Statusbrev

w w w.abcenter.dk

2. kvartal 2018
Kommerciel foran disken, social bagved
Virksomhedspraktikanter byder ind
Viden og netværk i spil
Årets store skraldetur
Blokland spiste sammen
Den gode velkomst
Sund mad sammen
Nye unge klar til at give den en skalde
Uddannelsesvejledning – dér hvor de unge er
Netværket version 2.0
Socialøkonomiske produkter testet
Fællesskabet starter i 0.
Bydelsmødre holdt eidfest
Forået i babygruppen
Slut med mor/barn-pilates
Albertslund Boligsociale Center
Albertslund
Boligsociale
Center mellem Albertslund
• er et samarbejde
AB, AKB,
VA, BO-VEST og
• erKommune,
et samarbejde
mellem
KAB.
Albertslund
Kommune,
•AB,
erAKB,
støttet
af
Landsbyggefonden.
VA, BO-VEST
•oghar
sekretariat i Blokland 4A.
KAB.
lokalkontorer
• •erhar
støttet
af Lands- i Bækgården,
Hedemarken og Kanalens Kvarter.

2. kvartal 2018

Kontakt: Trine, tsp@bo-vest .dk, tlf. 60 35 46 31
Mai, mgp@bo-vest .dk, tlf. 60 35 46 30

Kommerciel foran disken, social bagved
I Saxogade er socialøkonomi Settlementets nye satsning. Her skal alle kunne være
med i et arbejdsfællesskab. Hvordan? Det tog 20 beboere og ansatte fra kommune
og boligselskaber til Vesterbro for at finde ud af.

I Saxogade fortalte Settlementets
forstander Margrethe Wivel om de
socialøkonomiske butikker, og vi sugede
vi til os af erfaringer og gode idéer.

En eftermiddag i juni inviterede ABC på studietur til
Saxogade, også kaldet den sociale handelsgade. Formålet var at blive klogere på socialøkonomi og få fælles
billeder på nethinden af, hvad det egentlig vil sige.
I Saxogade arbejdes der med tre forskellige bundlinjer: En kommerciel, en rød (social) og en grøn
(miljø). De vægtes lidt forskelligt i gadens butikker,
som tilbyder alt fra mærketøj og café latte til trævarer og planter.
Settlementet har nemlig erfaringer med tre typer
af socialøkonomi. For det første det, som de kalder
social gone business, som består i, at der bygges en
forretning oven på et socialt projekt. Her tager man
udgangspunkt i de ledige og det fællesskab, de
allerede har. For det andet en markedsorienteret
virksomhed, hvor man tager udgangspunkt i, hvad
kunderne efterspørger. Og endelig det, de kalder
co-creation, hvor der samarbejdes med en udefra-

Nyt fra sekretariatet

kommende virksomhed, der forpligtiger sig til at
stille arbejdspladser til rådighed for ledige borgere.
Virksomheder af den første type er det meget svært
at få til at løbe rundt uden fondsstøtte. Man har
valgt at have dem i Saxogade, fordi de bidrager til
Settlementets vision.
Men hvis man skal have en socialøkonomisk virksomhed til at lykkes og blive selvbærende, var det
forstander Margrethe Wivels klare anbefaling, at
man vælger model nr. 2, hvor man udvikler produktet
først, for at sikre sig, at det er salgbart, og sidenhen
skaber de relevante forløb og arbejdsfællesskaber
for aktivitetsparate borgere.
“Vi er kommercielle foran
disken, og sociale bag
disken”, fortalte Margrethe
Wivel.
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Virksomhedspraktikanter byder ind
I sekretariatet har vi det sidste kvartal budt to virksomhedspraktikanter velkomne.
I maj måned havde vi fornøjelsen af Tilde, som har skrevet
speciale om socialøkonomi og bl.a. hjalp os med at arrangere studieturen til Saxogade. Efter kun en måned hos ABC,
fik hun arbejde hos Cykling Uden Alders sekretariat.
I juni bød vi velkommen til Lars, som er grafiker og er ved at
finde sin vej tilbage til arbejdsmarkedet efter sygdom. Lars
er til en start i sekretariatet 10 timer om ugen. Hans første
opgave er at hjælpe de seks boligafdelinger i Albertslund
Syd med at finde frem til et fælles logo, som bydelen bl.a.
vil bruge til deres bydelsfest.

Med sin baggrund som grafiker
er Lars en god sparingspartner
til sekretariatets kommunikationsopgaver.

Viden og netværk i spil
En vigtig del af den boligsociale helhedsplans funktion er at skabe kontakter og vidensdeling.
Der går derfor sjældent en arbejdsdag, uden at en boligsocial medarbejder stiller sig til
rådighed til det formål, både lokalt og på landsplan.
I foråret har vi eksempelvis bidraget til en workshop
om frivillighed i Center for Boligsocial Udvikling.
Vi har haft besøg af socialrådgiverstuderende, der
skulle høre om boligsocialt arbejde generelt, og helhedsplanen i Brøndby Strand, som var nysgerrige på
vores foreløbige erfaringer med at starte socialøkonomisk virksomhed. ABC har også været vært for et
erfamøde på tværs af helhedsplaner om kommunikation, og vi har hjulpet Den Kriminalpræventive
Enhed med at afvikle to bydelsmøder.
Vi har bidraget med indspark til Albertslund
Kommunes medborgerskabspolitik ved en ‘fandenivoldsk aften’ og deltaget i et læringsnetværk
om samarbejdet mellem kommune og boligselskaber. For nu bare at nævne noget.
Vi prioriterer så vidt muligt at spille ind i vores
samarbejdspartneres dagsordener. Der opstår altid
muligheder og idéer, når mennesker mødes. Og det
er som regel en win-win-situation, hvor vi både kan
bidrage med viden og kontakter, og selv får ny viden
og kontakter, som vi kan bruge i løsningen af vores
arbejdsopgaver.
At skabe kontakter på tværs af lokalsamfundet er
en af de absolut vigtigste ingredienser i den ABCDtilgang, som vi arbejder med i ABC.
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Boligsociale medarbejdere kan også
andet end at sidde i møder. Her hjælper
Ingrid f.eks. skoleelever med at få
malet den hane, som Herstedøster
Skole sidste år fik opført i Blokland.
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Årets store skraldetur
Den 25. maj havde ABC inviteret på studietur. En lille – men meget interesseret – flok af
beboere og medarbejdere tog til Vestforbrændingen og HCS for at samle motivation til
at give den endnu en skalde med affaldssorteringen hjemme i boligområderne.

På Vestforbrændingen blev vi klogere på genanvendelse, forbrænding og deponi og fik et større indblik i, hvordan man laver elektricitet og fjernvarme.
Derefter besøgte vi firmaet HCS, hvor vi så, hvordan bioaffaldet fra vores boligafdelinger bliver
omsat til kompost og energi. En affaldskilde, der
giver et meget stort afkast.
Vi havde glæden af, at Helene fra Agenda Center
Albertslund var med på turen. Hun satte den nye
viden ind i en lokal Albertslund-sammenhæng,
hvilket var med til at gøre dagen endnu mere vedkommende.

Vidste du...
...at Albertslund
ligger helt i top på
landsplan, når det
gælder affaldssortering?
Det læste vi med stor
glæde i Albertslund
Posten efter vores
studietur.
Stor cadeau til
Agendacentret for at
gå forrest – og ikke
mindst alle beboerne,
der hver dag gør en
ekstra indsats for at
sortere korrekt.

Naboskab og trivsel

2. kvartal 2018

Kontakt: Ingrid, inb@bo-vest .dk, tlf. 60 35 46 72

Blokland spiste sammen
Uge 17 er af Folkebevægelsen mod Ensomhed udråbt til Danmark Spiser Sammen-uge.
Blokland havde i år koblet sig på kampagnen for at skabe mere fællesskab i bebyggelsen.

Alle aldre og kulturer var repræsenteret,
da Blokland spiste sammen.
Foto: Frederikke Brostrup

Beboernes opbakning til arrangementet den 25.
april var overvældende. Ved at ringe på alle 303
døre og invitere personligt lykkedes det Bloklands
boligsociale koordinator Ingrid Branner at få 120
beboere med til middagen – børn, unge og ældre.
Idéen var at dække op langs den meget lange blok
i bebyggelsen. Men da vejret ikke var til det, kunne
Blokland endnu engang prise sig lykkelig for det
rummelige fælleshus.
”Vi tror ikke, at vi alle er ensomme i Blokland. Men
vi tror, at vi alle kan have glæde af at kende lidt
mere til hinanden og vide, hvem der bor ved siden
af. Vi behøver ikke være bedste venner, men det
er nu rart at hilse og udveksle et par ord – eller at
kunne bede om hjælp, hvis man pludselig har behov for det. Det bliver nemmere, hvis man kender
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hinanden lidt, og det gør Blokland til et endnu
bedre sted at bo”, sagde Gertrud Gelting, næstformand i bestyrelsen i sin velkomsttale.
Med store og små spisearrangementer over hele
landet ønsker Folkebevægelsen mod Ensomhed at
gøre det lettere at møde nye mennesker og at
invitere til samvær og fællesskab. Målet er at
bringe mennesker sammen, der ikke normalt
mødes – på tværs af generationer og kulturer. Det
lykkedes i dén grad i Blokland.
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Den gode velkomst

Sund mad sammen

42 deltagere mødtes en aften for at dele erfaringer om, hvordan man bedst byder nye velkommen.

Der var fuldt hus med 35 mennesker, da der blev
lavet fælles aftensmad med temaet sundhed i
Café 72 i Kanalens Kvarter.

Alligevel er vi ikke altid opmærksomme på, hvordan vi tager imod nye. Derfor var ‘velkomst’ temaet
på ressourcenetværksmødet for naboskab og
trivsel den 12. april. Her havde repræsentanter fra
afdelingsbestyrelser, ejendomskontorer, aktive beboere, bydelsmødre, foreninger, kirke og kommune
sat hinanden stævne for at dele deres erfaringer
og høre diakon Conny Hjelms oplæg” De vigtigste
ingredienser i den gode velkomst”.

blog

Vi har samlet input fra dagen i folderen ”Den gode
velkomst – en verden til forskel”, som kan hentes
på ABC’s kontorer og hjemmeside. Den kan bruges
af alle typer af fællesskaber til at blive opmærksom
på, hvordan man vil tage imod nye.
Se også
Ressourcenetværk - hvorfor nu det?
http://abcenter.dk/blog/ressourcenetvaerk-hvorfornu-det.html

Maden var en buffet med blandt andet forskellige
salater, sunde pølsehorn, en sund butter-chicken,
brune ris og blomkålscouscous. Til dessert var der
sunde konfektruller og en rå æblekage.
Middagen var planlagt af Pia, som er frivillig i Café
72. Maden blev lavet af Birgit og Anne, der begge
er frivillige i caféen, af Camilla, der er diætist i
Sundhedshuset, og Louise, der er boligsocial koordinator. De smukt dækkede borde stod en anden
frivillig i Café 72 – Lars – for.
Camilla, præsenterede menuen og stillede sig til
rådighed for spørgsmål undervejs. Alle gæster fik
opskrifter med hjem, og så var der også lige en quiz
om sund mad undervejs.
En god og lærerig aften, som vi gentager i efteråret. Formålet med den slags aftener er dels at
styrke netværk blandt folk i boligområdet, dels at
give ny viden og inspiration til sund mad, som man
også kan gå hjem og lave derhjemme.

blog

Det kan være svært at være nytilflytter i et boligområde, ny i en afdelingsbestyrelse, til et møde
eller en fællesspisning. Vi kender det alle – og vi
ved, hvor meget det kan betyde, at vi bliver budt
velkommen. Faktisk kan det være afgørende for,
om man kommer igen, eller om man vælger at blive
boende det samme sted i mange år.

Se også
En beboercafé - de fem vigtigste gevinster og
de tre vigtigste erfaringer
http://abcenter.dk/blog/en-beboercafe-de-femvigtigste-gevinster-og-de-tre-vigtige-erfaringer.html
Den gode velkomst er relevant for
alle, hvad end vi tager imod folk på
ejendomskontoret, på rådhuset,
i bestyrelsen eller i det lokale
fællesskab.

Naboskab og trivsel
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Nye unge klar til at give den en skalde
Dette års lommepengeprojekt har været længe undervejs, da der var behov for
at udvikle konceptet og revidere indholdet. Både hvad angår målgruppe, formål,
samarbejdspartnerne og i forhold eksisterende tiltag.
Tre af drengene i
lommepengeprojektet
stod for baren, da der var
VM på storskærm
i Albertslund Nord.

Det er 7. gang, lommepengeprojektet gennemføres. Formålet er at styrke de unges kompetencer
og skabe nye netværk i lokalområdet, som på sigt
kan føre til et reelt fritidsjob.

Frem til foråret 2019 vil drengene udføre små opgaver hver mandag og tirsdag efter skole, hvorefter forældre og drenge i fællesskab beslutter,
hvordan de optjente midler skal bruges.

Årets fire deltagere er udvalgt med det for øje, at
projektet skal styrke deres kendskab til de kommunale klubber og de relevante foreninger, der findes
i Albertslund. De fire drenge, som er 13-14 år, bor i
forskellige boligområder, går på forskellige skoler,
og de går ikke til noget i deres fritid.

Arbejdsopgaverne spænder bredt fra at assistere
ejendomskontorerne i ferieperioderne, hjælpe
frivillige med praktiske opgaver ved arrangementer,
støtte klubberne og foreninger ved afholdelse af
events samt at udføre forskellige opgaver for de
omkringliggende institutioner.

Uddannelsesvejledning – dér hvor de unge er
I Bækgården holder beboercaféen Rødhætten
åbent for alle beboere hver torsdag. Det har
også tiltrukket en gruppe unge på 17-20 år, som
nyder at hænge ud og hygge sig sammen i det
tilstødende lokale.
Den anledning har boligsocial koordiantor Lam
og Allan, som er virksomhedskonsulent hos NEXT,
benyttet sig af til at afholde et par arrangementer
om erhvervsuddannelsernes muligheder. I en
uformel ramme blev de unge guidet ud fra deres

Uddannelse og beskæftigelse

karriereønsker, og de var meget nysgerrige og
stillede spørgsmål om uddannelsernes varighed,
lærlingeløn, lærepladsmuligheder, afstand til forskellige skoler og meget mere.
Det er planen, at initiativet
fortsætter i efteråret,
om muligt suppleret med
besøg på forskellige
skoler og virksomheder.

Kontakt: Lone, lka@bo-vest .dk, tlf. 60 66 00 60
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Netværket version 2.0
Et levende netværk af ledige, der sparrer og støtter hinanden
med jobsøgningen. Et sted med energi og drive, hvor fokus er på
at lokalisere deltagernes ressourcer, så de er knivskarpe til
ansættelsessamtalerne!

Efter at have planlagt forløbet og indrettet lokalet
med møblement og diverse elektronisk udstyr
gik startskuddet i april. Vi inviterede jobsøgende
til at være med i Albertslund Posten, i boligområderne via husstandsomdeling, på alle områdernes facebook-sider og på det lokale bibliotek i
Hedemarken. Pjecer blev spredt på strategiske
steder ud over Albertslund, og telefonen begyndte
så småt at ringe!
Vi forestillede os, at jobcenteret ville kunne rekruttere flest deltagere, da de jo sidder direkte med
borgerne og har mulighed for at fortælle dem om
tilbuddet. Så en morgen tog boligsocial koordinator Lone Kaas op til jobcenteret og holdt et oplæg
for jobkonsulenterne og fortalte dem levende om
det her fede projekt, hvor der var tid og ro til at
koncentrere sig om jobsøgningen tre gange om
ugen.
Desværre fik vi alligevel ikke fulde huse, som vi
havde håbet på. Flere af deltagerne fik arbejde,
inden Netværket startede op, og endnu flere
kunne ikke overskue at skulle deltage tre gange
ugentligt. Vi besluttede derfor at tage imod alle,
der henvendte sig, også selv om de ikke ønskede at
deltage tre dage om ugen. Gruppen af deltagere
har således været langt mere varieret, end vi havde
forestillet os, og det har været en blanding af både
unge, der søger fritidsjob, ledige, der ønsker
uddannelse, jobparate ledige, der ønsker fuldtidsjob, og unge, der ønsker coaching angående deres
uddannelse eller arbejdsliv.
Det har været spændende og meget lærerigt for

Uddannelse og beskæftigelse

os, og heldigvis har vi opnået gode resultater med
de 10 personer, der har været igennem indtil nu.
Den største indsigt, vi har opnået, er nok, at den
håndholdte hjælp, en til en, hvor der er tid og ro til
at støtte op omkring den enkelte, giver de bedste
resultater.
Hvad har vi lært indtil nu?
• Det kan virke uoverskueligt for mange ledige at
bruge 3 dage om ugen på jobsøgning!
• Coachende samtaler støtter deltagerne i at
lokalisere deres egne ressourcer.
fremskudte vejledning
i Medborgercentret
i Hedemarken
• Den
IT-udfordringer
er et problem
for stort
set alle,
kan noget særligt ifølge Undervisningsministeriet.
der har deltaget.
• På trods af, at flere af deltagerne har været
igennem andre forløb, er det ikke lykkedes dem
at færdiggøre deres ansøgninger og CV, så de er
tilfredse.
• Fotoshoots er meget udfordrende for deltagerne, men de ender ofte med at blive tilfredse med resultatet og tør derfor sætte deres
foto på ansøgningen.
• Det er meget svært for de fleste af deltagerne
at sætte ord på, hvad de er gode til. Men med
træningen bliver det meget lettere.
• Jobmarkedet forandrer sig konstant, og vi må
løbende tilpasse indsatsen, så den passer til
markedet.

blog

Det var visionen, da projektbeskrivelsen for ‘Netværket
– dit jobfællesskab’ blev
skrevet for snart halvandet år siden.
På det tidspunkt var der nemlig langt flere jobparate ledige, og vi havde jo set lignende projekter
virke andre steder, så hvorfor ikke også i et boligområde i Albertslund? Men virkeligheden skulle
vise sig at være en lidt anden!

Se også
Et lokalt jobfællesskab bliver til i samarbejde
mellem jobcenter og boligområde
http://abcenter.dk/blog/et-lokalt-jobfa
ellesskab-bliver-til-i-samarbejde-mellemjobcenter-og-boligomrade.html

2. kvartal 2018

Kontakt: Lone, lka@bo-vest .dk, tlf. 60 66 00 60

Socialøkonomiske produkter testet
Den kommende socialøkonomiske virksomhed i Hedemarken satser på bæredygtige
plantedekorationer i genbrug. Et alternativ til en forurenende blomsterindustri.
Men er der et marked? Det blev testet, da vi mødte de potentielle kunder på Grøn Dag.

Interessen var stor, og frivillige
og ABC-medarbejdere var fuldt
beskæftiget i boden på Grøn Dag.

Årets grønne dag på kommunens genbrugsplads blev benyttet til at teste, om der er salg i
bæredygtige plantedekorationer til private.

Også service til erhvervskunder blev ved samme
lejlighed testet, da vi overraskede borgmester
Steen Christiansen med dekoration af hans kontor.
Også her var der god læring i at afprøve arbejdsgangene og finde ud af, hvordan man kan få
planterne til at tale sammen med stilen og
inventaret på en arbejdsplads. Og udsmykningen
faldt gudskelov i borgmesterens smag.

Uddannelse og beskæftigelse

blog

Vi hyrende en erfaren blomsterbinder, der hjalp os
med at producere prototyper. Over tre dage kom
vi alle led af produktionskæden igennem lige fra
indsamling af genbrug og indkøb af planter og jord
til udplantning, dekoration, prissættelse, transport
og salg. Det gav erfaringer til den videre udvikling
af konceptet. Og heldigvis kunne kunderne lide
produktet! På fire timer solgte vi for 6.700 kr.

Scan eller klik på qr-koden for at
se film om forretningsidéen.

Se også
Sådan kan du teste dit produkt ved start af
socialøkonomisk virksomhed
http://abcenter.dk/blog/sadan-kan-du-teste-ditprodukt-ved-start-af-socialokonomisk-virksomhed.html
Vejen til en socialøkonomisk virksomhed
http://abcenter.dk/blog/vejen-til-en-socialokonomisk-virksomhed.html
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Fællesskabet starter i 0.
Temasamarbejdet med Herstedøster Skole har fået en form. Det hedder trivselsgrupper,
og ind til videre er 0.E prøvekaniner for at finde formlen på verdens bedste klasse at gå i.
Inden sommerferien har de tre trivselsgrupper,
som 0.E er blevet delt op i, mødtes to gange i
beboerhuset i Damgården. Her er børn og forældre påbegyndt arbejdet med at skabe den bedst
mulige klasse for deres børn.
Det er nemlig i 0. klasse, det hele starter. Det er
nu, eleverne skal lære hinanden at kende og skabe
venskaber, som skal kunne holde de næste 10 år.
Forældrene har også en vigtig opgave med at lære
de andre forældre at kende, så de også kommer på
fornavn med hinanden og bliver gode til at snakke
samme og støtte op om klassen.
Støtte til den gode start
Der er fra Herstedøster Skole blevet peget på 0.E
som et godt sted at starte, og ABC har i samarbejde
med indskolingsleder René Bøjsen og klassens
lærer Maj Britt Sørensen tilrettelagt et forløb, der
skal kickstarte klassens sammenhold både for børn
og forældre, så de får den bedst mulige start på
deres 10 år i folkeskolen.
Forløbet har fokus på at styrke klassens sociale
sammenhængskraft blandt børnene. Det særlige
er, at vi i forløbet også retter fokus mod forældrene og den forventningsafklaring, der skal
ske forældrene imellem – og forældre og skole
imellem.
En trivselsaften i 0.E skal give deltagerne mulighed
for både at pleje det sociale og at få nogle reflektioner med hjem. Vi har tilrettelagt aftenerne, så
der både er leg på tværs og et indslag, som introducerer forældrene for nogle redskaber, og til sidst
er der fællesspisning. Gennem de tre trivselsgrupper i klassen har elever, søskende og forældre lært
hinanden bedre at kende, og de har fået ny viden
med hjem ovenikøbet. Ud over det har de haft en
hyggelig aften, hvor de ikke selv har skullet stå for
aftensmaden.
Trivselsforløbet
Første trivselsaften handlede om forventningsafstemning mellem skole og forældre. Hvad har
en 0. klasses-elev af behov? Og hvor og hvordan

Familier og forebyggelse

Børn og forældre i 0. E mødes i trivselsgrupper
for at skabe Danmarks bedste skoleklasse.
En af ABC’s opgaver frem til 2020 er
at styrke netværk mellem forældre, og arbejde
for at flere børn får et godt skoleliv.

skal de forløses? Anden gang var der fokus på redskaber til at løse konflikter og undgå mobning. Det
gjorde vi ved at tage forskud på introduktionen til
den genoprettende praksis, som ellers er et redskab, som først bliver taget i brug af udskolingen til
sommer, for senere også at blive implementeret på
alle skolerne i Albertslund.
Efter sommerferien fortsætter vi forløbet i trivselsgrupperne, hvor der er fokus på de nye forventninger til, hvad en 1. klasses elev skal kunne,
og hvordan forældrene støtter op om læringen.
PPR bidrager med indsigt i, hvad der foregår inde
i børnenes hoveder. Endelig skal det handle om
fritidsaktiviteter.

2. kvartal 2018

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

Bydelsmødre holdt eidfest
Hennamaling, dans, musik og masser af forskellig mad, frugt og kage var noget af det,
man kunne opleve, da Albertslund bydelsmødre holdt Eidfest i Blokland.
Omkring 50 personer i alle aldre deltog fra forskellige steder i Albertslund, og der var masser af ros
til bydelsmødrene for en god og velorganiseret
aften. To bydelsmødre havde planlagt arrangementet og havde lavet et godt arbejde for at få
aftenen til at glide, bl.a. med en drejebog for
aftenen, så alle vidste, hvad de skulle.
Farahdiba, som stod for planlægningen, sagde
,,Det fungerede fint, at vi havde skrevet planen
ned, så alle vidste, hvad de skulle. Den plan vil jeg
bruge igen næste gang, jeg skal planlægge et
arrangement.”
Gæsterne tog alle sammen en ret mad med til fire
personer, og der var masser af lækker mad. Undervejs bød bydelsmødrene velkommen og fortalte
om, hvad bydelsmødrene er, og hvordan de evt.
kan hjælpe. Det blev både formidlet på dansk, urdu
og tyrkisk, så alle gæster forstod.

Foråret i babygruppen
Der kommer løbende nye mødre til Babygruppen. Pt. er der ni mødre tilknyttet, som er glade
for at lære byen og andre mødre at kende.
I løbet af de sidste tre måneder har vi været på
besøg hos Tandplejen på Herstedlund Skole, til
Børnefestuge og på Picnic på Dyregården. Nu
holder vi sommerferie. Gruppen starter igen den
31. juli.

Hvorfor eidfest?
Der er mange grunde til at Bydelsmødrene ville
holde en eidfest. Primært handler det om at være
sammen og fejre eid, men det var også formålet
• at ryste gruppen sammen, hygge sig og få en
fælles oplevelse og minder, som man kan tale
sammen om bagefter.
• at få øvelse i
at samarbejde
og planlægge
større arrangementer
sammen.
• at få kontakt
til nye kvinder
og piger.
• at få præsenteret sig for
flere.
Følg Bydelsmødre
Albertslund
på facebook.
Bydelsmødrene fik kontakt
til en masse nye piger og
kvinder ved festen.

Slut med mor/barn-pilates
ABC vurderer løbende om ressourcer og output
hænger sammen, og om vi med de indsatser,
vi laver, bidrager til helhedsplanens mål og
succeskriterier.
Vi har nu prøvet dette tilbud af i et år. Deltagere
fra hele byen har været glade for tilbuddet, men
det er desværre ikke lykkedes os at finde tilstrækkeligt deltagere fra de fire boligområder, som ABC
arbejder for. Vi valgte derfor at stoppe mor/barnpilates i maj og bruge
ressourcerne
på andre ting.

Ved børnefestugen besøgte
mødrene for første gang ‘Bjerget’.

Familier og forebyggelse

Albertslund Boligsociale Center
Blokland 4-6A
2620 Albertslund
www.abcenter.dk

