
 

 
 

 
   

 
Aktiviteter og initiativer for de unge i Folehaven 

 

Nedenstående er en beskrivelse af Børne- og Ungdomsforvaltningens 

(BUF), Kultur- og Fritidsforvaltningens (KFF) og Socialforvaltningens 

(SOF) aktiviteter og initiativer i Folehaven for unge i alderen 10-18+. 

Input til KFF’s og SOF’s beskrivelser er indhentet i forvaltningerne. 

Børne og Ungdomsforvaltningen 

For målgruppen 10-13 år planlægger BUF fritidsklubaktiviteterne efter 

behov i det enkelte område. 

 

I Folehaven er der særligt fokus på fysiske aktiviteter, da der i 

fritidsklubben er adgang til en sal. Derudover benyttes dyrelegepladsen 

i Folehaven primært i forbindelse med fritidsklubaktiviteter.  

 

Andre fritidsklubaktiviteter er pt fx brætspil, bagning og krea-aktiviteter. 

 

Aktiviteter og initiativer til aldersgruppen 14-18 år 

Forvaltningen planlægger også aktiviteter til aldersgruppen 14-18 i 

dialog med de unge selv, hvilket afspejler klubbydelsplanen for 

Fritidscenter Indre Valby 2023-2024, jf. bilag 2, hvor indsatser for 

2023-2024 er beskrevet fra side 14.  

 

Siden Ungeværkerne er blevet etableret i august 2022, har 

forvaltningen arbejdet efter den politisk vedtagne vision om, at 

ungeværkerne skal sikre ”mere til flere” ved at tilbyde aktiviteter af høj 
kvalitet og miljøer særligt indrettet til – og af - de unge. Og at 

ungeværkerne skal samle mange flere unge på samme matrikel, fordi 

det er nøglen til at kunne have flere, alsidige og attraktive aktiviteter, 

bredere fællesskaber og at fastholde medarbejdere med 

ungdomspædagogiske kompetencer i et større fagligt miljø. 

 

I Ungeværket Indre Valby er der i øjeblikket fokus på 

underværksaktiviteter som fx fitness, E-sport, Pen & Paper og boldspil i 

samarbejde med den lokale boldklub i Folehaven. Læs evt. mere om 

konkrete planlagte indsatser i bilag 2 om klubbydelsplanen for 

Fritidscenter Indre Valby 2023-2024. 
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Derudover samarbejdes der i Folehaven med helhedsplanen ”Mit 

Kvarter” om forskellige forløb i forbindelse med delte stillinger mellem 

helhedsplanen og forvaltningen. 

 

Endvidere er der, som beskrevet i tidligere orientering til BUU, etableret 

en følgeordning for de unge, der er kommet i den tidligere 

ungdomsklub i Folehaven, så de 14-18-årige trygt kan komme over i 

Ungeværket (ved 17.30-tiden) og hjem igen (ved 21.30-tiden). 

Følgeordningen har vist, at nogle af de unge selv er begyndt at komme 

direkte i Ungeværket. 

 

Siden ungdomsklubaktiviteterne er flyttet til Ungeværket har 

fritidscenterets udgående medarbejdere været til stede om aftenen 

mandag-torsdag og i dialog med de unge, de møder.  
 

Kultur og Fritidsforvaltningen 

KFF har iværksat en øget rundering af 15-24-teamet, der er KFFs egen 

serviceindsats. 15-24-teamet oplever udfordringer med unge i alderen 

10-18 år på Vigerslev Bibliotek med flere hændelser hen over sommeren 

2022, som har skabt uro og utryghed på biblioteket. Det har fx været 

nødvendigt at indkøbe ekstra rengøring, da de unge efterlader skrald 

og rod.    

 

Udfordringer med unge på Vigerslev Bibliotek opleves som et 

tilbagevendende problem over flere år.  

 

Der planlægges aktiviteter i det nye år for at imødekomme udfordringer 

med de unge.  

 

Socialforvaltningen 

Folehaven er et område med mange unge, og Borgercenter Børn- og 

Unge i Valby/Vesterbro og Kgs. Enghave (BBU VVK) har mange sager 

fra området, som kræver tæt koordinering mellem samarbejdspartnere 

og tætte relationer til de unge. 

 

Samarbejde med den boligsociale helhedsplan ”Mit Kvarter” 

BBU VVK har et udvidet samarbejde med den boligsociale helhedsplan 

’Mit kvarter’. De bidrager økonomisk til to partnerskabsstillinger på i alt 

30 timer om ugen. Det dækker over en medarbejder, de har ansat i 15 

timer og en medarbejder i den boligsociale helhedsplan, som de 

betaler for i 15 timer. Målet er at bygge bro mellem helhedsplanen og 

BBU og bidrage til at sikre en tidlig helhedsorienteret indsats. Det sker 

bl.a. ved at tilbyde konkrete forebyggende initiativer, heriblandt 

gruppetilbud til forældre og et kombinereret 

skolefraværsforebyggende- og fritidsjobtilbud.  

 

Et fritidsjobtilbud er fx ’Gå-busser’, hvor elever i 7.-8. klasse har et 

lommepenge-job, som består i at følge indskolingsbørn i skole. 

Tilbuddet er pt. alene fra Grønttorvskvarteret til Harrestrup å skole - 

afdeling Lykkebo. Der er et ønske om at udvide ordningen i 2023 til 
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også at rumme Kirsebærhaven-afdelingen. Her er der optag af børn fra 

Folehaven. Finansieringen kommer fra BBU’s lokale 
civilsamfundsaktivitetsmidler. 

 

Københavnerteamet 

BBU VVK arbejder derudover sammen med den by-dækkende 

gadeplansenhed Københavnerteamet. Københavnerteamet udgør 

desuden Valbys opsøgende team og arbejder derfor også i og omkring 

Folehaven. Københavnerteamet er opmærksom på de udsatte unge i 

Folehaven, også efter lukningen af det lokale ungdomsklubtilbud. 

 

Københavnerteamet arbejder sammen med andre aktører, og har sat 

flere initiativer i værk for at aktivere områdets unge fx et mobilt 

cykelværksted.  

 

Brobygning til civilsamfundet 

BBU VVK har desuden en civilsamfundsmedarbejder, der har til opgave 

at koordinere og sikre brobygning til civilsamfundet. Formålet er at 

tilvejebringe (vedvarende) deltagelse i positive fællesskaber for hele 

områdets børn og unge.  

 

Idrætsprojektet 

Desuden har Socialforvaltningens tilbud Idrætsprojektet base tæt på 

Folehaven, ved Hafnia-hallen. Det er et stort fællesskab, hvor man kan 

udfolde sig ved at beskæftige sig med ting, der interesserer en, men 

sammen med andre. Målgruppen er børn, unge og voksne med særlige 

behov, tilbuddene er både individuelle- og gruppeforløb, mens målet 

er at bygge bro til fritidslivet, arbejdsmarkedet og uddannelse.  

  


