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Baggrund for Tryghedspartnerskabet 

Folehaven 
Inspireret af tryghedspartnerskaberne på Amager og i Tingbjerg-Husum blev der i 2018 etableret 

et tryghedspartnerskab i Folehaven i perioden 2018-2021. Tryghedspartnerskabet Folehaven blev 

med Budget22 forlænget fra 2022-2025. Forlængelsen af partnerskabet skal fastholde den 

positive udvikling, der har været i partnerskabsområdet i de sidste fire år. Tryghedspartnerskabet 

har til formål at øge trygheden og nedbringe kriminaliteten med tryghedsskabende og 

kriminalpræventive aktiviteter i et af Københavns udsatte boligområder. 

 

Københavns Kommune, Københavns Politi, SSP København og boligselskabet 3B (KAB) har 

indgået et forpligtende Tryghedspartnerskab i Folehaven med det formål at bidrage til øget 

tryghed og mindre kriminalitet indenfor partnerskabsområdet og i nærliggende arealer og 

faciliteter, som benyttes af borgere fra partnerskabsområdet. Dette er forankret i 

Partnerskabsaftalen for Tryghedspartnerskabet Folehaven 2022-2025.   

 

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. Tryghedspartnerskabet skal medvirke til den overordnede udvikling af 

Folehaven som et trygt og attraktivt boligområde. 

 

Tryghedspartnerskabet forpligter sig til at arbejde tæt sammen med eksisterende og nye 

samarbejder på tværs af forvaltninger og de øvrige aktører i partnerskabsaftalen, som har fagligt og 

områdemæssigt fællesskab med Tryghedspartnerskabet. 
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Forandringsteori for 

Tryghedspartnerskabet Folehaven 
Forandringsteorien for Folehaven Tryghedspartnerskab viser de indsatsområder, 

Tryghedspartnerskabet har fokus på, samt hvilke resultater Tryghedspartnerskabet arbejder for at 

opnå, og som samlet set skal føre til den ønskede effekt om øget tryghed og mindre kriminalitet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indsatsområder 

Resultater 

Kommunikation Tryggere byrum Flere positive 

fællesskaber 

• Flere positive 

fortællinger 

 

• Områdebaseret 

kommunikations-

medarbejder, der 

håndterer strategisk 

kommunikation 

 

• Styrket vidensdeling 

og kompetence-

udvikling samt 

evaluering og læring. 

 

• Fokus på 

Kirsebærhaven skole 

frem mod ny 

skolestruktur i Valby. 

 

• Fokus på god tone 

blandt beboere på 

sociale medier 

 

• Fokus på at formidle 

Folehaven ud i 

København  

 

  

Arbejdsgruppen har fokus på at løse problemstillinger på steder og målgruppeniveau 

• Øget brug af 

områdets udearealer 

af beboere 

 

• Flere beboere 

deltager i aktiviteter 

 

• Fokus på at skabe 

tryggere uderum og 

forbindelser i 

kvarteret 

 

• Fokus på hensynsløs 

kørsel i Folehaven 

 

• Fokus på at integrere 

flere grønne 

initiativer ind i 

projekter i 

Folehaven.  

 

• Fokus på at skabe 

øget tryghed på 

Folehaven Butikstorv 

 

• Fokus på den fysiske 

helhedsplan  

• Øget fokus på 

kriminalitets-

forebyggelse blandt 

unge 

 

• Øget deltagelse i 

foreningsliv, 

herunder især unge 

 

• Større 

sammenhængskraft 

mellem 

boligområder 

 

• Øget frivillighed i 

kvarteret 

 

• Fokus på at integrere 

unge fra Folehaven i 

opstart og 

udarbejdelse af 

projekter.  

 

 

Effekt 

ØGET TRYGHED  

MINDRE KRIMINALITET 
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Kort over partnerskabsområdet  
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Organisering og politisk proces 
 

Tryghedsplanen er rammen om Tryghedspartnerskabet Folehavens løbende arbejde og 

implementering af de konkrete aktiviteter. Tryghedsplanen er gældende for hele 

partnerskabsperioden, men revideres årligt, så Tryghedspartnerskabet har mulighed for at 

igangsætte de aktiviteter, der er brug for ift. den aktuelle udvikling i Folehaven.  

 

Tryghedsplanen godkendes årligt af Tryghedspartnerskabets styregruppe. Arbejdsgruppen kan 

halvårligt indstille til styregruppen om ændringer i bevillinger, hvis arbejdsgruppen finder dette 

nødvendigt. Økonomiudvalget skal ifølge partnerskabsaftalen godkende tryghedsplanen ved 

partnerskabets opstart i 2022. Derefter godkendes tryghedsplanen af partnerskabets 

styregruppe.  

 

Tryghedspartnerskabets arbejdsgruppe er ansvarlig for gennemførelse af de aktiviteter, der årligt 

besluttes i Tryghedsplanen. For hver aktivitet udpeges et eller flere medlemmer af partnerskabet, 

der er ansvarlig for gennemførelsen af aktiviteten. De aktivitetsansvarlige er ligeledes ansvarlige for 

afrapportering af aktiviteten.  

 

Tryghedsplanens aktiviteter knytter sig til følgende tre indsatsområder: 

 

1. Kommunikation  

2. Tryggere byrum 

3. Flere positive fællesskaber  

 

I forandringsteorien for Folehaven Tryghedspartnerskab er opstillet en række delmål, som samlet 

skal føre til den ønskede effekt af øget tryghed og mindre kriminalitet.  

 

I de følgende afsnit beskrives de aktiviteter som arbejdsgruppen anbefaler igangsat i 2022. 

Beskrivelserne er rubriceret ift. indsatsområde. For hver aktivitet anføres formål, den økonomiske 

ramme, tidsplan, målsætning, eventuelle leverancer og den ansvarlige aktør. 
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Aktiviteter i Tryghedspartnerskabet 

Folehaven i 2022 
 

Partnerskabets arbejdsgruppe anbefaler at igangsætte nedenstående aktiviteter i 2022. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr. 

 

Aktivitet 

Finansiering (kr.) 

2022 

1 Områdebaseret 

kommunikationsmedarbejder 

250.000 

2 Tryg og imødekommende indgang til 

Dyren 

80.000 

3 Det grønne fællesskab i Folehaven 30.000  

4 Lommepengejob 13-14-årige 80.000 

5 Folkekøkken 35.000 

6 Ungeværter 77.000 

7 Juniorbetjent 65.000 

8 Kultur i Folehaven 271.000  

Sum (kr.) 900.000 
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Indsatsområde 1: Kommunikation 
Aktiviteterne i indsatsområdet skal øge koordinationen i Folehaven samt skabe dialog og 

kendskab igennem kommunikation mellem forskellige beboergrupper, aktører etc. indenfor og i 

tilknytning til partnerskabsområdet, og understøtte beboernes ejerskab til nærområdet konkret 

og medborgerskab generelt. Aktiviteterne skal medvirke til at nuancere billedet af 

partnerskabsområdet udadtil, og åbne Folehaven op overfor omverdenen ved fælles eksterne 

kommunikationsaktiviteter, som har til formål at fortælle de positive historier fra området. 

 

1. AKTIVITET: OMRÅDEBASERET 

KOMMUNIKATIONSMEDARBEJDER 

Tryghedspartnerskabet ønsker at ansætte en kommunikationsmedarbejder i samarbejde med 

Boligforeningen 3B´s afdelingsbestyrelse i Folehaven. Stillingen er på 30 timer, og partnerskabet 

anmodes om at finansiere 15 timer hertil. Baseret på erfaringer fra det foregående 

Tryghedspartnerskab i Folehaven er en koordineret, strategisk kommunikationsindsats en af 

hjørnestenene i at bekæmpe oplevelsen af utryghed i Folehaven. Det er også en proaktiv måde at 

få ændret boligområdets image udadtil samt at styrke beboernes oplevelse af et lokalt ejerskab, 

fællesskab og sammenhængskraft indadtil.    

 

Ikke mere ”dem” og ”os,” Folehaven skal i videre omfang bindes sammen med resten af 

København, både i fysisk og mental forstand. I 2021 kom Folehaven imidlertid på regeringens liste 

over såkaldte forebyggelsesområder, hvilket kan risikere at stemple området som en ”ghetto,” 

hvor bander og kriminelle fylder frem for positive fællesskaber og godt naboskab. 

Erfaringsmæssigt øger dårligt omdømme hurtigt følelsen af utryghed. Målsætningen og 

udfordringerne kræver altså en aktiv kommunikations- og omdømmeindsats, der fokuserer på at 

formidle de positive fortællinger bredt, der responderer på de politiske dagsordener, og der 

inviterer omverden ind i Folehaven.  

 

Folehaven står over for store forandringer både fysisk og socialt. I løbet af 

Tryghedspartnerskabets fire kommende år går man i gang med at omdanne og renovere både 

området og boligafdelingen for flere milliarder. Derudover bliver Kirsebærhavens Skole og 

Lykkebo Skole fra 2022 en del af samme skoledistrikt. Disse tiltag kommer med mange 

potentialer. Men store forandringer kan også sprede utryghed, hvis der ikke kommunikeres klart, 

konstruktivt, koordineret og præventivt om dem. Derfor vil Tryghedspartnerskabets 

kommunikationsmedarbejder støtte op om den områdebaserede, bydelsstrategiske 

kommunikation og dialog om både Planteskolen, Områdefornyelsen, den Fysiske Helhedsplan og 

den nye skolestruktur. Herunder vil der blive arbejdet med den fælles fortælling for Folehaven.  

 

Til sidst vil indsatsen have fokus på, at beboerne i området skal have gode betingelser for at blive 

både hørt og tage del i områdets tilbud. Det skal opleves attraktivt at deltage og komme i dialog 

med sin nabo. Typerne af arrangementer og kommunikationsprodukter skal tilrettelægges, så de 

tilgodeser den samlede beboersammensætning med forskellige ressourcer og 

deltagelsesmuligheder. Derudover skal der arbejdes med at skabe en god tone på Facebook.  

 

Formål 

At kommunikere og igangsætte aktiviteter, der er tryghedsskabende og forbedrer omdømmet i 

Folehaven både ind- og udadtil. 
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Mål 

• At skabe et bedre image for hele Folehaven ved at formidle de positive fortællinger om 

området som grønt, levende og attraktivt.  

• At bygge bro mellem Folehaven og resten af København ved at invitere folk udefra ind 

enten som gæster eller samarbejdspartnere.  

• At opbygge lokal stolthed og ejerskab over området. 

• At styrke den sociale sammenhængskraft i Folehaven via konstruktiv dialog mellem 

beboerne, målrettet kommunikation og inddragelsesprocesser med konkrete og synlige 

resultater. 

• At få en bedre forståelse af Folehavens specifikke problemstillinger og arbejde målrettet 

med dem.  

• At koordinere kommunikationen for partnerskabet og afdelingsbestyrelsen.  

 

Målgruppe 

Beboere, foreninger, kommunale institutioner, frivillige og den bredere offentlighed. 

 

Tidsplan 

Aktiviteten løber i hele partnerskabsperioden. er arbejdes kontinuerligt på at udbrede de positive 

historier fra området enten via egne kanaler eller nyhedsmedier. Årshjul opdateres og udsendes 

til Tryghedspartnerskabet op til hvert møde. Leverancer tilrettelægges, så de udføres i synergi 

med de øvrige aktiviteter og forandringer i området.  

 

Økonomi 

Budgetpost 2022 2023 2024 2025 

Lønmidler til 

kommunikation 

15 timer ugentlig 

207.641,64 

kr. 

221.482,68 

kr.  

221.482,68 

kr.  

221.482,68 

kr. 

PR-materiale og 

forplejning  

20.000    

Juniorjournalist 12.000    

I alt 250.000 
 

  

 

Leverancer 

• Analyse af kommunikationskanaler og målgrupper i Folehaven med fokus på en mere 

målrettet kommunikationsindsats, der når og aktiverer en bred beboerskare.  

• Facebook-kampagne: Den gode tone – ”Ville du sige det til din nabo?” 

• Formidling af aktiviteter fra tryghedsplanen eller opnåede resultater i regi af 

Tryghedspartnerskabet Folehaven – internt i Folehaven og eksternt i nyhedsmedier.  

• Koordinering af bydelsstrategisk kommunikation om fysiske forandringer med fokus 

på social bæredygtighed.  

• Årshjul med begivenheder på tværs af byen, som områdets professionelle aktører kan 

koble sig op på (fokus på højtider/mærkedage, som medierne normalt dækker, fx 

Kvindernes Internationale Kampdag, Sankt Hans osv.).  

• Løbende placering af events på diverse platforme: Børn i byen, Mig og KBH, Visit 

Copenhagen 

• Samarbejde med Kunstakademiet – skoleforløb – om image-arbejde i almene 

boligområder. Fokus på at invitere resten af København ind i forbindelse med 

præsentation af de endelige produkter for at udbrede de gode fortællinger til nye 

målgrupper, der bringer viden med videre.  



9 

 

Aktiviteten rummer derudover to leverancer, vi har valgt at beskrive mere dybdegående, da det 

er omfattende aktiviteter, der er nyudviklede i forlængelse af Tryghedspartnerskabets 

Forandringsteori for 2022-2025: 

 

• Juniorjournalist:  

- Journalistikforløb for 8-10 unge i Folehavens Ungdomsklub:  

Tryghedspartnerskabets kommunikationsmedarbejder fungerer som tovholder 

og underviser. Via eget netværk inviteres 1-2 gæsteundervisere ind. Forløbet løber 

over 2-3 måneder, hvor de unge skal arbejde på et journalistisk produkt med 

deres egen hverdag i Folehaven som omdrejningspunkt. Det skal udmunde i en 

afsluttende udstilling et centralt sted for Tryghedspartnerskabet så som klubben 

eller Vigerslev Bibliotek, hvor familie, naboer og den bredere offentlighed 

inviteres til fernisering. Derudover vil der blive rakt ud til ValbyLIV med henblik på 

at bringe produkterne i deres avis/på deres hjemmeside.  

 

- Formål:  

Forløbet skal først og fremmest give Folehavens unge en stemme; journalistiske 

kompetencer, introduktion til nysgerrig og kritisk informationssøgning, samt en 

oplevelse af at være hørt, forstået og anerkendt.   

Forløbet vil have de afledte effekter, at udstillingen vil: 

o være anledning til dialog og forståelse på tværs af beboergrupper- og 

generationer, hvilket man ved er med til at skabe tryghed 

o være en positiv fortælling at udbrede i lokale medier 

o være en anledning for borgere fra resten af København til at komme ud til 

Folehaven  

 

- Mål 

o At 8-10 unge gennemfører forløbet 

o At forløbet munder ud i en udstilling, der tiltrækker en stor gruppe 

mennesker fra både Folehaven og resten af København 

o At forløbet/udstillingen omtales i nyhedsmedier 

 

• Kommunikationskampagne for Harrestrup Å Skole og det nye skoledistrikt: 

- Harrestrup Å Skole, tidligere Kirsebærhavens Skole, har længe kæmpet med et 

dårligt omdømme. I 2019/20 var der kun 38,9 % af grunddistriktsforældrene, der 

valgte skolen til deres børn. I resten af byen samlet set var der gennemsnitligt 60,6 

% af forældrene, der valgte den lokale grunddistriktsskole. Skolens dårlige ry 

stemmer imidlertid ikke overens med den egentlige situation på skolen. 

Derudover har skolen været igennem en om- og udbygning til fire spor samt en 

renovering af den nuværende skole, der har skabt gode rammer for læring både 

inde og ude.  

 

Nu står skolen så overfor en ændring i skoledistrikt i 2022. For at understøtte en så 

god overgang som muligt, hvor forældre fra de nye tilknyttede boligområder så 

som Grøntorvet tilvælger Harrestrup Å Skole, skal der hurtigst muligt igangsættes 

en kommunikationsindsats i Tryghedspartnerskabet, der bakker op skolens egne 

indsatser.  

 

- Formål: 

Det er fundamentalt for den oplevede tryghed i et boligområde, at der er tillid til 

den lokale folkeskole. Folkeskolen repræsenterer på mange måder både områdets 

beboergruppe, ressourcer og den øvrige bys engagement i området.  
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Kommunikationsindsatsen har to fokuspunkter. Det første er at tiltrække forældre 

og børn fra de nye områder i skoledistriktet. Det andet er mere bredt at 

modarbejde den forfejlede stempling af skolen som værende dårlig og de dertil 

knyttede sociale overdrivelser internt blandt skolens elever/personale og eksternt. 

Kampagnen lægger sig op ad en ny undersøgelse om social pejling, foretaget af 

sociolog Aydin Soei. Soei har allerede tilbudt at stille op til interviews og andre 

formidlingsopgaver.  

 

- Mål  

o At indsatsen skaber positiv opmærksomhed om Harrestrup Å Skole i 

lokalområdet 

o At indsatsen giver lokal stolthed over Harrestrup Å Skole  

o At kampagnen kan fungere som en støtte for Harrestrup Å Skole i deres 

bredere strategi 

Ansvarlig for implementering 

Medarbejderen forbliver ansat i den boligsociale helhedsplan Mit Kvarter, som er ansvarlig for 

ansættelsen. Både Tryghedspartnerskabet og 3B’s afdelingsbestyrelse i Folehaven bidrager til 

kommunikationsmedarbejderens løn med 15 timer. 

 

Indsatsområde 2: Tryggere byrum  
Aktiviteterne i dette indsatsområde skal bidrage til at skabe et tryggere nærområde og tryg 

infrastruktur i og omkring partnerskabsområdet. Samtidig skal aktiviteterne bidrage til at støtte 

institutioner og services i partnerskabsområdet og medvirke til, at funktioner indarbejdes i 

tilstødende byrum. Derudover skal aktiviteterne under dette indsatsområde skabe øget ophold i 

områdets udefaciliteter samt øge deltagelsen af beboere ved arrangementer og lign. 

 

2. AKTIVITET: TRYG OG IMØDEKOMMENDE INDGANG TIL 

DYREN 

Dyrelegepladsen Dyren er en af kvarterets helt unikke attraktioner. Mange beboere er stolte over, 

at der er en dyrelegeplads i kvarteret, og at klubbørn kan gå i dyreklub efter skoletid. Det styrker 

fællesskabet, øger brug af rekreative og grønne arealer og udvider børn og unges ansvarsfølelse 

ved at de omgås dyr.   

 

Over tid er Dyren dog kommet til at fremstå nedslidt og beboere såvel som besøgende giver 

udtryk for, at den fremstår lukket, utryg og der er tvivl om, hvorvidt den må bruges - både til 

hverdag og i weekenden. Der er et stort behov for, at de fysiske rammer forbedres og et ønske 

om, at indgangen flyttes til Kirsebærhaven så der skabes en bedre sammenhæng med de 

omkringliggende institutioner og offentlige rum.     

 

Formål 

Med tryghedsskabende indretning skal der skabes en imødekommende og attraktiv 

dyrelegeplads i hjertet af Folehavekvarteret med god sammenhæng til Harrestrup Å Skole, 

Vigerslev Bibliotek, Kirsebærhavens Plejecenter og det centrale byrum. Indgangen til Dyren er 

afgørende for, at flere i kvarteret får øje på dyrelegepladsen og oplever, at den må benyttes. Med 

midler fra Tryghedspartnerskabet skal der laves et nyt trygt indgangsparti med belysning, 

skiltning og mulighed for ophold, som vil tydeliggøre ankomst og give en rar oplevelsen inden 

man går indenfor. Med en ny indgang gøres Dyren mere tilgængelig så stedets rekreative 

kvaliteter og eksisterende fællesskaber bliver til gavn for flere af kvarterets beboere.  
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Mål 

• At Dyren giver flere oplevelser til børn, unge, familier og ældre, samt forbliver en attraktion 

for Folehavekvarteret og det sydlige Valby. 

• Flere beboere, institutioner og Valbyborgere vil anvende Dyren, da de vil opleve, at de må 

komme indenfor og bruge dyrelegepladsen.   

• Dyren bidrager til flere positive fortællinger om kvarteret, da den vil fremstå mere 

imødekommende og tryg af træde ind på.    

• Dyren giver fællesskaber om dyr og relationer mellem beboere på tværs af sociale skel.   

 

Målgruppe 

• Klubbørn fra Folehavens Ungdomshus 

• Indskolingselever fra Harrestrup Å Skole   

• Beboere fra kvarteret (børn, unge, ældre og familier) 

 

Tidsplan 

• Januar: Udbud og valg af rådgiver  

• Februar – maj: Inddragelse (vi forventer at afholde tre workshops) imens indgangspartiet 

tegnes (dispositionsforslag)  

• Juni – juli: Præsentation af tegningerne (dispositionsforslag)  

• August – september: Udbudsprojekt  

• Oktober – november: Anlæg  

• December: Indvielse   

 

Økonomi 

Budgetpost 2022 2023 2024 2025 

Indgangsparti  80.000  
  

 

I alt 80.000 
  

 

 

Leverancer 

• Tryghedsskabende indretning ved dyrelegepladsen Dyren  

• Tydelig ankomst og velkomst til Dyren  

 

Ansvarlig for implementering 

Områdefornyelsen Folehavekvarteret er ansvarlig for ansøgningen, men der er afholdt møder i et 

samarbejdsudvalg med Folehavens Ungdomshus, Mit Kvarter og afdelingsbestyrelsen i 

boligafdelingen 3B Folehaven.  Hvis indsatsen prioriteres, skal beløbet ses i sammenhæng med 

områdefornyelsens midler (1.000.000) og yderligere driftsmidler fra 3B Folehaven til et nyt 

hegn. Summen af midler og fondsansøgninger skal give nok penge til, at flere tiltag løses 

samtidig.   

 

 

3. AKTIVITET: DET GRØNNE FÆLLESSKAB I FOLEHAVEN  

Folehaven er et sted med stor social diversitet, hvilket både har mange positive - og desværre 

også en række negative afledte effekter. Sidstnævnte afspejles på forskellige socioøkonomiske 

parametre såsom beskæftigelse, uddannelse, sundhed og tryghed. Blandt andet oplever en del 

borgere utryghed og ufrivillig lediggang. 
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For at modvirke den negative fortælling om kvarteret er der iværksat forskellige tiltag; herunder 

Områdefornyelsen, og en fysisk og en boligsocial helhedsplan. Sammen med et stærkt 

beboerdemokrati og mange engagerede frivillige er disse tiltag sat i værk for at forme Folehaven 

som et levende, aktivt og grønt sted – en landsby midt i byen.  

 

Der er i 2021 søgt og modtaget midler til at understøtte, at et frivilligt grønt fællesskab i 

Folehaven opstartes. Sammen med frivillige ambassadører fra området arbejdes der aktuelt på, 

at de mange forskellige grønne tråde samles og faciliteres. Ved at skabe liv i såvel byrum som 

gårdrum, bidrager det grønne fællesskab til mere tryghed i Folehaven. Derudover er det 

forventningen, at flere af områdets mest udsatte beboere over tid kan inddrages i fællesskabet, 

som også kan lære dem noget konkret om bynatur og biodiversitet i Folehaven, bl.a. ifm. 

boligafdelingen 3B Folehavens allerede igangsatte Vild med Vilje (biodiversitet) indsats og den 

kommende socioøkonomiske planteskole ’Kirsebærhavens Planteskole’ midt i Folehaven – den 

første i et alment boligområde i Danmark – som forventes at udbyde de første planter i 

sommeren 2022. 

 

Mens der ventes på, at arbejdet med Det Centrale Byrum går i gang, og imens arbejdet med 

anlægningen af planteskolen i gårdrummene går i gang, er der i 2022 et behov for, at de frivillige 

opkvalificeres til at kunne indgå på forskellig vis i planteskolens udvikling og drift. Det er vigtigt i 

denne sammenhæng, at det er de frivillige, der styrer processen og er medskabere af fremtidige 

grønne aktiviteter i Folehaven. Derfor er det sammen med dem, at de specifikke aktiviteter 

konkret defineres. På forhånd ved vi dog, at der er behov for, at de frivillige opkvalificeres og 

oplæres i planteskolefaglige emner såsom opbygning af den gode jord, hvordan man sår, prikler, 

udplanter og tager stiklinger af moderplanter og at kende forskel på plantetyper og deres 

pasning og pleje. Samtidigt bidrager et kvalificeret og aktivt frivilligt grønt fællesskab også til 

øget beboerengagement ind i de øvrige bydelsudviklingsprocesser.  

 

Formål 

Aktiviteten har til formål at viderefacilitere og opkvalificere det grønne fællesskab i Folehaven 

samt samle trådene på de forskellige grønne initiativer i området for at sikre et organiseret og 

bredt forankret arbejde med det grønne, således flere borgere kommer i kontakt med – og 

inviteres til deltagelse i dette. 

 

Mål 

• At gruppen af frivillige grønne ambassadører i kvarteret udvides 

• At det grønne fællesskab fortsat har mulighed for at facilitere et aktivt liv i gårdrummene, 

på torvet og i Det Centrale Byrum, der fokuserer på positive og grønne fællesskaber 

• At det grønne fællesskab opbygger viden og kunnen til at kunne indgå konstruktivt og 

medskabende i etableringen og driften af kvarterets nye socialøkonomiske planteskole 

såvel som i øvrige aktiviteter og initiativer i kvarteret 

• At medlemmerne af det grønne fællesskab opnår ejerskab over de forskellige grønne 

initiativer i kvarteret og kan sprede de positive fortællinger såvel internt til naboer som til 

eksterne  

 

Målgruppe 

Alle beboere i Folehaven og omegn, især dog dem, der engagerer sig i positive, grønne 

fællesskaber. 

 

Tidsplan 

I 2022 faciliteres sideløbende med etableringen af Kirsebærhavens Planteskole en 

opkvalificeringsproces for det grønne fællesskab med særligt fokus på de centrale frivillige 
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grønne ambassadører. Samtidig får frivilliggruppen råderum over midler til arrangementer samt 

en pulje, som fremmer det grønne i Folehaven. 

 

Økonomi 
Budgetpost 2022 2023 2024 2025 

Opkvalificerings-
workshops 

10.000 
 

  

Grønne 
arrangementer 

5.000    

Folehavens 
grønne pulje 

15.000    

I alt 30.000 
 

  
 
Leverancer 

• En række (4-5) grønne workshops med fokus på planteskoledrift og frivillighed 

gennemført primo-medio 2022 

• Et årshjul for det grønne i Folehaven opdateret løbende 

• Forskellige grønne arrangementer arrangeret af det grønne fællesskab i samarbejde 

med Kirsebærhavens Planteskole 

• Løbende kommunikation om - og reklame for de forskellige grønne tilbud i Folehaven 

mhp. tiltrækning og inddragelse af flere grønne frivillige, med et særligt fokus på 

udsatte borgere 

 

Ansvarlig for implementering 

Hovedansvarlig: Grøn Projektleder i Folehaven Asger Bille Arnbjørn, Den boligsociale 

helhedsplan Mit Kvarter 

 

Samarbejdspartner: Luna Sofie Høj, Projektleder, Områdefornyelsen i Folehaven 

 

Medansvarlig for implementering: Folehavens grønne fællesskab 

 

Indsatsområde 3: Flere positive 

fællesskaber  
Aktiviteterne i dette indsatsområde skal bidrage til at øge sammenhængskraften i Folehaven. Det 

er vigtigt for at skabe tryghed for beboerne, at de indgår i positive fællesskaber og har et aktivt 

naboskab. Dette værende både i partnerskabsområdet, men også til de omkringliggende 

villakvarterer. Frivillighed og foreningsliv er vigtige elementer for at skabe fællesskaber et 

boligområde og vil derfor være fokuspunkter for arbejdsgruppen i dette indsatsområde. 

 

4. AKTIVITET: LOMMEPENGEJOB 13-14-ÅRIGE  

En tidlig tilknytning til arbejdslivet er afgørende for at klare sig bedre igennem uddannelses- og 

beskæftigelsessystemet. Børnene og de unge i Folehaven, hvis forældre har en lav tilknytning til 

arbejdsmarkedet, har derfor brug for en ekstra indsats. Lommepengejobberne kommer til at 

indgå i et positivt fællesskab, samtidigt med at de lærer relevante kompetencer for at kunne klare 

sig bedre igennem uddannelse og arbejdsliv.  

 

Ud over ansættelsen består lommepengejob-forløbet af 3 kompetencegivende workshops: 

1. Introduktionsworkshop med Fisken. At klæde dem på til at varetage et lommepengejob. 

2. Kompetencegivende workshop.  
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3. Udslusningsworkshop i samarbejde med Fisken. Dette med henblik på at de unge ender i 

ordinært fritidsjobs. 

 

Ud over arbejdet med de unge har forløbet fokus på at etablere et virksomhedsnetværk, hvor de 

unge får mulighed til at afprøve kræfter med forskellige typer af jobs. Samtidigt kan 

virksomhederne få øjnene op for de positive bidrag, unge kan levere på arbejdspladsen. 

 

Formål 

Formålet med indsatsen er todelt. For det første skal områdets unge fastholdes i positive 

fællesskaber samt at de får mulighed for at opbygge nødvendige kompetencer for at klare sig 

bedre på arbejdsmarkedet. For det andet skal lokale virksomheder få en positiv relation til de 

unge og se dem som ressourcer for arbejdspladsen.  

 

Mål 

• Mindst 7 unge gennemgår lommepengejob-forløbet i Folehaven 

• Mindst 80% af forældrene engagerer sig i lommepengejob-forløbet 

• Mindst 80% af lommepengejobberne kommer videre i ordinære fritidsjob 

Målgruppe 

• Unge i alderen 14-15 år, som skal gøres klar til at varetage et fritidsjob. Denne målgruppe 

har grundet deres alder og arbejdsmarkedsregler et begrænset netværk, hvorfor det kan 

være svært at finde fritidsjob. 

 

Tidsplan 

Lommepengejobberne ansættes i 9-måneders intensiv forløb, som skal være et kompetenceløft i 

forhold til arbejde. 

 

Økonomi 

Budgetpost 2022 2023 2024 2025 

Lønmidler til 

lommepengejobbere 

80.000 80.000 80.000 80.000 

I alt 80.000 80.000 80.000 80.000 

 

Leverancer 

• Rekruttering og ansættelse af lommepengejobbere 

• Opbygning af virksomhedsnetværk til lommepengejobs 

• Gennemførsel af 3 workshops i samarbejde med relevante parter 

Ansvarlig for implementering 

Lommepengejobbene er formelt forankret i den boligsociale helhedsplan Mit Kvarter. Ansvaret 

for den daglig drift ligger hos ungekoordinatoren i helhedsplanen, som også står for 

rekrutteringen af de unge i samarbejde med relevante aktører. Efter endt forløb hjælpes de unge 

videre i fritidsjob. Der arbejdes løbende med forankringsmuligheder for indsatsen.  

 

5. AKTIVITET: FOLKEKØKKEN  

Baggrunden for folkekøkkenerne var et stort skel mellem områdets ’to kvarterer’, villavejene og de 

almennyttige boliger. En del beboere fra begge kvarterer følte/føler sig utrygge ved at færdes i 

Folehaven.  

Folkekøkkenerne understøtter Tryghedspartnerskabets indsatsområde vedrørende ”aktivt 

naboskab og positive fællesskaber”.  
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Det er snart fire år siden, at vi startede folkekøkkenerne, og det er en stor succes. Beboerne ser 

frem til aftenerne, hvor 100 mennesker nu spiser sammen hver gang. Flere har givet udtryk for, at 

de føler sig mere trygge ved at opholde sig i Folehaven, efter de har lært flere af områdets 

beboere at kende. Der er også nye tilflyttere med stort set hver gang, som roser, at området har 

dette tilbud. Folkekøkkenerne rammer bredt, giver god omtale og skaber relationer på tværs af 

diverse skel.  

 

Samtidig er aktiviteter båret af frivillige fra Folehavens Madskole, som laver mad fra hele verden 

som er med til at åbne for den interkulturelle forståelse beboere i mellem. Desuden arbejder 

lommepengejobberne til alle fællesspisninger, så de lærer noget om værtskab, og er med til at 

tegne et positivt billede af områdets unge. 

 

Formål 

Formålet med folkekøkkenerne er at skabe relationer på tværs og at nedbryde fordomme for 

derved at øge trygheden i området. 

 

Aktiviteten skriver sig ind i Tryghedspartnerskabets indsatsområde vedrørende aktivt naboskab 

og trygge fællesskaber. Desuden er et af formålene også at skabe en positiv fortælling om 

Folehaven som et sted, hvor man kommer hinanden ved, og hvor beboerne har mulighed for at 

engagere sig, blive hørt og præge hverdagen. 

 

Desuden bruges folkekøkkenerne også til at skabe opmærksomhed omkring nye tiltag/aktiviteter 

i området (Kulturhytten, Dialogvandringer, Løb mellem husene og andet). Det understøtter 

derfor mange andre aktiviteter og tiltag, som Tryghedspartnerskabet også støtter. 

 

Mål 

• At skabe positive fællesskaber i kvarteret 

• At nedbryde fordomme mellem kvarterene  

• At skabe et positivt billede af Folehavekvarteret som et sted med mange spændende 

arrangementer, hvor man kommer hinanden ved. 

• At skabe en god fortælling omkring områdets unge  

Målgruppe  

Beboere i Folehaven og omegn.  

 

Tidsplan 

Januar, marts, maj, juni, september, november. 

 

Økonomi 

Budgetpost 2022 2023 2024 2025 

Indkøb af 

forplejning samt 

gavekort til 

frivillige 

35.000 
  

 

I alt 35.000 
  

 

 

Leverancer 

• Der købes ind to dage før hvert folkekøkken, så udgifterne er fordelt ud over hele året. 
 

Ansvarlige aktører 

Vigerslev Bibliotek og Mit Kvarter arbejder sammen om alt det praktiske i forbindelse med 

folkekøkkenerne, om at aktivere og rekruttere frivillige og lommepengejobbere, om at lægge 
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programmer og markedsføre, om økonomistyring og om at agere værter. Det er de frivillige fra 

Madskolen, der laver maden og serverer. Lommepengejobberne dækker op sammen med andre 

frivillige og agerer tjenere og lignende under middagen. På sigt vil vi aktivere flere frivillige, der 

kan være med til eller overtage de forskellige opgaver.  

 

Samarbejdet mellem biblioteket og den boligsociale helhedsplan giver god mening, da vi 

tilsammen når ud til en bred skare af borgere og supplerer hinandens kendskab til 

beboergrupper. Desuden er biblioteket en neutral grund, der ikke tilhører hverken ejerforeninger 

eller boligforeninger. De ansvarlige aktører mødes hver måned og evaluerer løbende aktiviteten. 

 

6. AKTIVITET: UNGEVÆRTER 

Da der ved flere af aktiviteterne i Folehaven, er et udpræget behov for at forankre disse gennem 

ungeinddragelse og ungeværtskab, søges her at lave én samlet gruppe af ungeværter. Disse skal 

gennem flere workshopforløb, klædes på til fortsat at agere værter og facilitatorer ved forskellige 

slags arrangementer i Folehaven.  

 

Formål 

Folehavens Ungeværter skal fortsat agere værter ved Folehavens mange forskelligartede 

arrangementer; hér er fokus at de indtager den positive værtsrolle, der bliver samlingspunktet og 

bindeleddet mellem behov og logistik. 

 

Samtidig arbejder de løbende med selvskabte arrangementer i Folehaven, der skal sikre 

aktiviteter og tryghed i kvarteret. 

 

Gennem et workshopforløb får 5 lokale unge meningsfulde og konkrete redskaber og 

samarbejdsevner til at komme godt videre i rigtige fritidsjobs på sigt.  

 

Ungeværterne har som udgangspunkt base på Vigerslev Bibliotek og i Kulturhytten, og møder i 

gennemsnit 2 gange ugentligt á 2,5 time pr gang. Ved events i kvarteret kan arbejdstiden 

forlænges, ligesom løbende arbejdsopgaver kan blive faste dele af de unges opgaveportefølje. 

Ungeværterne er ansat i den boligsociale helhedsplan Mit Kvarter og rapporterer i det daglige til 

koordinatoren for Kulturhytten. 

 

Mål 

Målet er at bibeholde en stærk ungegruppe, der kan agere både værter, ambassadører og 

facilitatorer ved mange af Folehavens arrangementer; heriblandt beboermøder, 

kulturarrangementer, ungeaktiviteter og Folkekøkkener. Endvidere skal de lave aktiviteter ved 

kulturhytten for områdets børn og unge i weekender. 

 

Målgruppe 

Ungeværtgruppen er unge i alderen 15-17 år. 

 

Tidsplan 

Som beskrevet ovenfor, agerer Ungeværterne løbende værter ved mange forskelligartede 

arrangementer året rundt. De har på ugentlig basis aktiviteter ved Kulturhytten, og agerer 

derudover værter ved Folehaven mangeartede arrangementer og aktiviteter efter behov. 

 

Økonomi 

Budgetpost 2022 2023 2024 2025 
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Lønmidler til 

ungeværter 

76.800 76.800 76.800 76.800 

I alt 76.800 
  

 

 

Ansvarlige aktører 

Ungeværtskabet og det daglige arbejde er forankret i den boligsociale helhedsplan Mit Kvarter 

under kulturkoordinatoren, men kommer i spil i samspillet mellem OMF, BUF, Boligforeningen 

3B og KFF. 

 

8. AKTIVITET: JUNIORBETJENT 2022 

Indsatsen er henvendt til unge i Folehaven, som mangler positive forbilleder, der kan give dem 

større selvværd/selvtillid, samt demokratisk dannelse. Desuden styrker aktiviteten tilliden til 

politiet og øger trygheden i boligområdet. 

 

Igennem indsatsen opbygges der relationer mellem Politi og de unge deltagere, som kan styrke 

politiets kriminalpræventive arbejde fremadrettet. Der arbejdes med de unges rolleforståelse om 

at skabe tryghed i deres lokalområde, samt at repræsentere området positivt. Juniorbetjent har 

eksisteret i Folehaven siden 2019 og interviews med tidligere deltagere bakker op om denne 

positive udvikling. Det er vigtigt for politiet at kunne arbejde ud fra egne relationer til de unge i 

stedet for klubmedarbejdere eller de boligsociale medarbejderes relationer.  

  

Formål 

Skabe sunde fællesskaber og relationer både internt unge imellem og til de voksne fagpersoner, 

samt udvikle dem personligt i forhold til moral, etik, værdier og normer. Det er endvidere målet at 

fastholde dem i det positive fællesskab. Endvidere styrker aktiviteten tilliden til politiet og øger 

trygheden i boligområdet. 

 

Mål 

• Holdningsbearbejdende og arbejdskompetencegivende forløb. 

• Afgrænset gruppe af personer med grupperelaterede aktiviteter i et forløb med temadage, 

forældredage og kursus/internat. 

 

Målgruppe 

Ca. 12 unge i alderen 12-15 år. 

 

Tidsplan 

Planlægningsfase: Januar-marts 2022 (4 arbejdsgruppemøder)  

 

Aktivitetsfase: Udvælgelsesproces ud fra screening i april 2022 (1 arbejdsgruppemøde). 

Opstartsmøder med de unge og forældre i maj/juni 2022. 

Forberedende forældre og ungetemadage i august/sept. 2022 (udførelse af 2-4 temadage)  

 

Internat: Uge 40 – 2022 (mandag-fredag)  

10 ugers efterforløb med evaluering fra uge 41-50.  

Afslutning inden d. 24. dec. 2022. (1 temaaften om ugen med de unge)  

 

Evaluering: Januar 2023 (1 evalueringsmøde i arbejdsgruppen) 
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Økonomi 

Budgetpost 2022 2023 2024 2025 

Udstyr og 

temadage mm. 

65.000  
  

 

I alt 65.000 
  

 

 

SSP København støtter aktiviteten med yderligere 15.000 kr. til feriekoloni og forplejning for 

deltagerne.  

 

Leverancer 

• Temadage 

• Internat 

• Forældreinddragelse og møder 

• Evaluering – gerne interviews inden for efterfølgende med deltagerne og deres 

forældre 

• PR  
 

Ansvarlig for implementering 

Kulturkoordinator, Mit Kvarter 

Samarbejdspartnere og deltager i arbejdsgruppe: Din betjent, klubben/Fritidscenter Indre 

Valby, Kirsebærhavens skole. 

 

Eksterne samarbejdspartnere: Partnerskabet Folehaven, 3B Afd. bestyrelsen i Folehaven, 

Vigerslev Bibliotek,  

 

 

9. AKTIVITET: KULTUR I FOLEHAVEN 

Kulturhytten i Folehaven, som blev etableret med finansiering fra tryghedspartnerskabet i dets 

første periode, er blevet til et vartegn, som beboere som udefrakommende genkender, og 

påskønner. Flere aktiviteter er forankrede i og omkring Kulturhytten: ikke mindst Juniorbetjent, 

All-In, Feriecamp, Ungeværter og Tryghedsvandringer tager deres udgangspunkt i hytten.  

 

Folehavens Ungeværter skal fortsat agere værter ved Folehavens mange forskelligartede 

arrangementer; hér er fokus at de indtager den positive værtsrolle, der bliver samlingspunktet og 

bindeleddet mellem behov og logistik. Samtidig arbejder de løbende med selvskabte 

arrangementer i Folehaven, der skal sikre aktiviteter og tryghed i kvarteret. 

 

Juniorbetjent-forløbet er med til at bringe en gruppe udfordrede unge fra Folehaven og 

omkringliggende områder (især Vigerslev) tættere på hinanden og give dem positiv 

voksenkontakt (især til Politiet). 

 

Folehavens kulturmedarbejder projektleder og faciliterer disse og andre aktiviteter og sørger for, 

at der er liv og fællesskaber på pladsen.  

 

Ud over de oven nævnte faste aktiviteter skal der arbejdes videre på at skabe Folehavens 

kulturelle centrum i samarbejde med Folehavens Ungdomshus, Vigerslev Bibliotek, 

Områdefornyelsen Folehaven og andre relevante parter.  

 

Formål 

Kulturhytten og aktiviteterne omkring hytten skaber og indbyder til flere positive fællesskaber 

ved at: 
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• Give de unge i området nogle positive fællesskaber (blandt andet gennem Juniorbetjent, 

Ungeværter og All-In modellerne) 

• Give tidligere årgange af juniorbetjente et rum for at arbejde videre som rollemodeller 

ved at understøtte dem i tryghedsskabende aktiviteter 

• Give alle beboere i Folehaven en ramme for at udfolde deres idéer og drømme som 

frivillige samt understøtte eksisterende og kommende frivillignetværker 

• Integrere områdets unge i udviklingen og gennemførslen af egne idéer og visioner for 

deres boligområde 

• Inviterer lokale foreninger ind og bruge kulturhytten som ramme for aktiviteter til glæde 

for Folehavens beboer 

 

Kultur i Folehaven taler dermed ind i Tryghedspartnerskabets fokus på øget tryghed og mindre 

kriminalitet igennem flere positive fællesskaber. 

 

Mål 

• Mindst 5 fællesskaber er forankrede i og omkring Kulturhytten. 

• Mindst 7 kulturelle arrangementer er gennemført (afhængig af ekstern medfinansiering) 

• De unge planlægger og gennemfører mindst 5 arrangementer i egen regi 

Målgruppe 

• Ungeværtgruppen er unge i alderen 15-17 år. 

• Juniorbetjent-gruppen er unge i alderen 13-15 år. 

• All-In-gruppen er unge i alderen 16-18 år.  

• ”Genbrug og miljø” – forløb for unge i alderen 10-13 år i samarbejde med Green Team og 

TMF forankret i Folehaven  

• Frivillignetværk af fædre med særlig fokus på at facilitere idræts- og 

brobygningsaktiviteter for Folehavens børn og unge 

• Tolerancevandringerne er målrettet mod alle utrygge beboere i området. 

• Alle andre kulturaktiviteter er målrettet mod områdets beboere.  

 

Tidsplan 

Folehavens kulturmedarbejder arbejder året rundt med de forskellige projekter: 

• Ungeværter (5 timer/ugen) 

• Juniorbetjent (10 timer/ugen) – med spidsbelastninger til rekruttering, bootcamp og 

mindre travle perioder resten af året 

• All-In (5 timer/ugen) 

• Tolerancevandring (i samarbejde med Folkekøkken) – november 

• FerieCamp i juli og oktober samt løbende satellit træninger fra april til oktober 

• Genbrug og Miljø forløb for børn – mini kursus 2 gange årligt, forår og efterår  

• Fædre netværk - Løbende 

• Kulturaktiviteter på pladsen – fra april til december (i samarbejde med Vigerslev Bibliotek, 

fritidscenter Indre Valby oa.) – afhængig af ekstern finansiering  

 

Økonomi 

Budgetpost 2022 2023 2024 2025 

Lønmidler til 

projektleder 

(20 timer/uge) 

261.000 261.000 261.000 261.000 

All-in  5.000 5.000 5.000 5.000 

Tolerancevandring 5.000 5.000 5.000 5.000 

I alt 271.000 
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Leverancer 

• Ungeværter-forløb 

• Projektledelse på juniorbetjent 

• All-in forløb 

• Årlige tolerancevandringer 

• Ferie Camp og løbende satellit træning 

• Genbrug og Miljø mini kursus for børn 

• Andre kulturelle aktiviteter og events 

 

Ansvarlig for implementering 

Den kulturansvarlige er ansat i den boligsociale helhedsplan Mit Kvarter, og står for den daglige 

projektledelse. Den boligsociale helhedsplan supplerer op til 15 timer til stillingen. Derudover 

søges penge hos eksterne fonde.  

 

Ungeværterne er ansatte i den boligsociale helhedsplan Mit Kvarter, kan dog med fordel bookes 

af alle medlemmer af Tryghedspartnerskabet til aktiviteter og arrangementer i Folehaven.  

Projektledelsen for Juniorbetjent-forløbet har tidligere ligget hos Københavns Politi, som 

desværre ikke længere har mulighed for at stille en projektleder til rådighed. Folehavens 

kulturansvarlig varetager den daglige projektledelse, mens Københavns Politi stiller personale til 

bootcamp og andre aftalte aktiviteter.   

 


