale Center 

For hvem
Fædre i de fire boligområder.

Hvad
Baba er en pendant til bydelsmødrene. Konceptet fungerer andre steder i landet, og ABC har forsøgt at rekruttere fædre ved arrangementer i Albertslund. 
Det er dog ikke lykkedes at få en tilstrækkelig stor gruppe til at kunne starte et fædreforløb. Konklusionen er, at Baba-konceptet kræver for meget af de 
fædre, der gerne vil deltage. Familierne er i forvejen udfordret på tid og ressourcer. Vi har haft kontakt med mange engagerede fædre, som både prioriterer 
deres egne faderrolle og andet frivilligt arbejde som fodboldtræner og lignende. Også at skulle være aktive i et Baba-netværk har været for stor en mundfuld 
for de fleste. Derfor er Baba nu blevet opgivet, og i stedet bliver der arbejdet på at få flere fædre med i de lokale sociale aktiviteter og fællesskaber, der 
allerede findes i Albertslund Nord – ikke mindst de ting, der involverer hele familien, så det ikke er et valg mellem familie eller frivilligt engagement. 

Hvor & hvornår
Rekrutteringen til Baba startede i efteråret 2017. Der blev gennem det første halve år arbejdet meget med at finde et mødetidspunkt, som var strategisk 
godt for de deltagende fædre i forhold til arbejde og familie. Det lykkedes aldrig. 

Hvorfor 
Far er vigtig! Børn har også brug for deres far, og der er et ønske om, at fædrene bliver mere 
synlige hjemme i boligområderne.

Fædrenetværk – Baba
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For hvem
Eleverne i en udvalgt 0.-1. klasse på Herstedøster Skole. Indsatsen er blevet koncentreret om en specifik klasse for at udvikle 
konceptet. 

Hvad 
Trivselsaftenerne er et supplement til de traditioner og aktiviteter, som Herstedøster Skole i forvejen 
har. Klassen og deres familier mødes til trivselsaftener i et boligområde, hvor der er fokus på netværk, 
dialog samt sociale og kreative lege. Hver anden gang har der været lærere til stede, og det har givet 
lærerteamet adgang til forældre og elever i en anderledes og mindre formel ramme end på skolen. 
Klassen er blevet inddelt i tre trivselsgrupper for at skabe gode muligheder for at lære dem at 
kende, som man måske ikke snakker så meget med til hverdag. De mindre møder giver samtidig 
plads til, at alle kan komme til orde og være trygge. Trivselsarrangementerne blev afsluttet med 
en fælles fest for hele klassen. Det har krævet en håndholdt indsats at få alle familier med. 
Forældrene er både inviteret officielt over forældreintra, men SMS og telefonsamtaler er også 
taget i brug for at inkludere alle. 

Hvor & hvornår
Et trivselsarrangement om måneden for hver gruppe, i alt fire arrangementer pr. gruppe fra 
slutningen af 0. klasse til starten af 1. klasse. I beboerhusene i Albertslund Nord.

Hvorfor
Formålet er at finde nye måde at øge forældresamarbejdet og elevernes trivsel i indskolingen, 
samt at styrke forældrene i at blive en aktiv del af deres børns skolegang.

Hvem gør hvad
Skolen har udvalgt en klasse, hvor tilbuddet ville være relevant og har budt ind med emner til 
trivselsaftnerne, samt været tilstede på en del af aftenerne. 
ABC’s koordinator Jeppe har stået for rammerne i form af forplejning, sociale indslag og lokale-
bookning. Albertslund Nord har stillet beboerhuse til rådighed. 

Trivselsaftener
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Albertslund Boligsociale Center (ABC) er et samarbejde mellem Albertslund 
Kommune, BO-VEST, KAB og seks almene boligafdelinger i Albertslund. De 
seks boligafdelinger ligger i Blokland, Hedemarken, Kanalens Kvarter og 
Albertslund Nord (Bæk-, Fos-, Dam-, Kær- og Kildegården).
ABC er støttet af Landsbyggefonden fra 2017-20.

Albertslund Boligsociale Center
Blokland 4a
2620 Albertslund
abc@bo-vest.dk

www.abcenter.dk
www.facebook.com/AlbertslundBoligsocialeCenter/


