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Om Amager Partnerskab
Amager Partnerskab – også kaldet tryghedspartnerskabet - skal medvirke til at reducere kriminaliteten og øge den oplevede tryghed i Urbanplanen, Hørgården,
Gullandsgården, Skotlandsgade og Røgeritoften samt i nærliggende områder og
faciliteter, der bruges af borgere fra partnerskabsområdet. Det skal ske via en styrket koordination og fokusering af eksisterende indsatser, samt ved igangsættelse
af nye tryghedsskabende aktiviteter for at forebygge kriminalitet i partnerskabsområdet. Amager Partnerskab skal således medvirke til den overordnede udvikling af partnerskabsområdet som et trygt og attraktivt boligområde.
I perioden 2021-2024 udvides partnerskabsområdet til at omfatte boligafdelingerne Gullandsgården (Boligforeningen DAB/HAB II), Skotlandsgade (Boligforeningen VIBO) og Røgeritoften (Boligforeningen VIBO). Disse er alle omfattet af
Amagerbro Helhedsplan og afdelingerne består tilsammen af 436 boliger og 1.021
beboere og afgrænses af Sundholmsvej, Englandsvej, Sæterdalsgade, Hørhusvej
og Brydes Alle. Udvidelsen omfatter desuden Sæterdalsparken indeholdende
multibanen ’Blå Bane’. Disse supplerer den hidtidige geografiske afgrænsning, Urbanplanen og Hørgården.
Urbanplanen består af boligafdelingerne Dyvekevænget, Remisevænget Nord, Øst
og Vest samt Hørgården. De 5 afdelinger rummer tilsammen godt 2.400 boliger
og ca. 4.900 beboere, og ejes af boligforeningen 3B1. Området har en helhedsplan
og udover den er Urbanplanen (ekskl. Hørgården) også en del af Områdefornyelsen Sundby, der løber fra 2018-2023.
Landsbyggefonden, 3B og Københavns Kommune har tilsammen tildelt ca. 2 mia.
kr. til renovering og udvikling af et større område i og omkring Urbanplanen. Renoveringen har stået på de seneste år og fortsætter de næste fem år. Remiseparken blev i 2020 færdigrenoveret og stod klar med 66 nye familieboliger som afløste det tidligere problemfyldte Solvangcenter. Peder Lykke Skolen og Hørgårdens
Plejecenter er ligeledes færdigrenoverede, og der skal til at anlægges mere sikre
skoleveje.
I de kommende år arbejdes der bl.a. med anlæg af nye boliger på matrikler på
Sundholm (tilstødende område til partnerskabsområdet), et stort infrastrukturprojekt og fortætning af boligerne i Hørgården samt med en udviklingsplan for Urban Syd; herunder anlæg af private boliger, renovering af Solvang Bibliotek, nye
pladser og passager samt anlæg af nye institutioner, ungdomsboliger og lokaler til
detailhandel. Således er planen at Urban Syd om nogle år skal fremstå som et nyt
bydelscentrum for området.

1) Signalgården og Sundholm Syd er begge boligafdelinger, som ligger i eller lige udenfor partnerskabsområdet. Disse
afdelinger er der et sekundært fokus på i Amager Partnerskab.
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Hørgården har siden 2018 været udpeget som ghetto på statens ghettoliste, men
udgik fra ghettolisten i 2020, og undgik derfor at udvikle sig til ”hård ghetto”. Hørgården er fortsat kategoriseret som et udsat boligområde, og vil også i den kommende partnerskabsperiode få tildelt et særskilt fokus på at understøtte indsatser
og initiativer, som forhindrer at området kommer på ghettolisten igen.
Amager Partnerskab forpligter sig til at arbejde tæt sammen med eksisterende og
nye samarbejder på tværs af forvaltninger og de øvrige aktører i partnerskabsområdet, som har fagligt og (geografisk) områdemæssigt fællesskab med helhedsplanerne, Urbanplanen og Amagerbro.
Bevillingsperioden løber fra 2021 til 2024, og er en fortsættelse af to forrige perioder, hhv. 2013-2016 og 2017-2020. Partnerskabsaftalen beskriver de overordnede mål og indsatsområder samt organiseringen af partnerskabets arbejde. Med
udgangspunkt i de indsatsområder, der er vedtaget med partnerskabsaftalen, skal
tryghedsplanen beskrive de konkrete tiltag/aktiviteter, parterne er enige om at
gennemføre.
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Kort over partnerskabsområdet
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Forandringsteori
Forandringsteorien viser de konkrete indsatsområder Amager Partnerskab har
fokus på, samt hvilke resultater Amager Partnerskab arbejder for at opnå og som
samlet set skal føre til den ønskede effekt om øget oplevet tryghed og mindre kriminalitet.

Indsatsområder
Dialog
kommunikation
og værtskab

Positive
Fællesskaber

Tryggere byliv

Tværgående kommunikation
Kompetenceudvikling
Resultater
- Øget beboerinddragelse
- Bedre omdømme
- Bedre engagement
i fysiske udviklingsplaner

- Øget frivillighed/lokalt engagement
- Tryggere byrum for
flere beboergrupper
- Mere sammentænkning med fysiske udviklingsplaner
- Bedre lokalkendskab
gennem arrangementer og samarbejde
- Bedre sammentænkning af gadeaktiviteter,
foreninger og beboere

- Bredere jobindsats
(særligt unge under 18
år)
- Flere unge deltager i
fritidsaktiviteter
- Lavere skolefravær
- Bedre adressering af
utrygge og ensomme
borgere

Bredere tværfagligt samarbejde
Bedre reaktionstid på akutte problemstillinger
Effekt

ØGET TRYGHED
MINDRE KRIMINALITET
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Organisering og politisk proces
Tryghedsplanen er rammen om Amager Partnerskabs løbende arbejde og implementering af de konkrete aktiviteter. Den er gældende for hele partnerskabsperioden og revideres årligt, så Amager Partnerskab har mulighed for at igangsætte de
aktiviteter, der er brug for ift. den aktuelle udvikling af tryghed og kriminalitet i
partnerskabsområdet.
Økonomiudvalget besluttede i forrige partnerskabsperiode at delegere beslutningskompetencen for justering af tryghedsplanen og omdisponering af uforbrugte midler til Økonomiforvaltningen, med inddragelse af styregruppen for
Amager Partnerskab. Styregruppen er således bemyndiget til at godkende forslag
til anvendelse af partnerskabsmidlerne og godkender årligt næste års tryghedsplan. Økonomiudvalget orienteres om status på Amager Partnerskabs målsætninger, på samme tidspunkt som offentliggørelsen af den årlige Tryghedsundersøgelse. Disse målsætninger er nærmere beskrevet i partnerskabsaftalen for Amager
Partnerskab 2021-2024.
For hver aktivitet gælder det, at der én gang årligt udarbejdes en midtvejsstatus
som forelægges ØU i maj/juni, samt en afrapportering som forelægges ØU (aflæggerbord) i december.
Amager Partnerskabs arbejdsgruppe udgøres af repræsentanter fra Københavns
Kommunes syv forvaltninger, Helhedsplanerne Urbanplanen og Amagerbro samt
Københavns Politi. Arbejdsgruppen er ansvarlig for implementering af Tryghedsplanens aktiviteter.
I de følgende afsnit beskrives de aktiviteter, der anbefales fortsat, justeret eller
igangsat i 2022. Beskrivelserne er rubriceret ift. indsatsområde. For hver aktivitet
angives den økonomiske ramme.
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Oversigt over aktiviteter

Nr. Aktivitet
1
Dialog, kommunikation og
værtskab, inkl. produkter
Videnspuljen
2
3

4
5

6
7
8
9
10
11
12

-

Finansiering (Kr.)
2021
2022
335.000
335.000

2023
2024
350.000 350.000

18.000

-

Tryghedspulje og dialogpavilloner
Formidlingsindsats målrettet
familier med flerkulturel baggrund
Aktiviteter for unge omkring
containeren i Remiseparken
Bemandede legepladser som
arena for et tryggere lokalmiljø
Koordinationsnetværk for 18+
i gaderummet
God stil i Remiseparken
Lommepengejobs for 13-15årige
Blå bane – arena for brobygning
Tryghedsskabende projekt i
Sundby Idrætspark
Udvikling af ungetilbud i Hørgården
Samfundshjælperne

40.000

72.000

-

-

335.000

335.000

-

-

157.000

157.000

-

-

90.000

90.000

67.000

42.000

0

0

-

-

70.000
50.000

30.000
50.000

50.000

50.000

55.000

55.000

60.000

60.000

30.000

-

-

-

65.000

75.000

-

-

40.000

60.000

Appendiks: Dybdegående
undersøgelse af partnerskabsområdet (ny)
Mødefacilitering

-

50.000

-

-

4.000

4.000

4.000

4.000

Sum (kr.)

1.289.000 1.313.000
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Indsatsområde 1: Dialog, kommunikation og værtskab
Aktiviteterne i indsatsområdet skal skabe dialog og kendskab mellem forskellige
beboergrupper indenfor og i tilknytning til partnerskabsområdet, og understøtte
beboernes ejerskab til nærområdet og styrke deres medborgerskab generelt. Aktiviteterne skal medvirke til at nuancere billedet af partnerskabsområdet udadtil,
og åbne partnerskabsområdet op for omverdenen ved fælles eksterne kommunikationsaktiviteter, som har til formål at fortælle de positive historier fra området.

Dialog, kommunikation og værtskab
Urbanplanen har i mange år haft et blakket ry og omdømme, og tidligere undersøgelser viser, at ordet ’ghetto’ er et af de ord, flest kommer til at tænke på, når de
hører navnet Urbanplanen2. I ordet ghetto ligger forestillinger om nedslidte betonblokke, kriminalitet og mange beboere med sociale problemer. Partnerskabsområdet har mange udfordringer, men er på mange måder også bedre end sit
omdømme. Området undergår i disse år omfattende fysiske forandringer, hvor
der investeres over 2 mia. kr. i renoverings- og byggeprojekter, og der sættes massivt ind for at støtte beboerne i at rykke sig socialt og økonomisk. Disse fysiske og
sociale forandringer kræver målrettede kommunikationsindsatser for at mindske
den utryghed, der kan afstedkomme af ændringer i ellers velkendte rammer.
Erfaringer fra det boligsociale arbejde viser, at kendskab til et område øger trygheden, samt at jo flere gange man færdes et sted, jo mindre utryg er man. Med
åbningen af den nye Remisepark i efteråret 2020, er der opstået en unik mulighed
for at gøre Urbanplanen endnu mere attraktivt for ikke alene beboerne i området,
men også borgere udefra. For at understøtte denne åbning af området, arbejdes
der videre med begrebet Værtskab, hvor fokus er på at blive endnu bedre til at
invitere borgere udefra ind i partnerskabsområdet, og give dem positive oplevelser i de nyudviklede byrum. Dette skal desuden medvirke til at styrke både trygheden og Urbanplanens omdømme.
Indsatsområde
Dialog og Kommunikation og Tryggere Byliv.
Formål
For at mindske utrygheden og skabe bedre omdømme arbejdes der i denne aktivitet målrettet med at skabe tryghedsskabende begivenheder samt ved at målrette kommunikationen omkring disse, både til områdets beboere samt borgere
omkring partnerskabsområdet. Dette fordi vi ved, at sociale begivenheder fremmer naboskabet i udsatte boligområder – især hvis beboerne selv er med til at

2 Omdømmeanalyser foretaget i Urbanplanen i hhv. 2015 og 2020 via Københavns Borgerpanel.
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arrangere disse. Derudover trækker begivenhederne andre københavnere ind i
området, som på den måde får et mere nuanceret billede af Urbanplanen.
Målsætninger
• at flere borgere i og uden for partnerskabsområdet får kendskab til og interesse
for nye som gamle attraktioner i partnerskabsområdet.
• at bryde områdets isolation og integrere partnerskabsområdet som en del af
resten af København
• at flere københavnere besøger partnerskabsområdet og bevæger sig igennem
området fremfor udenom.
• at styrke det gode naboskab og skabe mulighed for møder beboere imellem og
møder mellem beboere i området og andre københavnere.
• at hægte begivenheder i partnerskabsområdet op på eksisterende københavnerbegivenheder; fx Golden Days, Cph Lightfestival, Cph Jazzfestival.
• at formidle Amager Partnerskabs aktiviteter lokalt.
Målgruppe
• Beboere i partnerskabsområdet og aktører/ansatte i området.
• Øvrige Ama’rkanere og københavnere.
• Kulturaktører i København.
Tidsplan
Aktiviteten løber i hele partnerskabsperioden, hvor der løbende formidles nyheder og fortællinger via helhedsplanens kommunikationsplatforme. To gange årligt
arrangeres og inviteres til større events.
Økonomi
Budgetpost
Lønmidler og honorarer
Kommunikationsprodukter
Aktiviteter ifm. værtskab
I alt:

2021
285.000
50.000
15.000
335.000

2022
285.000
50.000
15.000
335.000

2023
285.000
50.000
15.000
350.000

2024
285.000
50.000
15.000
350.000

Leverancer i 2022
• 2 tryghedsfremmende events – evt. hægtet op på københavnerbegivenheder.
• 3 mindre begivenheder ifm. værtskab som fx rundvisninger, foredrag o.lign.
• Koordinering og afvikling af aktiviteter efter behov; fx dialogpavillon, beboermøder osv. ved utryghedsskabende hændelser.
• Produktion af diverse kommunikationsprodukter (ex. artikler, interviews, opslag, plakater, film, fotos mv) til medier, egne og andres sociale medier, website, nyhedsbreve, beboerblad mv.
• Formidling af aktiviteter fra tryghedsplanen eller opnåede resultater i regi af
Amager Partnerskab.
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Ansvarlige aktører
Amager Partnerskab er i samarbejde med den nye boligsociale helhedsplan på
Amager 2022-2025 medfinansierende på en koordinatorstilling, der er ansvarlig
for igangsættelse af og kommunikation om tryghedsskabende aktiviteter for både
beboere og borgere i partnerskabsområdet3. Koordinatoren er desuden ansvarlig
for at aktiviteterne bliver kommunikeret effektivt til borgere i og uden for partnerskabsområdet og i de lokale medier, at begivenheder i partnerskabsområdet hægter sig op på københavnerbegivenheder, og at viden og erfaringer fra beboere og
andre aktører bringes ind i udvikling og kvalitetssikring af indsatsen. Det påhviler
de øvrige parter i Amager Partnerskab at byde ind med ideer til at styrke områdets
omdømme og med gode historier, når de ser eller hører om dem, og at stille deres
netværk til rådighed for udbredelse, når det er muligt.

Tryghedspulje og dialogpavilloner
Kriminalitets- og tryghedsbilledet i udsatte boligområder er ofte omskifteligt og
kan derfor ikke altid håndteres med indsatser, der planlægges og udføres fra årets
begyndelse. Derfor afsættes en pulje, hvor midlerne ikke på forhånd er disponeret, og som parterne i Amager Partnerskab løbende kan søge midler fra til eksempelvis opsætning af dialogpavilloner. Arbejdsgruppen har bemyndigelse til selvstændigt at disponere over midlerne i denne pulje på baggrund af konkrete og faglige vurderinger.
Formål
Formålet med Tryghedspuljen er at have en pulje, hvorfra man kan løbende og
akut kan disponere midler ud fra det kriminalitets- og tryghedsbillede, der gør sig
gældende i partnerskabsområdet på forskellige tidspunkter af året.
Målsætninger
• At reagere både proaktivt og akut på partnerskabsområdets tryghedsudfordringer ved med kort aftræk at sætte fx midlertidige forbedringer/forandringer og aktiviteter i gang.
• At styrke samarbejdet og sammenhængskraften i partnerskabsområdet mellem områdets aktører ved at afholde tværgående arrangementer som styrker
trygheden, eksempelvis dialogpavilloner.
• At understøtte lokalt planlagte og udførte dialog- og tryghedsskabende arrangementer, indkøb af materiale ifm. årlige dialog- og tryghedsskabende arrangementer som fx Urbanfestival, Lysfest og tryghedsvandringer.

3

Koordinatoren er ansat af lederen af helhedsplanen Urbanplanen, der ligeledes varetager personaleansvaret.
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Målgruppe
Beboere i partnerskabsområdet samt besøgende udefra.
Tidsplan
Dialogen med borgere og centrale aktører i området føres løbende, og kan også
understøttes gennem tryghedsvandringer og lokalt forankrede dialog- og tryghedsskabende arrangementer.
Økonomi
Budgetpost
Tryghedspuljen
I alt

2021
40.000
40.000

2022
72.000
72.000

2023

2024

Leverancer
• Min. 6-8 stk. dialogpavillonevents i partnerskabsområdet
• Min. 30 beboere deltager samt 5 professionelle mødes pr. event.
Derudover kan der ansøges om tilskud fra tryghedspuljen til andre arrangementer
og indsatser, som ikke er fastbestemt ved årets start, og som der derfor ikke kan
laves et leveranceskøn omkring.
Ansvarlige aktører
Puljen forankres i arbejdsgruppen, som fælles har ansvaret for igangsættelse af dialog med borgere og centrale aktører i området for at afdække, hvilke initiativer,
der måtte være brug for et givent år. KAB tiltænkes i 2022 et større ejerskab i forhold til afholdelsen af dialogpavillonarrangementerne end hidtil. Arbejdsgruppen
orienterer ultimo 2022 til styregruppen om den nærmere disponering af tryghedspuljen og afholdelse af dialogpavillonarrangementer.

Formidlingsindsats målrettet familier med flerkulturel baggrund
Med baggrund i erfaringer fra aktiviteten ”Den Opsøgende Familierådgiver”, som
Amager Partnerskab har medfinansieret i den sidste fireårige partnerskabsperiode, samt erfaringer fra andre lokale indsatser, er det blevet tydeligt, at mange familier i partnerskabsområdet går glip af vigtig information fra de danske myndigheder og institutioner. Information som kan omhandle viden om det danske samfund generelt, studievejledning o. lign., men også information, som kan omhandle
akutte tiltag, der præger beboernes dagligdag, som f.eks. retningslinjer omkring
Covid-19. Det lave oplysningsniveau har en række negative sociale konsekvenser
for familier, f.eks. i forhold til forældrenes deltagelse i børnenes skolegang, fritidsliv, vejledning ift. uddannelsesvalg m.v. og det er derfor vigtigt at højne det generelle oplysningsniveau i partnerskabsområdet, så familiernes trivsel og livsbetingelser styrkes.
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Formål
Formålet med denne aktivitet er at styrke oplysningsniveauet hos familier med
flerkulturel baggrund, for at øge familiernes generelle trivsel og inklusion i det omkringliggende samfund, samt forebygge parallelsamfundsstrukturer og risiko for
social kontrol.
Målsætninger
På kort sigt
• at udpege relevante familier i samarbejde med lokale aktører fra f.eks. daginstitutioner, skoler, trossamfund eller politiet.
• at tilbyde familierne læring og indblik i samfundsforhold og -strukturer, herunder brugen af digitale platforme som oplysningsmedie.
På lang sigt
• at familierne opnår en positiv udvikling hen imod mere kendskab til samfundet,
til danske nyhedskanaler og til arbejdsmarkedsmuligheder.
• at familierne opnår en øget trivsel ved at forældrene engagerer sig mere i børnenes skolegang.
• at familierne deler den tilegnede viden i egne netværk og tilskynder familiemedlemmer og bekendte til at deltage i tilsvarende læringsforløb.
• at der som led i aktivitetens udvikling uddannes voksne og unge borgere, som
fremadrettet kan medvirke til at varetage og forankre aktiviteten.
Indsatsområde
Dialog og Kommunikation og Positive Fællesskaber.
Målgruppe
• Forældre i børnefamilier i partnerskabsområdet, der har mangelfulde danskkundskaber, er på kanten eller helt udenfor arbejdsmarkedet og som er underlagt uhensigtsmæssige familiestrukturer, herunder social kontrol.
Tidsplan
Jan-marts: opstart af medborgerskabsgruppe (1) samt udvidelse af leverandørgruppen eks. Bydelsmødre, læger, tandlæger, politiet m.fl.
April-juni: pleje af leverandørgruppen samt dokumentation af familierne i målgruppen.
Aug-dec: opstart af medborgerskabsgruppe (2), leverandør pleje og dokumentation samt evaluering af projektet: skal det forsætte som projekt, skal det i drift, skal
det ophøre?
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Økonomi
Budgetpost
Lønmidler
Aktivitetsmidler
Andet, fx tolk
I alt:
Midlerne dækker en toårig
timer.

2021
2022
300.000
300.000
20.000
20.000
15.000
15.000
335.000
335.000
projektstilling med et ugentlig

2023
2024
0
0
0
0
0
0
0
0
timetal på ca. 20 – 25

Leverancer
20 målgruppefamilier som igennem dokumentation, resultat og vurdering danner
grundlag for evaluering af projektet.
Ansvarlige aktører
Aktivitetens primære aktør er BBU-Amager (SOF) samt helhedsplanen på Amager. Aktiviteten udføres i et samarbejde med den ansatte medarbejder og den opsøgende familierådgiver fra BBU, som gennem den forrige partnerskabsperiode
har oparbejdet erfaring om familierne i partnerskabsområdet. Øvrige aktører fra
partnerskabsområdet vil løbende blive inddraget i indsatsen, hvor det vurderes
relevant.
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Indsatsområde 2: Tryggere Byliv
Aktiviteterne i dette indsatsområde skal bidrage til at skabe et tryggere nærområde og tryggere byrum i og omkring partnerskabsområdet. Samtidig skal aktiviteterne bidrage til at støtte positive fællesskaber på tværs af beboerne i partnerskabsområdet og besøgende udefra.

Aktiviteter for unge omkring containeren i Remiseparken
Københavns Kommune har igennem længere tid gennemrenoveret Remiseparken, så den i september 2020 fremstår med et væld af nye muligheder for igangsættelse af aktiviteter for områdets børn og unge. I den sydlige del af parken er
der anlagt et bevægelsesområde og en såkaldt flowpark – en bane hvor man
uhindret kan køre igennem spændende udfordringer i ét flow. I forbindelse med
renoveringen har TMF stillet en container til rådighed, som i de kommende år
skal fungere som centrum for aktiviteter for og med børn og unge i området på
og omkring bevægelsestorvet.
Som forventet har containeren på bevægelsestorvet tiltrukket mange børn og
unge både udefra og fra lokalområdet. Det er samtidig lykkedes medarbejderne
at skabe et miljø fuld af aktivitet, og samtidig fungere tryghedsskabende og som et
positivt samlingssted for beboere og besøgende.
Containeren fungerer samtidig som brobyggende element til en række foreninger
i området, som øger kendskabet og tilslutningen til containeren fra områdets unge.
Formål
Formålet med containeren er at skabe et samlingssted for Remiseparkens børn og
unge ved at tilbyde fritidsaktiviteter, som skal understøtte deres generelle trivsel.
Containeren skal ses som en del af områdets tryghedsskabende indsatser, hvor
børn og unge i og udenfor områdets etablerede fritidstilbud kan komme forbi og
deltage i aktiviteter.
Målsætninger
• At containeren og de ansatte omkring containeren i fremtiden opleves som en
integreret del af bevægelsestorvet og tvillingebanerne i Urbanplanen.
• At containeren giver lokale børn og unge mulighed for at være med i aktiviteter,
de ellers ikke vil have mulighed for eller adgang til (ex. hvis de ikke har skateboards, løbehjul mm.)
• At containeren får en brobyggende og matrikelløs klubfunktion, som også skal
kunne fungere som base for lokale foreninger, institutioner som kan hjælpe
børn og unge i overgange til sunde fællesskaber.
• At containeren understøtter frivillighedsbegrebet bredt, bl.a. via unges engagement i at træne/lege med eller igangsætte yngre børn/unge.
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•

•

At containeren understøtter screening af områdets unge med særlige udfordringer, og hjælper dem med kontakt til relevante tilbud. Dette i samarbejde
med andre forvaltninger og SSP.
At containeren øger trygheden i området.

Indsatsområde
Tryggere byrum og Positive fællesskaber
Målgruppe
Børn og unge fra Urbanplanen og børn og unge som kommer udefra og som benytter bevægelsestorvet.
Tidsplan
I forhold til sidste periode i 2021, udvides projektet til en 15 timers bemanding om
ugen. Der vil blive søgt om samarbejde med lokale aktører med indendørsfaciliteter i vintersæsonen (ex. Sundby idrætspark og områdets skoler). I sommerferien
og ferier generelt tænkes et samarbejde etableret med Ferie camp, Idrætsprojektet og andre relevante foreninger.
Økonomi
I løbet af to år opbygges en aktivitetsbase med personale, som dels kan varetage
en bred vifte af aktiviteter i og omkring bevægelsestorvet i Remiseparken, og dels
kan facilitere andre aktørers brug af containeren. Herefter vil aktivitetspuljen i
klubfællesskabet overtage hele udgiften til de ansatte. I løbet af de to år skal samarbejdsrelationer med lokalområdets aktører være etableret på en måde, så det
kan fortsætte, også i tiden efter denne periode.
Budgetpost
2021
2022
2023
2024
Lønmidler
157.000
157.000
0
0
I alt:
157.000
157.000
0
0
Der vil også blive søgt om midler til at dække aktiviteterne omkring containeren i
klubbydelspuljen (aktivitetspuljen). Klubbydelspuljen vil supplere op, så aktiviteten kan dækkes af 30 timer/uge + 7 timers opsøgende arbejde til at støtte projektet.
Leverance
• Aktivering af unge mandag til fredag kl. 14.00-17.00
• Forventet deltagelse mellem 35 og 40 børn og unge ved de daglige aktiviteter.
• Op til 80 unge ved særlige events såsom fodboldturneringer.
Ansvarlige aktører
BUF forvalter containeren dagligt. Der etableres løbende samarbejde med fx den
boligsociale helhedsplan, BBU (Idrætsprojektet), KFF, gadeplan og lokale
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foreninger, som har ungeaktiviteter. Tryghedspartnerskabet, bliver løbende opdateret om brugen og udviklingen af aktiviteterne i containeren.

Bemandede legepladser som arena for et tryggere lokalmiljø
Projekt ”Fædrene på Banen” er et partnerskab mellem Helhedsplanen på Amager
og De Bemandede Legepladser (TMF). Projektet var tidligere støttet af Trygfonden
og har til formål at styrke relationen mellem barn og forældre (særligt fædre) gennem frilufts- og sportsaktiviteter i lokalområdet. Dette ved at styrke fædrenes evner til at organisere aktiviteter for deres børn og indgå aktivt i netværksdannelse i
lokalområdet.
Projektet har eksisteret siden december 2018, og de hidtidige erfaringer har identificeret et stort potentiale i at forankre frivilligt- og/eller foreningsdrevne aktiviteter i en faciliteret ramme på de bemandede legepladser. I de kommende år er det
derfor den bemandede legeplads ”Remiseparkens legeplads, afd. Byggeren” i Teknik og Miljøforvaltningens ambition at være frontløber på denne model for brugen
af de bemandede legepladser. Herunder at opkvalificere medarbejderne på legepladserne samt udvikle og forankre lokale partnerskabsaftaler. På sigt er tanken, at
modellen skal kunne udbredes til andre legepladser og institutioner i København.
Formål
Formået med aktiviteten er at understøtte en større grad af ”faciliteret værtskab”
på den bemandede legeplads i Remiseparken, så flere frivillige, foreninger, organisationer og institutioner kan afholde flere og bedre kontinuerlige aktiviteter for
beboere og besøgende.
Målsætninger
• At understøtte fortsat forankring af ”Fædrene på Banen” i 2022
• At indlede flere og udvikle samarbejder med nye aktører om aktiviteter på legepladserne.
• At bidrage til udviklingen af en model for kompetenceudvikling om værtskab
på legepladserne.
• At bidrage til udviklingen af en model for konkrete partnerskabsaftaler, så flere
samarbejder mellem legepladserne og lokalsamfundet kan iværksættes ud fra
de samme procedurer og retningslinjer.
Indsatsområde
Dialog og kommunikation, Tryggere byliv og Positive Fællesskaber.
Primær målgruppe
• Medarbejdere på De Bemandende Legepladser i Urbanplanen.
Sekundær målgruppe
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•
•
•

Frivillige og foreninger i Partnerskabsområdet – og på Amager.
Beboere i Partnerskabsområdet.
Besøgende, som ikke er bosat i partnerskabsområdet.

Tidsplan
Fase 2 (2022-2024) (forlængelse af fase 1, der kørte i 2021):
• Fortsat etablering af nye partnerskaber, der faciliterer aktiviteter på legepladserne i partnerskabsområdet.
• Fortsat udvikling, afprøvning og beskrivelse af modeller og metoder omkring
aktiviteten, som efterfølgende kan skaleres til andre områder i København.
Økonomi
Budgetpost
Lønmidler
Aktivitetsmidler
I alt:

2021
75.000

2022
75.000

2023
55.000

2024
35.000

15.000
90.000

15.000
90.000

12.000
67.000

7.000
42.000

Leverancer
Med udgangspunkt i erfaringerne fra arrangementerne afholdt i 2021, er aktiviteten blevet revideret med de leverancer, som ønskes opnået i næste fase af projektet.
•
•
•
•
•

12 arrangementer på Legepladserne i Urbanplanen.
En aktiv og styrende deltagelse af de frivillige (fædre) til arrangementerne i
2022.
Nye partnerskabsaftaler indgået med nye aktører
Gennemførsel af kompetenceudvikling af medarbejdere og frivillige om det
gode værtskab og styring af aktiviteter.
Erfaringsopsamling fra 2022 er udarbejdet.

Ansvarlige aktører
De Bemandede Legepladser (TMF) er primært ansvarlig. Indsatsen forankres i en
fortsættelse af nuværende arbejdsgruppe med Helhedsplanen på Amager.

Koordinationsnetværk for 18+ i gaderummet
Københavns Kommune, Amager Nærpoliti, Amager Partnerskab og helhedsplanerne på Amager har i flere år drevet forskellige indsatser rettet mod 18+ unge,
der opholder sig normbrydende og utryghedsskabende i det offentlige rum. Gennem årene er indsatserne, gennem solidt socialt, pædagogisk og politimæssigt arbejde, lykkedes med at afhjælpe mange af de sociale problemer, som disse unge
står over for. Indsatserne bærer dog ofte præg af at være snævert fokuseret på en
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aktuel udfordring og oftest målrettet en enkelt årgang af unge, hvilket betyder, at
indsatserne ikke har et langsigtet forankringsperspektiv. Derfor opstår der fortsat
nye generationer af unge med samme slags sociale problemer – og partnerskabsområdet udfordres af den utryghed og kriminalitet, som disse sociale problemer
medfører.
Ved at nedsætte et koordinationsnetværk målrettet unge over 18 år i gaderummet,
vil aktørerne i Amager Partnerskab styrke erfarings- og vidensudvekslingen centreret om denne målgruppe. Dette skal bidrage til at forbedre det forebyggende
samarbejde og samtidig skabe en mere helhedsorienteret tilgang til problemstillingen, som samtidig har et langsigtet perspektiv og forankringspotentiale.
Formål
Aktivitetens overordnede formål er at forebygge målgruppens sociale problemer,
herunder reducere kriminalitet begået af målgruppen samt reducere den oplevede utryghed, der er omkring målgruppen, særligt ved ophold i gaderummet.
Dette gøres ved at styrke de eksisterende 18+ indsatser i partnerskabsområdet og
skabe større synergi imellem indsatserne og aktørerne, som er involveret i indsatserne.
Målsætninger
• At identificere og invitere relevante aktører til at deltage i et koordinationsnetværk.
• At udvikle en samarbejdsform, som positivt bidrager til de deltagendes eksisterende arbejde med 18+ målgruppen.
• At udveksle og dele relevant viden og erfaringer med arbejds- og styregruppen
i Amager Partnerskab og med andre relevante parter i og omkring Urbanplanen og Hørgården.
Indsatsområde
Tryggere Byliv og Positive Fællesskaber
Målgruppe
Aktivitetens målgruppe er unge mænd, som opholder sig uforholdsmæssigt meget i gaderummet. Fælles for disse unge er:
• at de har en gadeorienteret livsstil.
• at de har en normbrydende og utryghedsskabende adfærd i det offentlige rum.
• at de opleves som grænseoverskridende og farlige.
• at de på forskellig vis er ramt af komplekse og sammensatte sociale problemer,
såsom: kriminalitet, fængselsophold, bandetilknytning, stof- og alkoholmisbrug, fattigdom, social kontrol, manglende støtte fra familie og netværk, arbejdsmarkedsmarginalisering, fravær i skole og uddannelse, uddannelseseksklusion, stigmatisering.
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Tidsplan
Aktiviteten forløb som pilotprojekt i 2021 og fortsættes i 2022 med afsæt i de erfaringer fra netværket, som er indhentet i denne periode.
Økonomi
Der afsættes ingen midler til aktiviteten. Der kan løbende søges midler fra Amager
Partnerskabs Tryghedspulje efter behov.
Leverance
• Afholde op til fire årlige netværksmøder på tværs af koordinationsgruppen.
Ansvarlige aktører
Aktiviteten ledes af den boligsociale helhedsplan (i tråd med ALL IN indsatsen) i
tæt samarbejde med BBU Amager (Gadeplan), det bydækkende Københavnerteam og Amager Nærpoliti.
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Indsatsområde 3: Positive Fællesskaber
Aktiviteterne i dette indsatsområde skal bidrage til udvikling af børn og unges kompetencer i civilsamfundet og understøtte deres trivsel og udvikling mod at blive
aktive, mobile medborgere. Aktiviteterne bidrager til at understøtte de unges
overgang til voksenlivet med uddannelse og beskæftigelse, som skal opleves som
tryg og koordineret, dette særligt i forhold til udsatte unge med sociale sager. Dette
indebærer også aktiv inddragelse af forældrene.
Udover dette fokus på børn og unge, bidrager aktiviteterne i dette indsatsområde
også til mindskning af utryghed, isolation og mistrivsel hos de mest udsatte beboergrupper i partnerskabsområdet.

God stil i Remiseparken
Københavns Kommune har gennemrenoveret Remiseparken, så den - siden september 2020 - fremstår med et væld af nye aktivitetsmuligheder. I den sydlige del
af parken er der anlagt et bevægelsesområde bl.a. med en såkaldt flowpark. Flowparken er af høj kvalitet og en stor attraktion for børn og unge – både beboere i
området og fra resten af byen. De seneste to år har tryghedspartnerskabet med
aktiviteten ’God stil i Remiseparken’ understøttet og finansieret undervisningsforløb i skateboarding for børn og unge i Remiseparken. Foreningen Big Heart Skateboarding, har stået for undervisningen og bidraget til at opbygge en sund kultur i
området. Foreningen opretter hold på tværs af byen, så deltagerne møder andre
skatere på deres eget niveau og holdene træner på forskellige baner rundt omkring i byen. På den måde bliver undervisningen afvekslende og der sker en udveksling af kultur mellem børn og unge fra byens forskellige områder.
Undervisningen i Remiseparken har været en stor succes og efterspørges af
mange forældre, som har kunnet se en ændring i deres børns liv. Fra at tilbringe
alt for mange timer i sofaen opslugt af telefonen, har de tilbragt eftermiddagene i
Remiseparken og i et fællesskab med andre børn og unge. Aktiviteten ønskes derfor fortsat i 2022 med fokus på at integrere lokale børn og unge i Big Heart Skateboardings aktiviteter. Dette kræver et tæt samarbejde med Fritidsguiderne ved
KFF, som kan hjælpe børn og deres voksne med at søge kontingentbetaling.
Formål
Formålet med aktiviteten er at give børn og unge i Urbanplanen muligheder for at
indgå i positive fællesskaber og at udfolde sig i fritidsaktiviteter, de tidligere ikke
har haft adgang til – i og udenfor deres lokalområde. Desuden skal aktiviteten sikre,
at den nye skaterbane forbliver en attraktion for både lokale og folk udenfor
området.
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Målsætninger
•

•

•

At børn og unge i partnerskabsområdet får mulighed for at udfolde sig i nye
former for fritidsaktiviteter og får mulighed for at indgå i relationer og positive
fællesskaber med jævnaldrende børn og unge udefra.
At fremme en positiv, demokratisk kultur blandt brugerne af flowparken og bevægelsestorvet i øvrigt, hvor man tager hensyn og respekterer hinanden på
tværs af brugergrupper.
At skabe udveksling af kultur, indblik og udsyn blandt børn og unge.

Indsatsområde
Dialog og kommunikation, Tryggere Byliv og Positive fællesskaber
Målgrupper
• Børn og unge bosat i partnerskabsområdet.
• Børn og unge fra det øvrige København som kommer på besøg i parken.
Tidsplan
Januar, februar: Udarbejdelse af model for forankring.
Marts: Kommunikation og rekruttering til undervisning.
April, maj, juni: Undervisningsforløb og eksekvering af forankringsmodel.
Økonomi
Budgetpost
Aktivitetsmidler
Andet
I alt:

2021
60.000
10.000
70.000

2022
30.000
0
30.000

2023
0
0
0

2024
0
0
0

Leverancer
• Udarbejdelse af forankringsmodel.
• Undervisningsforløb; 4 timer pr. uge fordelt på 2 dage i 12 uger (april, maj,
juni).
Ansvarlige aktører
Den boligsociale helhedsplan på Amager i tæt samarbejde med KFF og SOF hvor
det vurderes relevant. Aktiviteten koordineres desuden i tæt samarbejde med
BUF og aktiviteter omkring containeren på bevægelsestorvet.
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Lommepengejobs for 13-15-årige
Fritidsjobs til unge er den indsats i boligsociale sammenhænge, som er bedst dokumenteret – og som indiskutabelt har stor effekt på den unges videre færd i tilværelsen4. Lommepengejob (fritidsjob til unge mellem 13 og 15 år) har været fast
indsats i partnerskabsområdet i flere år, og har hjulpet mange udsatte unge ind i
ordinære fritidsjob. Der er i de seneste år høstet lovende erfaringer med unge piger og drenge på 13-14 år, der ansættes i lommepengejob i særligt tilrettelagte projekter, herunder på Nærgenbrugsstationen i Hørgården, i projektet Tinkertank og
i den generelle ejendomsdrift.
I partnerskabsområdet har unge fra udsatte familier fortsat behov for træning og
tilvænning til det kommende arbejdsmarked, før de træder ind i et ordinært fritidsjob som 15-årig efter endt 9. klasse. Der er en strukturel udfordring ift. at tænke
indsatsen tidligere og forebyggende, inden det fyldte 15. år, fordi disse jobs kun
findes i meget begrænset omfang i ordinære sammenhænge. Udover dette behov, er der også en overvældende interesse fra de 13-15-årige om at få adgang til
deres ”første fritidsjob”. Der er derfor god grund til ikke bare at fortsætte indsatsen på samme niveau som i den tidligere partnerskabsperiode, men nu også at øge
både omfang, geografi og ambitioner på området.
Formål
Formålet med aktiviteten er dels at fremme den unges parathed til uddannelse og
job, dels at styrke et positivt netværk omkring den unge, og dels at forebygge en
potentiel kriminel løbebane.
Målsætninger
• At styrke udsatte unges livschancer ift. uddannelse og beskæftigelse.
• At forebygge og reducere kriminalitet og utryghedsskabende adfærd i lokalområdet.
• At flere unge i partnerskabsområdet får adgang til lommepengejobs og derved
får brugbar træning ift. at opnå et ordinært fritidsjob.
• At styrke lokal udbredelse af lommepengejobs; herunder også åbning af lokalforankret økonomi.
• At udbrede aktiviteten til de nye områder i partnerskabsområdet; Gullandsgården, Røgeritoften, Skotlandsgade-Tingvej.
Indsatsområde
Positive Fællesskaber.

4) Fritidsjobs til unge er en af de boligsociale indsatser, som er bedst dokumenteret – og som viser stor effekt på de unge
fra boligområdernes muligheder for at opnå og fastholde fritidsjobs. Dette er velbeskrevet i VIVE’s rapport ”En vej til arbejdsmarkedet med de boligsociale indsatser” fra 2018.

22

Målgrupper
• Unge fra Partnerskabsområdet mellem 13 og 15 år, som selv viser interesse for
deltagelse – og som vurderes at tilhøre målgruppen. Ofte vil de unge blive “prikket” via samarbejdsflader i fritidsinstitutioner, gadeplansindsats eller skoler.
• De unges forældre. Alle indsatser skal etableres i et samarbejde med forældrene – hvilket også giver mulighed for at øge deres forståelse for, hvor betydningsfuldt et fritidsjob kan være for deres børn.
• Boligforening, institutioner, virksomheder og entreprenører, som er indstillet
på at medvirke til udvikling og forankring af flere lommepengejobs i området.
Tidsplan
Jan- marts: Videreførelse af to eksisterende lommepengejobs samt forberedelse
af yderligere tre.
April – juni: Yderligere tre jobs er etableret.
Juli – december: Otte jobs er etableret.
Økonomi
Budgetpost
2021
2022
2023
2024
Lønmidler
48.000
48.000
48.000
48.000
(de unges løn)
Aktivitetsmidler
2.000
2.000
2.000
2.000
I alt:
50.000
50.000
50.000
50.000
Teknik- og Miljøforvaltningen, Amager Helhedsplan og Amager Partnerskab tildeler alle midler til aktiviteten.
Leverancer
• Minimum 8 lommepengejobs er fast etableret i 2022 i partnerskabsområdet.
• Minimum 8 unikke unge har været ansat i lommepengejob i gennemsnitligt 6
mdr. i hvert af årene 2021-2024.
• De lokale aktører forankrer 2-4 lommepengejobs i egen økonomi årligt – og
samtidigt opdrives 2-4 nye muligheder for støttede lommepengejobs.
Ansvarlige aktører
Den boligsociale helhedsplan Amager er ansvarlig for alle områder på projektniveau. Der samarbejdes om projektet med BBU Amager (særligt ghettoprojektet),
med BUF via de lokale institutioner, med TMF om Nærgenbrugsstationen i Hørgården og med FRAK, som i nogle sammenhænge kan fungere som leverandør af
13-14-årige beboere til arbejdsopgaver i området.

Blå Bane – arena for brobygning
Blå Bane er en kommunalt anlagt multibane i Sæterdalsparken, som ligger overfor
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Sæterdalsgade 1-15. Blå Bane ligger tæt på VIBOs boligafdeling på Tingvej og HABs
boligafdeling Gullandsgården, som begge er omfattet af den boligsociale helhedsplan. Her samles både børn, unge og voksne dagligt med diverse fritidsaktiviteter
som omdrejningspunkt. Jævnligt udtrykker beboere og forbipasserende i nærområdet, at de kan finde området utrygt på grund af de grupper af unge og unge
voksne, der samles der. Nærpolitiet har generelt området ved Blå Bane, inklusiv
de nærliggende boligafdelinger, som fokuspunkt.
Erfaringen viser at trygheden på udearealer som Blå Bane øges, når medarbejdere
fra områdernes børn- og ungeinstitutioner anvender banen til undervisning og
andre voksenstyrede aktiviteter. Denne aktivitet, der er et supplement til de eksisterende aktiviteter på banen, skal have fokus på brobygning af områdets børn- og
unge til andre positive fællesskaber, som klub, forening eller fritidsjob.
Formål
Formålet med aktiviteten er at skabe og vedligeholde relationer til områdets unge
og inddrage dem i sunde og positive fællesskaber. Dette skal samtidig forebygge
en potentiel kriminelle løbebane, og reducere naboernes oplevelse af utryghed i
området.
Målsætninger
• At tilbyde børn og unge et attraktivt idrætstilbud én eftermiddag om ugen.
• At skabe kontakt og gensidig tillid til de børn og unge der deltager i aktiviteten.
• At brobygge børn og unge til andre sunde fællesskaber, som foreningslivet, fritidsjob, kommunale fritidstilbud etc.
Indsatsområde
Tryggere Byliv og Positive Fællesskaber.
Primær målgruppe:
• Børn og unge under 18, og primært børn og unge i alderen 10-14 år, som i forvejen ikke er en del af tilsvarende fritidstilbud og sunde fællesskaber.
Sekundær målgruppe:
• Beboere i området og besøgende, som finder området utrygt.
Tidsplan
Aktiviteten løber én eftermiddag om ugen og fordeler sig over hele året, dog med
et højere aktivitetsniveau i sommerhalvåret.
Økonomi
Budgetpost
Lønmidler

2021
50.000

2022
50.000
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2023
50.000

2024
50.000

Aktivitetsmidler
5.000
5.000
5.000
5.000
I alt:
55.000
55.000
55.000
55.000
Hovedparten af midlerne går til en timelønnede medarbejder med idrætsfaglige,
pædagogiske og socialfaglige kompetencer, som skal lede aktiviteten samt til 2-3
unge timelønnede assistenter rekrutteret fra lokalområdet. Udover aktiviteter på
Blå Bane bruges ca. 2-3 timer pr. uge på at afholde individuelle samtaler med brugerne på banen samt deres forældre mhp. videreformidling af andre fritidstilbud
i området.
Leverance
• En ugentlig idrætsaktivitet på Blå Bane.
• 15 deltagere i gennemsnit pr. uge (i sommerhalvåret).
• Kontakt til 25 nye (ikke i forvejen kendte) børn/unge pr. år.
• 10 børn/unge brobygges årligt til andre sunde fællesskaber.
Ansvarlige aktører
Aktiviteten afholdes som en central del af det allerede etablerede ”Blå Bane partnerskab”, som består af Fritidscenter Amager Midt (BUF), Peder Lykke Skolen
(BUF), TMF Byens drift, BBU Amager (SOF), boligforeningen FSB Sæterdalsvej og
den boligsociale helhedsplan. Desuden søges samarbejdet med Danmarks
Idrætsforbund Get-to-Sport samt en lokal idrætsforening genoptaget. Helhedsplanen på Amager er fra 2022 ansvarlig for den daglige ledelse af medarbejderne.

Udvikling af tilbud til unge i Hørgården
Den boligsociale indsats i Urbanplanen og Hørgården har hen over vinteren og foråret 2020 udført en inddragelsesproces med relevante aktører i og omkring Hørgården: herunder to unge, som ikke længere gør brug af det lokale klubtilbud, 50
lokale beboere, det lokale beboerdemokrati, velfærdsprofessionelle og 18 unge,
som gør brug af ungdomsklubben Garagen 5 . Inddragelsen har haft fokus på at
identificere mulige indsatser over for unge, som i særlig grad opholder sig i det
offentlige rum i Hørgården, Signalgården og Sundholm Syd med en utryghedsskabende, normbrydende eller kriminel adfærd.
Resultaterne fra inddragelsen viser, at:
1) Ingen ønsker at unge opholder sig i det offentlige rum med en utryghedsskabende, normbrydende eller kriminel adfærd – heller ikke de unge selv.
2) Det offentlige rum bliver betragtet som en risikofaktor i de unges liv – også af de
unge selv.
3) Der er et stort potentiale i at tilbyde unge meningsfulde aktiviteter at indgå i,
væk fra det offentlige rum – også blandt de unge selv.
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4) Den lokale ungdomsklub har en vigtig rolle i at tilbyde disse unge meningsfulde
aktiviteter.
På denne baggrund udvikles attraktive og meningsfulde pædagogiske aktiviteter i
den lokale ungdomsklub, som kan mindske unges ophold i det offentlige rum og
dermed mindske den store utryghed over halvdelen af beboerne i Hørgården oplever, når de møder grupper af unge det offentlige rum6.
Formål
Formålet med indsatsen er således at:
•

•

Mindske unges ophold i det offentlige rum og dermed også mindske den utryghedsskabende, normbrydende og kriminelle adfærd, som opholdet i det offentlige rum medfører.
Mindske andelen af beboere, som føler sig utrygge, når de møder grupper af
unge i det offentlige rum.

Målsætninger
• Årligt at udvikle og tilbyde unge i alderen 13-17 år adgang til min. 2 attraktive
pædagogiske tilbud, som mindsker deres ophold i det offentlige rum.
• Styrke samarbejdet mellem ungeinstitutionerne i området og den boligsociale
indsats.
Indsatsområde
Tryggere byliv og Positive Fællesskaber.
Målgruppe
Målgruppen for aktiviteten er unge i alderen 13-17 år, som er brugere af ungdomsklubben Garagen og samtidig i markant grad opholder sig i det offentlige rum i
Hørgården og omkringliggende områder. Det er typisk unge bosiddende i Hørgården, Gullandsgården og Røgeritoften. Fælles for disse unge er, at de har en gadeorienteret adfærd, at de bliver opfattet som normbrydende, utryghedsskabende
og farlige, når de opholder sig sammen i det offentlige rum i deres boligområde,
og at de på forskellig vis er ramt af komplekse og sammensatte sociale problemer.
Tidsplan
Aktiviteten forløber i 2021-2022 og søges herefter forankret indenfor rammen af
de traditionelle pædagogiske tilbud. Inden for denne periode ønsker parterne at
have identificeret meningsfulde og attraktive pædagogiske tilbud, som har et særligt potentiale i at mindske unges ophold i det offentlige rum.

6)

Christensen & Berg 2016
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Økonomi
Budgetpost
Aktivitetsmidler
I alt:

2021
65.000
65.000

2022
75.000
75.000

2023
0
0

2024
0
0

Leverancer
• Mindst 2 nye pædagogiske tilbud etableret i 2021/2022.
• Relevante og virkningsfulde tilbud er ultimo 2022 forankret i Fritidscenter Midt
i BUF.
Ansvarlige aktører
Aktiviteten udvikles og tilbydes i et samarbejde mellem den boligsociale helhedsplan og ungdomsklubben Garagen i Fritidscenter Midt (BUF). Helhedsplanen har
en bred og generel viden om og netværk blandt unge, utrygge beboere, beboerdemokrater og øvrige institutioner. Garagen har en specialiseret viden om de unges livssituation og erfaringer med at udvikle og udbyde attraktive pædagogiske
aktiviteter.

Samfundshjælperne
De professionelle aktører fra både den boligsociale helhedsplan og forvaltninger, der er repræsenteret i Tryghedspartnerskabet, er udfordret på at få adgang til
at arbejde og samarbejde med de mest udsatte beboere i partnerskabsområdet.
Især i corona-perioden er det blevet et opmærksomhedspunkt, at vores kommunikation, netværk og indsatser ikke rækker tilstrækkeligt ud til udsatte og sårbare
beboere.
Med inspiration fra Frome, en mindre by i det sydlige England, hentes viden og
erfaringer til at udvikle en ny indsats i partnerskabsområdet - kaldet “samfundshjælperne”. En samfundshjælper er en person, som bruger sin medmenneskelighed til at spotte ensomhed og individuelle behov for fællesskab i lokalområdet.
En person, som tager sig tid til en god snak med sine naboer, og som har mulighed
for at guide sin nabo til hvor man kan få hjælp, hvis der er behov for det.
Indsatsen er først og fremmest målrettet ensomme, isolerede og utrygge beboere
og vil bygge ovenpå de mange erfaringer med målgrupperne, som flere aktører i
området har tilegnet sig gennem årene. Dertil skal det fremhæves, at indsatsen
også skal ses i et sundhedsperspektiv, hvor forskningen netop fremhæver, at trivsel og tryghed øges markant via deltagelse i fællesskaber. Og at det kan have en
meget gavnlig effekt på udsatte borgeres sundhed og almentilstand.
Formål
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Formålet med aktiviteten er at mindske utryghed, isolation og mistrivsel hos de
mest udsatte beboergrupper via lokale samfundshjælpere og opbygning af små,
lokale fællesskaber.
Delmål
• At vi via lokale samfundshjælpere og opbygning af små lokale fællesskaber kan
imødekomme utryghed og mistrivsel hos den mest udsatte beboergruppe i
Urbanplanen.
• At vi kan udvikle en model for rekruttering og uddannelse af lokale samfundshjælpere, der efterfølgende kan udvides til flere områder.
• At vi kan etablere flere mindre platforme for fællesskab og deltagelse, der også
inviterer og rummer de mest udsatte beboere.
Målsætninger
• Der rekrutteres og uddannes minimum 20 nye deltagere, der vil medvirke i udmønte og videreudvikle samfundshjælperne i Urbanplanen.
• Der udvikles og testes tre forskellige vidensplatforme, der skal understøtte
samfundshjælpernes muligheder for at brobygge til lokale tilbud, sundhedstilbud mm.
• Der etableres ét lokalt aktivitetssted yderligere, hvor vi kan invitere til – og mødes.
• Der arbejdes for at forankre en organisering i et langsigtet perspektiv, der vil
sikre en fortsat samfundshjælperorganisering på Amager.
Indsatsområde
Positive Fællesskaber.
Målgruppe
• Beboere i partnerskabsområdet, som selv eller af andre opleves som at være
plaget af ensomhed, isolation og utryghed.
• Beboere, andre frivillige, fagprofessionelle fra myndighedsområder, driftspersonale fra boligforening i Urbanplanen, som ønsker at være aktive samfundshjælpere.
Tidsplan
Jan-marts: Projektforberedelse i samarbejde med den nye helhedsplan.
Netværksorganiseringer testes og forberedelse af ”næste hold”.
Marts-juni: Aftale med deltagerne hvilke organiseringer der skal udvikles i resten
af perioden og optimeres derfra.
Aug–dec: Afprøve og justere modellerne. Vi uddanner yderligere 10 samfund
hjælpere samt 2-3 centrale ”videreførere”.
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Økonomi
Budgetpost
Lønmidler og honorarer
Workshops og aktiviteter
I alt:

2021
20.000
20.000
40.000

2022
40.000
20.000
60.000

2023
0
0
0

2024
0
0
0

Leverance
• 20 uddannede samfundshjælpere har afholdt minimum 100 samtaler.
• 1 ny platform/ aktivitetssted er i drift.
Ansvarlige aktører
Den boligsociale helhedsplan har i samarbejde med samfundshjælperne ansvar
for alle områder i projektets gennemførsel og fremdrift. Der etableres et samarbejde med flere institutioner og fagområder på sundheds– og socialområdet.

Appendiks: Dybdegående undersøgelse af partnerskabsområdet
Som et skridt på vejen mod det overordnede mål om øget tryghed og mindre kriminalitet i partnerskabsområdet, er det vigtigt, at Amager Partnerskab løbende
udvikler og indhenter viden om områdets udvikling og tendenser for at målrette
aktiviteterne i de årlige tryghedsplaner. I tillæg til den årlige tryghedsundersøgelse
som udgives af Sikker By, afsættes derfor midler til udarbejdelsen en dybdegående analyse af partnerskabsområdet med henblik på at styrke arbejdsgruppens
viden om områdets tendenser og udviklinger i relation til beboernes oplevelse af
utryghed.
Formål
Formålet med den dybdegående analyse er at udbygge den viden arbejdsgruppen årligt modtager ifm. udarbejdelsen af tryghedsundersøgelsen og få et bredere empirisk indblik i baggrunden for udviklingen i den kvantitative data, som
undersøgelsen bygger på. Hvor den samlede tryghedsundersøgelse skaber indblik i årsagsforklaringer på tværs af København, vil den dybdegående undersøgelse af partnerskabsområdet gøre det muligt at identificere specifikke steder,
kontekster og elementer, der understøtter tryghed eller skaber utryghed blandt
borgerne i partnerskabsområdet. Dybdedykkene vil således bidrage til at kvalificere partnerskabsområdernes videre arbejde med at understøtte tryghed i lokalområdet.
Målsætninger
• At optimere og målrette tryghedsplanens aktiviteter i partnerskabsområdet og
basere dem på viden om det aktuelle trygheds- og kriminalitetsbillede.
• At understøtte at arbejdsgruppens beslutninger og indstillinger baseres på et
solidt vidensgrundlag.
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Indsatsområde
Dialog og kommunikation, Tryggere byliv, Positive fællesskaber.
Målgruppe
Partnerskabsområdets professionelle aktører og særligt arbejdsgruppen.
Tidsplan
Aktiviteten løber som pilotforsøg i 2022, og det kan efterfølgende vurderes om
det ønskes at den dybdegående undersøgelse skal udføres igen.
Økonomi
Budgetpost
Aktivitetsmidler
I alt

2021
0
0

2022
50.000
50.000

2023
0
0

2024
0
0

Leverancer
• En dybdegående kvalitativ undersøgelse som leveres i tillæg til den årlige tryghedsundersøgelse.
Ansvarlige aktører
I samarbejde med arbejdsgruppen er Sikker By og Epinion ansvarlig for udarbejdelse af undersøgelsen, og arbejdsgruppen er desuden ansvarlig for at medtænke
bidrag fra relevante fagmedarbejdere fra partnerskabsområdet. Arbejdsgruppen
er samtidig ansvarlig for at anvende og dele den viden, der opnås gennem undersøgelsen og sikre, at den inddrages i udarbejdelsen af tryghedsplanerne fremadrettet.
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