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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

De	kommende	fire	år	handler	ABC	om	uddannelse	
og beskæftigelse, familier og forebyggelse samt 
naboskab og trivsel. Hvad det dækker over, kan du 
se på den nye hjemmeside www.abcenter.dk.

ABC-organisationen er justeret
Visionsgruppen hedder nu Bestyrelsen, men består 
stadig af den øverste politiske og administrative 
ledelse i Albertslund Kommune og boligselskab-
erne. Bestyrelsen har ansvaret for helhedsplanens 
økonomi, jura, analyse, mål og fremdrift.

Der	findes	fortsat	lokale	styregrupper,	der	arbej-
der for, at hvert boligområde får mest muligt ud af 
den boligsociale indsats med øje for lokale behov, 
muligheder og ressourcer. Derudover er der en 
styregruppe for børne- og ungearbejdet.

Det	tidligere	arbejdssekretariat	er	afløst	af	tre	res-
sourcenetværk med hhv. uddannelse og beskæfti-
gelse, familier og forebyggelse og naboskab og triv-
sel som omdrejningspunkt. Netværkene skaber nye 
kontakter	og	skal	kvalificere	det	boligsociale	arbejde.

Nye og gamle medarbejdere og kontorer
ABC’s sekretariat holdt 31. januar reception på den 
nye adresse i Blokland 4a. I sekretariatet arbejder 
Trine Sander og Mai Green Petersen bl.a. med 
servicering af projektorganisationen, ledelse, for-
midling, udvikling og fundraising. Det er også her 
nyansatte Lisbeth Urfe har sin arbejdsplads. Lis-
beth har fokus på naboskab og trivsel. Man vil også 
opleve, at andre projektansatte og samarbejds-
partnere af og til arbejder i sekretariatet.

I Kanalens Kvarter har vi fået et nyt kontor ved 
ejendomskontoret i nr. 100. Kontoret er bemandet 
af Louise Ø. Andersen. Hun står for indsatsen om-
kring familier og forebyggelse sammen med Jeppe 
Jensen,	der	til	daglig	træffes	i	Bækgården	17.

I Hedemarkens medborgercenter	finder	man	Lone	
Kaas, som fremover har særligt fokus på uddannelse 
og beskæftigelse i samarbejde med Lam Truong.

Evaluering og måling
Bestyrelsen	ønsker	at	bruge	flest	muligt	ressourcer	

på udvikling. I stedet for en større afsluttende 
evaluerings-rapport for helhedsplan 2012-16 har vi 
derfor	lavet	en	blog,	som	du	finder	på	www.abcen-
ter.dk/blog. Her ligger resultatet af naboskabsun-
dersøgelsen 2016 samt udvalgte cases. Bloggen 
vil fremover fungere som en online samling af 
løbende videns-deling og metodeovervejeler, hvor 
du også er meget velkomne til at supplere med 
dine erfaringer og overvejelser i kommentarfeltet. 

For at samle op på de mange nye samarbejder, der 
skal prøves af i de kommende år, har vi udviklet en 
survey, som alle dele af ABC-samarbejdet mindst én 
gang om året vil blive bedt om at deltage i. Resulta-
tet bruges som styringsredskab for bestyrelsen.

Velkommen til det ny ABC
1. januar trådte en ny boligsocial helhedsplan og en ny bevilling fra 
Landsbyggefonden i kraft. 
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Velkommen til ABC version 2.0  
www.abcenter.dk/blog/et-nyt.html 
 

Essens af den boligsociale indsats 2017-20 
www.abcenter.dk/blog/essens-af-den- 
boligsociale-indsats-2017-20.html

På den nye hjemmeside finder man 
også en blog til vidensdeling.

www.abcenter.dk
http://www.abcenter.dk/blog
http://www.abcenter.dk/blog
www.abcenter.dk/blog/et-nyt.html
www.abcenter.dk/blog/essens-af-den-boligsociale-indsats-2017-20.html
www.abcenter.dk/blog/essens-af-den-boligsociale-indsats-2017-20.html
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Naboskab og tr ivsel

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

De involverede parter mødtes i marts i ABC’s sekre-
tariat for at planlægge forløbet. Og opbakningen 
er bred, når afdelingsbestyrelsen, ejendomskon-
toret, BO-VEST’s byggeafdeling, Albertslund Kom-
mune, Den Kriminalpræventive Enhed, politiet og 
ABC i foråret mødes til områdevandring i Blokland. 

Formålet med vandringen er at pege på, hvor i 
området der kan gøres noget for at øge trygheden. 
Det kan f.eks. dreje sig om belysning, bevoksning, 
grafitti,	affald,	adfærd	og	samvær.	Vi arbejder på at 
få et repræsentativt udsnit af Bloklands beboere 
til at deltage. Første områdevandring bliver efter 
mørkets frembrud d. 20. april, og den anden bliver 
d. 16. maj i dagslys. 

Hedemarken har i de seneste år gjort 
meget ud af at skabe plads til samvær 
for alle beboergrupper i de fælles 
uderum. 

Børnene har en misundelsesværdig 
legeplads. De unge har fået den kunst-
græsbane, de drømte om. Markhuset 
er for dem, der kan lide en kold øl. 
Hønsegården giver fællesskab om 
ægproduktion. Og endelig appellerer 
byhaven til stort set alle beboergrupper. 

I 2015 henvendte en gruppe kvinder 
sig med ønsket om et sted, hvor man 
kunne bage gözleme og yufka −	flad-
brød, som er en vigtig del af den 
tyrkiske/kurdiske bagetradition. Det 
har nu resulteret i, at afdelingen har 
anskaffet	sig	et	bål-	og	bagehytte,	
som beboerne også kan låne til at 
holde børnefødselsdage i.

Så blev der også plads til bage-folket
En ny bål- og bagehytte skal give rum til børnefødselsdage og bagning af 
alt fra gözleme til snobrød.
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Byhave samler folk som aldrig før 
www.abcenter.dk/blog/byhave-samler-
folk-som-aldrig-for.html

Områdevandringer sætter fokus på tryghed

De ting, der bliver peget på, bliver under vandrin-
gen dokumenteret med fotos, og inden deltagerne 
skilles den første dag, uddeles de mindre opgaver, 
som kan løses hurtigt. 
 
Efter vandringerne bliver der et opfølgende møde, 
hvor der samles op på, hvem der har gjort hvad, og 
hvordan vi kommer videre med de ting, som der 
ikke umiddelbart måtte være penge til eller løs-
ninger på.

De første to områdevandringer er planlagt og finder sted i Blokland i april.

Inde i bagehytten er der både bænke  
og et ildsted med skorsten.

www.abcenter.dk/blog/byhave-samler-folk-som-aldrig-for.html
www.abcenter.dk/blog/byhave-samler-folk-som-aldrig-for.html
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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

Én pavillon er boligsocial koordinator Lone og ejen-
domsfunktionær Erik ved at indrette til et nyt net-
værk for ledige, som har brug for at et fællesskab, 
noget at stå op til og ny inspiration for at komme 
videre i deres jobsøgning. I netværket får man både 
gruppeøvelser og et individuelt coaching-forløb. 
Der kan være otte deltagere af gangen, og man 

Igennem vores opsøgende arbejde er vi i kontakt 
med unge, som står og mangler en praktikplads 
inden for byg og anlæg. Unge, der ikke har det 
rette netværk og ikke har haft held med deres 
ansøgninger, forsøger vi i samarbejde med hånd-
værksmestrene på renoveringerne at hjælpe med at 
få en god uddannelse. Sammen med BO-VEST kører 
vi et workshop-forløb, hvor entreprenørerne kan få 
assistance fra Jobcentret og erhvervsskolerne, så de 
slipper for papirarbejde og anden administration.

På	www.abcenter.dk	findes	en	lærlinge-bank,	hvor	
man kan følge med i, hvem der mangler en lære-

Lærepladser til fremtidens håndværkere
Renoveringen af gårdhavehusene i Albertslund Syd og Vest er i gang, og det er vores 
indsats for at skabe lærepladser til lokale unge også. 

plads lige nu. Personlige video-præsentationer 
sætter ansigt på ansøgerne. Derudover hjælper vi 
ansøgere	med	at	finpudse	deres	ansøgninger	og	
deres fremtoning. 

I februar udråbte Region Hovedstaden indsatsen 
som best practice. 

Scan eller klik for at 
se, hvem der søger 
læreplads lige nu.

Ledige får nyt netværk

AKB gør klar til beskæftigelses-
indsatsen i Hedemarken.

To nye pavilloner i Hedemarken bliver udgangspunktet for den indsats, 
der de næste fire år skal hjælpe flere voksne med at komme i arbejde.

kan være med i tre måneder. Der er blevet trykt 
foldere, og Lone arbejder sammen med jobcentret 
på	at	finde	de	første	deltagere.	

Den anden pavillon er reserveret til en socialøkon-
omisk virksomhed, som vi har ambitioner om at 
skabe i Albertslund. Virksomheden skal tilbyde en 

alternativ vej til beskæfti-
gelse for de beboere,        
der pt. ikke kan passe 
et ordinært arbejde, og                                    
inden for en branche, der                                                   
passer til de aktivitets-        
parates potentiale.

https://youtu.be/FkE-dWN5MCA
https://youtu.be/TTk1_vhDlz0
https://youtu.be/5-lub0R0-YI
https://www.regionh.dk/til-fagfolk/erhverv/praktikpladsenheden-i-region-hovedstaden/byggerier%20i%20greater%20copenhagen/hospitalsbyggerierne%20i%20region%20hovedstaden/Sider/Best-practice-paa-klausulomr%C3%A5det.aspx
https://www.regionh.dk/til-fagfolk/erhverv/praktikpladsenheden-i-region-hovedstaden/byggerier%20i%20greater%20copenhagen/hospitalsbyggerierne%20i%20region%20hovedstaden/Sider/Best-practice-paa-klausulomr%C3%A5det.aspx
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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

I første halvdel af 2017 skal vi dels have skabt gode 
samarbejder mellem ABC og de kommunale fag-
personer, dels gøre os nogle erfaringer, som vi kan 
arbejde videre med. Vi har sat to aktiviteter i gang. 

Babygruppen i Hedemarken
Den ene aktivitet er Babygruppen. Her mødes man 
hver mandag og er sammen med både en sund-
hedsplejerske, en pædagog og den boligsociale 
koordinator i et par timer. Formålet er primært at 
styrke forældrerollen og tilknytningen mellem mor 
og barn, men det handler også om at få netværk, 
møde	andre	mødre	og	babyer	og	finde	ud	af,	hvilke	
muligheder der er i boligområderne og i kommunen. 

Babygruppen mødes i daginstitutionen Linde-
gården i Hedemarken, og på den måde får man 
også en fornemmelse af, hvad en daginstitution er, 
hvilket er en vigtig ting, hvis man ikke selv er vok-
set op i Danmark og måske aldrig har sat sine ben 
i en vuggestue før. Målgruppen for tilbuddet er 
mødre, som ikke går i en traditionel mødregruppe. 
Babygruppen har været afholdt tre gange, og pt. 
er tre mødre tilknyttet. Alle tre er kvinder, der taler 
andre sprog end dansk. Sundhedsplejen rekrutter-
er løbende, og vi håber, at vi i løbet af året ender 
med at have besat de otte pladser.
 
Efterfødsels-motion og babycafé i Blokland
Det andet tilbud er af lidt anden karakter. Her er 
der fokus på mor med et tilbud om efterfødsels- 
pilates sammen med baby. Det foregår i 

Babyer og nybagte mødre i fokus 
ABC vil de kommende år beskæftige sig med tidlig indsats. Det handler om at give nybagte forældre 
og børn en god start på livet. Det arbejder Sundhedsplejen med i forvejen, men med det nye samar-
bejde mellem sundhedsplejersker, daginstitution og ABC kan vi sammen afprøve nye ting, som kan 
supplere og måske på sigt inspirere den kommunale indsats. 

fælleshuset i Blokland, og inden træningen er der 
åben babycafé, hvor man kan pusle baby og få en 
kop	kaffe	og	en	snak	med	andre	mødre.	 
 
Tilbuddet har til formål at få kontakt til målgrup-
pen, at skabe netværk blandt nybagte mødre og at 
skabe aktivitet i fælleshuset og boligområdet. På 
sigt er det meningen, at f.eks. sundhedsplejersker 
kan holde faglige oplæg inden træningen. Aktiviteten 
har	været	holdt	fire	gange,	og	i	alt	syv	forskellige	
mødre har indtil videre været forbi. 
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Bydelsmødre gør status i Albertslund 
www.abcenter.dk/blog/bydelsmodre-gor-sta-
tus-i-albertslund.html

Flere bydelsmødre søges
Planlægningen af bydelsmor-uddannelse for 
et hold nr. to er i fuld gang.

Uddannelsen begynder i september. De allerede 
uddannede	bydelsmødre	kvalificerer	sammen	med	
boligsocial koordinator Louise indholdet og er gået 
i gang med at rekruttere deltagere.

Baby kan tage sig en lur eller være med, 
når mor kommer i form i Blokland.

mailto:lan@bo-vest.dk
http://www.abcenter.dk/blog/bydelsmodre-gor-status-i-albertslund.html 
http://www.abcenter.dk/blog/bydelsmodre-gor-status-i-albertslund.html 
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