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Kære Ninna Thomsen
Tak for din henvendelse af 14. november 2012, hvor du stiller
følgende spørgsmål til forvaltningen:
1. ” Københavns Kommune har i perioden 2012-2013
2012
fire pladser
på Alexandrakollegiet. Pladserne har stået tomme fra jan. ’12’12
august ’12, og de er endnu ikke fuldt besat. Hvad har
Socialforvaltningen gjort - og hvad gør forvaltningen - for at få
besat de fire pladser på Alexandrakollegiet?
Al
Hvilke
udfordringer finder forvaltningen, at der er i relation til at
besætte de fire pladser? Hvornår forventer Socialforvaltningen,
at de fire pladser bliver besat?
2. Hvad er processen for evalueringen af pladserne på
Alexandrakollegiet?? Forventer forvaltningen, at evalueringen
kommer til at indgå i Socialudvalgets arbejde frem mod budget
2014 eller forventer forvaltningen, at tilbuddet fremadrettet vil
indgå som en naturlig del af Københavns kommunes
tilbudsvifte for unge udsatte mødre. Hvilke øvrige døgn- og
dagtilbud har forvaltningen til unge mødre?
3. Hvilket samarbejde har Socialforvaltningen med de øvrige
forvaltninger om tilbud til unge, enlige mødre under
uddannelse, og som har brug for socialpædagogisk støtte?”
Socialforvaltningens svar
1. Socialudvalget besluttede den 7. december 2011, at
Socialforvaltningen i 2012 og 2013 skulle indgå et
forpligtende samarbejde med Alexandrakollegiet om fire
pladser årligt. Det er sandt, at Socialforvaltningen ikke har
anvendt pladserne
ladserne pr. 1. januar 2012. Først i juni / juli 2012
flyttede de første kvinder ind. Forinden da havde Socialforvaltningen siden februar 2012 haft kontakt til ca. 10-15
kvinder, som Socialforvaltningens faglige medarbejdere
vurderede som relevante
relevant for Alexandrakollegiet. De fleste af
disse kvinder afslog dog muligheden, da de foretrak at flytte i
deres egen bolig.
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Samtlige af Socialforvaltningens sagsbehandlere er gjort
opmærksom på muligheden for at indstille unge kvinder til
Alexandrakollegiet, og særligt har de udgående sagsbehandlere, som besøger kvinder på krisecentrene, fokus på muligheden for at anvende pladserne på Alexandrakollegiet.
Derudover har forvaltningen screenet unge kvinder på forvaltningens venteliste til midlertidige og længerevarende botilbud
med henblik på at finde fire kvinder, som kunne få gavn af en
plads på Alexandrakollegiet.
Status lige nu er, at to af de kvinder, der flyttede ind i sommer,
har valgt at flytte ud igen. Således står to af forvaltningens
pladser på Alexandrakollegiet ledige p.t. Forvaltningen er i
dialog med en kvinde, som forventes at takke ja til den ene
plads indenfor ganske kort tid. Der vil dog fortsat herefter
være en ledig plads på Alexandrakollegiet. Pladsen er blevet
tilbudt til flere kvinder, der dog alle har afslået tilbuddet.
Socialforvaltningen vurderer, at vanskelighederne ved at finde
kvinder til Alexandrakollegiet/fastholde kvinder på tilbuddet
bunder i, at der er tale om en relativt ressourcestærk
målgruppe, som er unge kvinder, der foretrækker en
selvstændig tilværelse i egen bolig. Forvaltningens oplevelse
er, at de ønsker et selvstændigt liv i stedet for et sted med
faste, pædagogiske rammer.
Forvaltningen har fortsat fokus på at anvende den sidste plads,
og tilbyder muligheden til alle unge kvinder, som vurderes
som en del af målgruppen. Desuden er forvaltningen i dialog
med Alexandrakollegiet, såfremt de gennem deres
rådgivningsfunktion i Mødrehjælpen kommer i kontakt med
relevante kvinder.
2. Socialforvaltningen har planlagt en evaluering af samarbejdet
med Alexandrakollegiet medio 2013. Socialforvaltningen vil i
processen dels evaluere selve anvendelsen af pladserne, dels
evaluere det socialpædagogiske arbejde i forhold til de
kvinder, der har boet på Alexandrakollegiet.
Socialforvaltningen har ikke afsat ressourcer til at forlænge
samarbejdet med Alexandrakollegiet udover den toårige
bevilling fra 2012 til 2013.
Øvrige døgn- og dagtilbud til unge mødre er blandt andet
forvaltningens børne- og familieinstitution, Wibrandtsvej. På
Wibrandtsvej er det dog barnet og ikke moderen, der er i
centrum, og der er tale om en målgruppe af unge kvinder med
mere komplekse problemstillinger, hvor der er fare for barnets
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trivsel. For unge mødre med mindre komplekse problemstillinger, prioriteres indsatsen i den unge mors egen bolig for
også at fastholde en tilknytning til lokalområdet. Her støttes
den unge mor til at forbedre sin situation gennem socialpædagogisk støtte i hjemmet.
3. Socialforvaltningen arbejder løbende sammen med Børne- og
Ungdomsforvaltningen om konkrete sager indenfor målgruppen.
Tillige tilbyder Børne- og Ungdomsforvaltningen rådgivning
og støtte til målgruppen via sundhedsplejersker og UUvejledere. UU-vejledere tilbyder støtte til uddannelsesplaner til
unge under 25 år, hvor unge mødre således også er omfattet af
målgruppen.

Venlig hilsen

Anette Laigaard

Side 3 af 3

