
 

  



1 

 

Indholdsfortegnelse 
Organisering ...................................................................................................................................................... 2 

Afdeling A .......................................................................................................................................................... 3 

Bryggergården ................................................................................................................................................... 3 

På Toppen .......................................................................................................................................................... 4 

Sjælør Fritidscenter ........................................................................................................................................... 5 

Afdeling B........................................................................................................................................................... 6 

Folehaven Ungdomshus .................................................................................................................................... 6 

Rubinen Fritidsklub og Ungeværk ..................................................................................................................... 7 

Ungesynet – indflydelse og medbestemmelse.................................................................................................. 8 

 Projektformen og mål ....................................................................................................................................... 1 

Planens mål og kobling til faglige mål ......................................................................................................... 10 

Evaluering, tidsplaner og dokumentation ....................................................................................................... 11 

Forpligtende, tillidsbaseret samarbejde .......................................................................................................... 12 

Budgetoversigt ................................................................................................................................................ 13 

Projekt: Opsøgende og matrikelløst arbejde .................................................................................................. 13 

Indsats: Popup aktiviteter – Lokalt og tværgående ..................................................................................... 15 

Indsats: Idrætscontaineren ......................................................................................................................... 16 

Indsats: Brobyggere – Rollemodeller i lokalområderne .............................................................................. 17 

Projekt: Bæredygtighed, udeliv og kunst ........................................................................................................ 19 

Indsats: Madkultur – Bæredygtighed gennem madlavning ........................................................................ 20 

Indsats: Udeliv og overlevelse – Ture ud i det fri ........................................................................................ 21 

Indsats: Kunst, kultur og design .................................................................................................................. 22 

Projekt: Ungeværk – Sammen med de unge ................................................................................................... 23 

Indsats: Ungeråd og Ungefonden ................................................................................................................ 24 

Indsats: Fit4Life – Overgang til voksenlivet, mentalitet og helbred ............................................................ 26 

Indsats: Young Generation .......................................................................................................................... 27 

Indsats: Forældreprojekt ............................................................................................................................. 28 

Projekt – Sociale fællesskaber og inkluderende indsatser .............................................................................. 29 

Indsats - eSport ............................................................................................................................................ 31 

Indsats - Musik ............................................................................................................................................. 32 

Indsats - Rollespil ......................................................................................................................................... 33 

 



2 

 

Organisering 

 

Fritidscenter Indre Valby består af 

5 afdelinger, delt over 6 matrikler, 

der dækker over Vesterbro, 

Folehaven, Sydhavnen og Sjælør. Det 

er en bred brugergruppe hvilket 

betyder, at de tilbud der stilles 

til rådighed i de forskellige 

klubber ofte, kan være meget 

forskellige. Klubberne opdeles i to 

dele: Afdeling A og B. Afdeling A 

består af tre klubber, Sjælør 

Fritidscenter (SFC), Bryggergården 

og På Toppen (der består af to 

matrikler). Afdeling B dækker over 

to klubber der ligger i 

fritidscenterets mere udsatte 

boligområder, Rubinen og Folehaven. 

Fritidscenter Indre Valby er ledet 

af to pædagogiske leder, der 

samarbejder med afdelingernes 

teamkoordinatorer. Derudover har 

fritidscenteret en opsøgende 

koordinator og en 

projektkoordinator, der har ansvaret 

for klubbydelsplanen samt SSP-

årsplanen. 

Sammen med ledelsen, følger 

projektkoordinatoren op på 

klubbydelsplanen gennem opfølgende 

møder i de enkelte indsatser og 

videregiver information gennem 

koordinator- og personalemøder. Det 

daglige arbejde med indsatserne 

udføres af medarbejderne i 

fritidscenterets klubber, og sammen 

med projektkoordinatoren skabes der 

er et informationsflow, der skal 

hjælpe med at sikre dokumentation om 

klubbydelsplanens indsatser. 

Fritidscenteret har d. 1. august 

åbnet for Ungeværket, et tilbud for 

alle unge mellem 14-17 år. 

Ungeværket arbejder ud fra profilen 

”Bæredygtighed og udeliv” og 
fokuserer på, at inddrage unge i 
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planlægningen af aktiviteter. 

Ungeværket lægger vægt på at skabe 

sociale fællesskaber på tværs af 

vores matrikler. Flere indsatser i 

denne klubbydelsplan bruger 

Ungeværket som platform for 

udførslen.  

Afdeling A 

Bryggergården 

 
Bryggergården er beliggende i Angelgade 2 på Vesterbro, tæt ved Carlsberg 

byen og nabo til Vesterbro svømmehal. Klubben har fokus på tryghed, 

nærhed og stærke relationer, hvor børnenes sociale og kreative udvikling 

står højt. Gennem tiltag der understøtter de demokratiske processer, 

møder klubben børnene i øjenhøjde og lytter og guider dem gennem både små 

og store udfordringer.  

Brugergruppen er primært børn fra Europaskolen og Vesterbro Ny Skole, der 

er dog enkelte fra nærliggende skoler beliggende på Vesterbro. En stor 

del af disse børn og unge kommer fra forskellige steder i Storkøbenhavn, 

men vi ser dog stadig enkelte fra lokalområdet. Det er vigtigt at 

fremhæve, at brugerne taler flere sprog, og derfor skifter pædagogerne 

meget mellem disse forskellige sprog for at kunne nå alle. 

Klubben består af aktivitetsrum (sofaområder, brætspil, bordtennis etc.), 

kreaværksted, køkken og et gårdområde (boldbane, klatrestativ og gynger) 

på første sal, og sal, computerrum, fordybelsesrum, syværksted, rollespil 

og musiklokale i kælderen. 

Af daglige aktiviteter står krea, sy- og træværksted, musik, dans og 

rollespil for fordybelse og kreativ udfoldelse. Sal og udeaktiviteter 

står for det sports- og kropslige fokus, mens der gennem eSport er fokus 

på samarbejde, fællesskab og kommunikation.  

Udover dagligdagen har klubben tradition for at afholde forskelligartede 

arrangementer og kolonier. Her er der grobund for relationsdannelse børn 

og personale imellem, hvor nye bekendtskaber og venskaber opstår, og hvor 

fordybelse af interesser og oplevelser er med til at præge og udvikle de 

børn og unge klubben har. 

Siden forsommeren har Bryggergården modtaget ukrainske børn og har i 

skrivende stund og har i skrivende stund 17 indmeldte, som alle går i 

modtagerklasse på Vesterbro Ny Skole. Arbejdet med inklusion, forståelse, 

nærvær og kommunikation er noget personalet har brugt stort engagement og 

energi på, for at skabe tryghed og trivsel for både børn og forældre. 

 

Bekymrende tendenser 
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Klubben har pt. pladsmæssige udfordringer, da det daglige fremmøde er 

højt, og matriklens lokaler er små. Ydermere skaber det udfordringer at 

dele lokaler med KKFO’en. Vi ser, at enkelte værksteder ikke har plads 
til alle børn og personalet er nødt til at afvise flere deltagere.  

Vi er opmærksomme på aktivitet i og omkring Enghave Parken og Vesterbro 

Ny Skole. Det opsøgende team er bevidste om salg af bl.a. hash i disse 

områder. Vi har et særligt øje på, om børn og unge fra vores klubber 

skulle være til stede. Samtidig er der en bekymring ift. børnenes alder 

når de starter med at drikke alkohol. 

På Toppen 

                                      
På Toppen består af 2 klubber: Fritidsklubben har beliggenhed på 

Elværksvej 10, mens Juniorklubben har beliggenhed på Støberigade 3, ved 

Skolen i Sydhavnen. Klubben arbejder med tiltag der understøtter 

demokratiske processer, social udvikling og fokuserer på at bruge 

lokalområdet til at skabe interessante aktiviteter for børn og unge.  

Juniorklubbens lokaler ligger på tredje sal i nr. 3 deraf navnet På 

Toppen. Den består af 6-7 lokaler med tagterrasse til begge sider af 

klubben. Den er inddelt i kontor, køkken, opholdsstue, pc-rum, PS-rum, 

bordtennis og kreativt værksted. Terrasserne bliver brugt til ophold og 

bål aktivitet m.m. dog mest om sommeren. Fritidsklubbens lokaler ligger 

på Elværksvej10. Den består af fire store rum i 2. etager der indeholder 

køkkenalrum/spisesal/ hyggesal, kreativt værksted, gamerrum/ 

bordrollespil og sportssal. Der er et stort tilhørende udeområde med 

boldbane, rulleskøjtebane, gynger og udhus med bål sted.  

Brugergruppen af begge lokationer er primært børn fra nærområdet omkring 

klubben, der er dog enkelte børn fra andre områder der er tilknyttet 

klubben, da de går på Skolen i Sydhavnen. Forældrene er meget involveret 

i deres børns fritidsliv og klubben har et tæt samarbejde med disse 

omkring flere af børnenes aktiviteter. 

Det er vigtigt for begge matrikler at give børnene mulighed for at 

udvikle nye kompetencer gennem de forskellige aktiviteter og i samværet 

med andre børn og unge. Alle værksteder har tilfælles, at vi stræber 

efter at børnene får medbestemmelse og går derfra med et smil. 

  

Bekymrende tendenser 

Juniorklubben på Støberigade 3 er godkendt til 100 personer inkl. 

personale, hvor fritidsklubben på Elværksvej har plads til 120. Første 

maj 2023 forventer vi at modtage 130 nye børn, da vi fremadrettet får 

børn fra 2 skoler. (Sluseholmen skole kommer med en klasse hvor Skolen i 

Sydhavnen kommer med fire klasser). Vi ser en udvikling i, at vi hvert år 

får flere nye brugere end sidst, og vi får derfor sværere ved at give de 

unge et klubtilbud som kan omfavne alle. 
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Der er en stor gruppe unge fra 8 klasse og opefter der har gjort brug af 

udvidet åbningstid i klubben sidste år, som ikke ønsker at bruge 

Ungeværket. Vi ser en tendens til at de unge holder til på gaderne i 

nærområdet og på skolen/i skolegården i aftentimerne. (De har ikke noget 

klubtilbud som er lokalt forankret).  

Det opsøgende team er opmærksomme på denne situation Teglholmen, og er 

til stede i aftentimerne for at møde de unge og forsøge at trække dem væk 

fra bl.a. skolegården. 

Der er ofte klager fra beboere i området ift. At de unge kan virke 

uroskabende og politiet har før været involveret. De unge har derfor også 

søgt ind i parkeringshuse i området, hvor de hænger ud i større grupper. 

Denne tendens har også været med til at tiltrække unge fra andre af vores 

lokalområder. 

 

Sjælør Fritidscenter 

 
Sjælør Fritidscenter (SFC) har beliggenhed på Sjælør Boulevard nær Sankt 

Annæ Gymnasium, KG og Sjælør station. SFC består af en fritids-, 

juniorklub, basisgruppe og et senfritidshjem (kun 3. klasse). Hver af 

grupperne har tildelt personale, der arbejder sammen om at udføre den 

pædagogiske opgave. SFC lægger derudover bygning til Ungeskolen.  

SFC modtager børn fra to skoler, Bavnehøj Skole og Sankt Annæ Gymnasium. 

Børnene fra Bavnehøj Skole, bor primært i Valby og Sydhavnsområdet, mens 

Sankt Annæ har børn tilknyttet fra hele Københavns Kommune. Dette betyder 

at gruppens problematikker er meget forskellige og derfor betyder det at 

det pædagogiske arbejde skal dække forskellige grupper og samtidig 

arbejde på at bringe dem sammen under samme tag.  

I SFC bliver børnene mødt af forskellige tilbud, der både giver mulighed 

for fysisk og kreativ udfoldelse.  

På værkstederne Krea, Musik og Systuen, får børnene mulighed for at 

arbejde kreativt og prøve kræfter med alternative aktiviteter, mens andre 

værksteder vægter fysik og sociale fællesskaber. Disse inkluderer bl.a. 

børnefitness, sport på banen eller i salen og PowerWalk i nærområdet. 

Alle værksteder har tilfælles at vi stræber efter at børnene får 

medbestemmelse og går derfra med et smil. 

 

SFC’s medarbejdere har en stærk forbindelse til lokalområdet gennem det 
opsøgende arbejde og samarbejde med Mit Kvarter. Der arbejdes konstant på 

at styrke forældresamarbejdet for at give dem et indblik i deres børns 

udvikling og, hvad klubben kan tilbyde.  

 

Bekymrende tendenser 
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Det opsøgende team, i samarbejde med politiet, har en mistanke om salg af 

narkotika omkring Sankt Annæ Gymnasium og Sjælør Station. Der er i en 

længere periode været et fokus på Stationen da denne har en særlig 

historik ift. bander og salg af stoffer. De udsatte børn og unge søger 

ofte området, og hænger ud, og dette har vi et særligt øje for. Derudover 

har vi hørt på vandrørene at der foregår banderekruttering i Sjælør-

området.  

Rekruttering til klubtilbud er en bekymring, som der arbejdes på fra 

personalets side. Vi oplever efter COVID-19 nedlukningen at der ikke er 

lige så stor interesse for fritidsklubben. Vi forsøger at rekruttere via 

skolesamarbejde.  

 

 

 

 

Afdeling B 

Folehaven Ungdomshus 

 
Folehavens Ungdomshus har beliggenhed i Folehaven nær Kirsebærhaven 

Skole. Dette betyder at der både er børn fra det udsatte boligområde og 

villaområdet. Brugergruppen er derfor meget blandet ressourcemæssigt. Det 

stiller krav til både aktiviteter og personale, som skal kunne rumme 

deres forskelligheder. Klubben består af en fritids-, juniorklub og en 

dyrelegeplads. Medarbejderne arbejder på tværs af disse afdelinger og er 

en del af mange tiltag i lokalområdet (Mit Kvarter, Biblioteket).  

Klubben har været under store forandringer henover de sidste år, med 

implementering af Ungeværket. Det har betydet at der er unge som er 

stoppet med at bruge klubtilbuddet. Personalet har fokus på at tænke ud 

af klubben. Der er derfor lavet tiltag der har til formål at få de unge 

tilbage i klubben/Ungeværket, bl.a gennem Pop-up fodbold om onsdagen. 

Personalet har stadig en god relation til mange af de unge der plejer at 

bruge klubben og ønsker fortsat at møde de unge om de er i klub eller ej. 

Vi ønsker at de unge har en voksen fagperson, de har tillid til i deres 

fritid. En de kan tage de svære snakke med og én som med aktiviteter 

tilpasset div. grupper kan trække de unge ind i klubben/Ungeværket og væk 

fra gaden.  

 

Bekymrende tendenser 
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Efter implementering af Ungeværk, er der unge som ikke bruger 

klubben/Ungeværket. Der er ungegrupper som holder til på torvet om 

aftenen. Unge mellem 12 og 21 år, som ellers var opdelt i jævnaldrende 

grupper, har i perioder blandet sig med hinanden. Torvet har, over de 

sidste par måneder, været besøgt af Satudarah, som har startet en ny 

support gruppe op i Valby. Der har været bekymring for at de unges 

tilstedeværelse på torvet tiltrækker den nyopstartede lokale bande, der 

er ude og rekruttere. Der samarbejdes med politi og SSP.  

Folehaven har i SSP regi, på nuværende tidspunkt, registreret 5 

screeningsgrupper som der er bekymring for, det er dog ikke alle 

screeningsgrupperne der er inden for klubbens aldersgruppe. På nuværende 

tidspunkt er der unge fra en af disse screeningsgrupper som bruger 

klubtilbuddet. Der er vigtigt at fremhæve, at vi ikke ser en stigning i 

hændelser i gademiljøet efter lukning af ungdomsklubben.  

Det opsøgende team i fritidscenter indre Valby, har være til stede i 

Folehaven om aftenen. Der taler vi med de unge om alt hvad der fylder i 

deres liv og forsøger at bygge bro til Ungeværket, skole, uddannelse osv.  

Rubinen Fritidsklub og Ungeværk 

 
Rubinen ligger i det gamle Sydhavnen, et stenkast fra Karens Minde.  

Børnegruppen der bruger tilbuddet, er børn fra lokalområdet, der kommer 

fra mange forskellige lag af samfundet. De der ligger lavest 

socioøkonomisk er dem vi oplever, benytter klubben mest og dem som har 

brug for en ekstra indsats i form af aktiviteter og projekter der 

omhandler deres færdigheder (sociale færdigheder m.m.). Rubinen har fokus 

på at fastholde og rekruttere medlemmer post Covid-19. Vores rekruttering 

hviler på at skabe et højt aktivitetsniveau og lave attraktive 

aktiviteter der gør at børn og unge vil komme og bliver fastholdt i 

klubtilbuddet.  

Fritidscenterets Ungeværk har beliggenhed i Rubinen, hvor vi fokuserer på 

at skabe et sprudlende tilbud, hvor unge, der kommer fra flere 

forskellige bydele, har mulighed for at danne relationer på tværs af 

forskellige interesser. Disse rammesættes af pædagogerne i starten, skal 

overgå til at være defineret af de unge så de tager ansvar for deres eget 

Ungeværk. Det er lige nu en stor gruppe fra Folehaven der bruger 

Ungeværket i dagtimerne, mens det i aftentimerne er en blandet gruppe fra 

Folehaven, Vesterbro, Sjælør og Sydhavnen. 

Der holdes Juniorklub i samarbejde med SFC hver tirsdag og onsdag aften. 

Da vi har opstartet et tilbud på en anden matrikel, er fokus at 

rammesætte relations dannelse og almen dannelse gennem fællesmåltid. 

Vores ambition er at udvikle på juniorklubben og skabe en rød tråd til 

vores Ungeværk som det skal være en fødekæde til.  

I fritids- og juniorklub, samt Ungeværket, er fokus på aktiviteterne og 

projekterne som skal være pædagogisk funderet og dække brugernes ønsker 
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og behov. En stor del af planlægningen af aktiviteterne hviler på 

medbestemmelse så vores brugere kan se mening, sammenhæng og tager et 

medansvar i deres fritidstilbud. 

 

Bekymrende tendenser 

Vi ser oftere, at de bekymringer vi har, hviler på, at vores børn og unge 

ikke selv skaber hensigtsmæssige aktiviteter og der opstår uro og 

konflikter når der ikke er voksenstyring i deres aktivitet. Vi oplever at 

flere unge har svært ved at færdes i offentligheden og både SSP, politiet 

og Rubinens personale modtager borgerhenvendelser om bekymrende adfærd. 

Rubinens personale bruger mange ressourcer på at skabe sammenhæng i 

børnenes skoleliv, klubliv og privatliv. Der afholdes mange møder med 

forældre og skole. Vi har lige nu mange igangværende enkeltsager. Vi ser 

det som en nødvendighed at være deltagende i disse enkeltsager for at 

skabe et holistisk, fyldestgørende billede af børn og unge.  

Tidligere har lokalområdet været ramt af det kriminelle miljø, som nogle 

gange dukker op (primært hos 18+) og kan have påvirkning på vores børne- 

og ungegrupper.  

Det opsøgende team er flere gange blevet kaldt til Händelsvej da der er 

blevet ringet ift. Uroskabende unge omkring kiosken. 

Personalet oplever stadig unge der bruger kældre i vinterperioderne og 

ryger hash. 

 

Ungesynet – indflydelse og medbestemmelse 

 
Vi har, i Fritidscenter Indre Valby, lagt særlig vægt på ungesynet i det 

arbejdet med klubbydelsplanen. Vi ønsker ikke kun at have ungedeltagelse, 

vi ønsker at have ungemedbestemmelse. Med dette mener vi, at de unge selv 

besidder viden om, hvad deres fritidsbehov er og, hvordan dette skal 

opfyldes. Derfor ønsker vi at inddrage de unge i planlægning og udvikling 

af projekter, indsatser og aktiviteter. Vi ser de unge som individer med 

hver deres verdensbillede. For at kunne begynde at forstå deres syn, må 

vi møde dem med nysgerrighed og konstruere en fælles forståelse af, hvad 

et godt fritidsliv er for dem. 

Vi oplever flere unge vise interesse i demokrati, medborgerskab, 

medbestemmelse. Vi ønsker derfor at se deres egne idéer få liv gennem 

samarbejde med klubben. Vi har flere gange mødt unge der har udviklet en 

plan for aktiviteter og projekter de ønsker at gennemføre, men ofte 

bliver de bremset bl.a. fordi det kan være svært at skabe sammenhæng 

mellem deres idéer og det økonomiske aspekt.  

I klubbydelsplanen kommer dette i spil gennem indsatser der giver unge 

ansvar for fritidscenterets fremtidige indhold. Vi vægter det 

demokratiske aspekt ved at støtte de unge i at tage fælles beslutninger, 
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Idé
Samtale med 
medarbejder

Refleksion
Udvikling og 

præsentation
Beslutning i 
Ungerådet

Ungeinddragelses-aften om Ungeværket 

ansvar for- og uddelegere opgaver, samt skabe samværsformer præget af 

respekt, tolerance og ansvarlighed. 

Alle indsatser tager udgangspunkt i, hvordan inddrager vi de unges mening 

i projekter og indsatser der omhandler deres hverdag. Daglige samtaler 

med børn og unge samt observationer og refleksioner lavet af 

medarbejderne i fritidscenteret danner grundlag for det arbejde der 

udføres. Med dette mener vi, at alle vores indsatser i denne 

klubbydelsplan har de unges perspektiv med.  

Fælles for alle projekter og indsatser er, at de er udarbejdet for at 

skabe et bedre tilbud ud fra unges behov og interesser. Dette styrker de 

unges tilknytning til fritidscenteret. 

Vi er bevidste om at ungelivet ikke er lineært og ofte skiftes der 

retning gennem påvirkning fra de sociale arenaer de unge befinder sig i. 

Derfor har vi, som pædagoger, et ansvar for at være omskiftelige, og 

nysgerrige, og sikre at vores projekter og indsatser bedst muligt følger 

de unges udvikling. Dette gøres ved at inddrage dem i alle dele af 

projektets/indsatsens levetid. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nye tanker og idéer der 

udvikler os, sammen 

Vores ønske for denne 

klubbydelsplan er at lægge midler 

i hænderne på de unge, gennem 

vores Ungeråd, og give dem 

indflydelse og mulighed for at 

sikre de gode idéer og 

repræsentere de unges interesser i 

fritidscenteret. De unge giver 

ofte udtryk for at de ikke føler 

sig hørt, ofte møder de modstand 

og deres idéer taber momentum pga. 

langtrukne processer for at få dem 

godkendt.  

Vi vil derfor arbejde med at 

ekspedere processen og samtidig 

give de unge indflydelse på 

Ungeværkets fremtidige udvikling. 
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Dette kræver et stort stykke 

arbejde, som medbringer stor 

uforudsigelighed. Men vi ønsker at 

vise de unge, at det betaler sig 

at have mod til at udtrykke deres 

idéer. Vi ønsker at være 

risikovillige. Dette uddybes i 

indsatsbeskrivelserne. 

 

Ungemobilitet 

Efter Ungeværkets opstart har vi 

set grupper fra andre lokalområder 

bevæge sig mod Sydhavnen. Denne 

mobilitet er dog afhængig af 

pædagogerne, og selvom mange unge 

drog mod Ungeværket i starten, ser 

vi nu at flere unge foretrækker at 

blive i deres lokalområde. Dette 

er især tydeligt i Folehaven, hvor 

(som beskrevet i de bekymrende 

tendenser) flere ungegrupper 

holder til ved torvet og kan virke 

utrygskabende for beboere i 

området.  

De unge der primært bruger 

Ungeværket er fra Folehaven, 

Sjælør og Sydhavnen. Det er unge 

som har god kontakt til det 

personale der er knyttet til 

Ungeværket. Samtidig er det unge 

som har gået i vores 

fritidsklubber eller som har været 

del af opstart og har brugt 

ungdomsklubberne inden de lukkede 

ned. 

Det opsøgende team møder også unge 

fra andre bydele, og byer, i vores 

lokalområder. Vi ser bl.a. unge 

fra Amager, Østerbro og Nordvest 

samt unge fra Herlev, Holbæk og 

Hvidovre. Flere af disse unge ses 

på gaden sammen med vores 

ungegrupper. 

Derudover møder det opsøgende unge 

fra andre dele af Valby gennem 

samarbejde med Fritidscenter Ydre 

Valby. 

Klubbydelsplanens fokus vil b.la. 

være at udvikle vores nuværende 

ungeinddragelse og skabe indsatser 

der giver de unge lyst til at 

bruge Ungeværket, da vi tilbyder 

noget der har betydning for dem. 

 

 

 

 Projektformen og mål 

 
Klubbydelsplanen er udarbejdet i samarbejde med alle medarbejdere i 

fritidscenteret. Der af nedsat en arbejdsgruppe der har været med til at 

fastlægge rammerne for processer omhandlende klubbydelsplanen. 

Projektkoordinator og ledelse har haft fokus på, at styrke 

kommunikationen om vores projekter og indsatser, både for børn, unge og 

personale. Da vores fokus har været at inddrage de unge i udarbejdelsen 

af indsatser, har vi været nødt til at snakke om indsatserne på en ny 

måde. Vores mål har været at skabe noget der er letforståeligt, 

overskueligt og samtidig dækkende nok til at give mening. Vi vælger at 

lægge vægt på at opdele projektet, som er hovedemnet/overskriften, og 

indsatsen (den projektlignende aktivitet) som er det der udføres i det 

daglige.  
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Alle indsatser under et projekt arbejder mod samme målsætning. Dette skal 

sikre sammenhæng i projektet, samt skabe sparring, vidensdeling og 

samarbejde mellem de medarbejdere der indgår i indsatserne. Vi har førhen 

arbejdet med målsætninger for hver enkelt indsats, men dette isolerede 

indsatsen og besværliggjorde samarbejde. 

Hver indsats udarbejder en tidsplan samt budgetoversigt, der fremhæves i 

de enkelte indsatsers beskrivelser. 

Vores fremadrettede arbejde er en viderebygning af indsatsskemaet fra 

klubbydelsplanens skabelon. Vi mener dog at sproget kan skabe barriere 

for deltagerne (unge og medarbejdere) og derfor har vi prioriteret 

udarbejdelsen af denne projektopbygning.  

Forventningen er at medarbejderne vil have lettere ved at videregive 

indsatsens formål til både kolleger og de unge.  

Det er vigtigt at fremhæve, at arbejdet med denne tankegang er en 

længerevarende proces som vi forventer at udvikle gennem hele 

klubbydelsplans-forløbet. 

Planens mål og kobling til faglige mål 

 
Klubbydelsplanen, og det daglige arbejde i fritidscenterets klubber, 

lægger vægt på at inddrage pejlemærkerne, og nu de faglige mål, for at 

styrke det pædagogiske arbejde med børn og unge. Dertil har vi valgt at 

fokusere på, hvilket grundlag vi kan arbejde ud fra for at skabe 

indsatser der styrker de unges udvikling og giver dem de bedste 

forudsætninger for et indholdsrigt fritidsliv.  

De faglige mål er indtænkt gennem hele udarbejdelsen af klubbydelsplanen. 

Dette ses bl.a. i vores tanker om ungesynet samt indsatser som Ungeråd og 

Ungefond, forældreindsatsen m.m.  
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Det er projektkoordinatorens ansvar, at indsatserne udarbejdes og 

gennemføres med dette fokus på, at inddrage de faglige mål i arbejdet.  

 

  Overordnede fokuspunkter og mål 

 

  Fokuspunkter 

 Attraktive aktiviteter, der understøtter de unges valg af 

fritidsinteresser, evt. i samarbejde med andre interessenter ex 

forening, kulturhuse og ungdomsskole 

 De udsatte større børn og unge, der har behov for en særlig 

socialpædagogisk støtte, herunder samarbejde med skoler, SSP 

(herunder koordinering med SSP årsplaner), Socialforvaltningen, 

Sikker By, boligsociale indsatser o.a. 

 Udgående, opsøgende og matrikelløst arbejde, herunder koordinering 

med Socialforvaltningens lokale gadeplansmedarbejdere og 

Københavnerteamet 

 Ungeinddragelse – hvorledes kan de unge tage del i og ansvar for 
lokalområdets og klubben/fritidscenterets aktiviteter 

 Aktiviteter, der understøtter de unges vej mod en ungdomsuddannelse 

evt. i samarbejde med andre interessenter på ungeområdet 

 Overgangen til det 18. år i samarbejde med andre interessenter på 

ungeområdet 

 

  Overordnede mål 

 Skabe indsatser der vægter ungemedbestemmelse og giver de unge 

ansvar, og værktøj, for eget fritidsliv 

 Koble projekter og indsatser på det daglige pædagogiske arbejde 

 Styrke samarbejde med interessenter, i alle former, for at sikre 

helhedsbillede af børn og unge i vores lokalområder 

 

 

Evaluering, tidsplaner og dokumentation 

 
Der udarbejdes en tidsplan for de enkelte indsatser. Dette skal skabe et 

overblik over deadlines, møder og evalueringer for både medarbejdere og 

de unge der deltager i indsatserne. Hver indsats vil have en sat dato for 

evalueringerne, hvor denne vurderes ud fra dokumentation, bl.a. indsamlet 

gennem spørgeskemaer, interviews, billeder m.m. 
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Fritidsfestivalen, en indsats i klubbydelsplanen 20-21 

Alle indsatser registrerer hvor mange unge der deltager i, opstartede 

aktiviteter med henblik på at opruste eller nedjustere indsatser, hvis 

dette skønnes nødvendigt.  

Udover evaluering af indsatser, laves der en særlig evaluering af selve 

projekterne i slutningen af hvert år. Disse lægger vægt på målopfyldelse 

og økonomi, og der laves en vurdering om, hvorvidt vi er på rette spor 

eller er nødt til at justere på disse.  

Evalueringer af indsatserne og de tilhørende aktiviteter laves bl.a. ud 

fra modeller tilgængelige gennem EVA (Danmarks Evalueringsinstitut). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Forpligtende, tillidsbaseret samarbejde 

 
Fritidscenter Indre Valby samarbejder med en lang liste af aktører og 

interessenter i dagligdagen. De enkelte klubber har fokus på at integrere 

samarbejdspartnere ind i aktiviteter, projekter og indsatser for at få 

deres blik på børn og unges trivsel og udvikling. Flere projekter i denne 

klubbydelsplan er skabt ud fra indsatser der er opstartet af 

samarbejdspartnere (se Musik og Kunst, kultur og design). Vores ønske er 

at skabe sammenhæng mellem klubben og disse indsatser, og derfor har vi 
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valgt at indføre dem i vores projekter. Samtidig er samarbejdet med til 

at skabe et helhedsbillede af de unge og give medarbejderne mulighed for 

at opstarte større indsatser og arrangementer for alle.  

Det er samtidig vigtigt at fremhæve, at klubberne har et stort fokus på 

det stærke samarbejde med, og overgangene fra, skolerne og KKFO’erne. 
Dette har selvfølgelig en indflydelse på, hvordan vi griber indsatserne 

an da det giver os et klarere billede af børn og unges trivsel og 

udvikling. 

 

 

Eksempler på interessenter og aktører 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Budgetoversigt 

 

 
Projekt: Opsøgende- og matrikelløst arbejde 

Popup-aktiviteter 80.000 kr. 

Idrætscontaineren 45.000 kr. 
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Brobyggere i lokalområderne 160.000 kr. 

 

Projekt: Bæredygtighed, udeliv og kunst 

Madkultur 35.000 kr. 

Udeliv og overlevelsesture 30.000 kr. 

Kunst, kultur og design 70.000 kr. 

 

Projekt: Ungeværk – sammen med de unge 
Ungeråd og Ungefond 500.000 kr. 

Fit4Life – voksenliv, mentalitet 
og helbred 

125.000 kr. 

Young Generation 45.222 kr. 

Forældreprojekt 60.000 kr. 

 

Projekt: Sociale fællesskaber og inkluderende indsatser 

eSport 50.000 kr. 

Musik 62.000 kr. 

Rollespil 45.000 kr. 

 

                 I alt:     

1.307.222 kr. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Projekt: Opsøgende og matrikelløst arbejde 
 

Formål Vi ønsker at understøtte den opsøgende- og matrikelløse indsats i Fritidscenteret. 

Vi ser et større behov for at kunne lave aktiviteter på gaden, da flere af vores 

lokalområder enten har pladsmangel, eller ikke dækker de unges behov. Vi 

oplever, at mange af de klubløse unge dog stadig deltager aktivt i aktiviteter i og 

omkring deres nærområde. Dette ser vi bl.a. i Idrætscontaineren der fungerer som 

et alternativt tilbud til disse klubløse børn og unge.  
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Vi ser derudover et behov for at arbejde med ung-til-ung, som bl.a. kommer til 

udtryk gennem ansættelse af brobyggere fra lokalområderne, der er med til at lave 

aktiviteter for alle børn og unge.  

 

Projektets mål og 

indsatser 

Der lægges vægt på: 

 De udsatte større børn og unge, der har behov for en særlig 

socialpædagogiske støtte, herunder samarbejde med skoler, SSP (herunder 

koordinering med SSP-årsplaner), Socialforvaltningen, Sikker by, 

boligsociale indsatser o.a. 

 Udgående, opsøgende og matrikelløst arbejde, herunder koordinering 

med Socialforvaltningens lokale gadeplansmedarbejdere og 

Københavnerteamet 

 Attraktive Aktiviteter, der understøtter de unges valg af fritidsinteresser, 

evt. i samarbejde med andre interessenter ex foreninger, kulturhuse og 

ungdomsskole 

 Overgangen til det 18. år i samarbejde med andre interessenter på 

ungeområdet 

 

Primære mål: 

 At skabe positive relationer, og kendskab, til de klubløse unge i 

lokalområderne 

 Skabe interessante aktiviteter på gadeniveau 

 Skabe sammenhæng mellem klubber og lokalforeninger 

 Styrke samarbejdet mellem Fritidscenter Indre- og Ydre Valby og få 

kendskab til unge der går mellem klubber 

 Ansætte de unge som rollemodeller gennem brobygnings-konceptet 

 

Sekundære mål: 

 Skabe trygge rammer gennem aktivitetstilbud, for børn og unge i vores 

lokalområder 

 Styrke samarbejdet mellem alle interessenter med fokus på udsatte unge 

 

Indsatser: 

 Popup aktiviteter – Lokalt og tværgående 

 Idrætscontaineren 

 Brobyggere – Rollemodeller i lokalområderne 

 

Tegn på 

Målopfyldelse 

 Det opsøgende team er synlige i gademiljøet og har kendskab til (og er 

kendt af) de unge gennem screeningsindsatser og aktiviteter i 

lokalområdet 

 Der laves fælles opsøgende arbejde, og aktiviteter, på tværs af 

Fritidscenter Indre- og Ydre Valby 

 Der ansættes 4 brobyggere til at lave aktiviteter i lokalområderne 

 Lokalforeninger inddrages i pop-up aktiviteter og idrætscontaineren 

 

Evaluering og 

Tidsplan 

Der laves en evaluering for de enkelte indsatser der indgår i projektet.  

Der udarbejdes en halvårlig evaluering med fokus på at justere indsatserne, og 

følge op på tids- og ressourceplaner, hvis dette ses som nødvendigt. 
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Ved årsskiftet laves der en større evaluering af indsatserne og projektet med 

henblik på målopfyldelse, ressourceplaner og justering af de enkelte indsatser. 

 

Tids- og ressourceplaner udarbejdes for de enkelte indsatser i samarbejde med de 

deltagende medarbejdere.  

 

Økonomi Der afsættes samlet 285.000 kr. til de opsøgende indsatser 

 

Løn: 

185.000 kr. 

Aktivitetsmidler: 

100.000 kr. 

 

 

Indsats: Popup aktiviteter – Lokalt og tværgående 
Beskrivelse af 

indsatsen 

Der afsættes midler til at understøtte aktiviteter i lokalområderne, hvor vi ser 

større grupper af unge holde til på gaden.  

Vi ser at mange unge ikke har et tilhørsforhold til Ungeværket og vælger at holde 

til i deres lokale miljø, hvor de kan virke uroskabende for beboere i området.  

Aktiviteterne skal hjælpe det opsøgende team med at skabe relationer og give 

mulighed for at påvirke de unge i en positiv retning, og yde særlig 

socialpædagogisk støtte. Samtidig skal aktiviteterne være med til at trække de 

unge væk fra de områder, hvor de ofte ses som uroskabende og få dem ind i 

Ungeværket, hvor der igangsættes aktiviteter for dem. Til dette samarbejdes med 

indsatserne Ungeråd og Ungefond samt Fit4Life, hvor der er særligt fokus på at 

skabe rum og plads til at få de klubløse unge ind i vores tilbud. 

 

Aktiviteterne sættes i gang i samarbejde med lokale interessenter og foreninger. 

 

Der vil samtidig være mulighed for at igangsætte spontane aktiviteter der er styret 

af den stemning vi oplever på gaden. Vi ser at der ofte opstår konflikter mellem 

forskellige ungegrupper og vores erfaring fra tidligere indsatser viser, at disse 

spontane aktiviteter kan afhjælpe situationerne ved at trække én af grupperne ud. 

Alle aktiviteter planlægges af de medarbejdere der udfører disse, og som har et 

kendskab til de unge i området.   

 

Der vil være fokus på at fortsætte det stærke samarbejde på tværs af fritidscentre 

og områder. Der samarbejdes med Fritidscenter Ydre Valby om at gå opsøgende 

runder i Valby. Vi ønsker at fortsætte dette samarbejde bl.a. med fokus på disse 

popup aktiviteter. 

 

Sammenhæng til 

indsatser 

Der samarbejdes med andre indsatser i projektet Opsøgende og matrikelløst 

arbejde. Dette inkluderer bl.a. Idrætscontaineren, Brobyggere og Ungeværks 

indsatserne, mere specifikt Ungeråd og Ungefond samt Fit4Life. 

 

Derudover vil der være et fokus på at samarbejde med lokale interessenter og 

foreninger, både omkring aktiviteter og brændpunkter som vores opsøgende team 

skal reagere på.  
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Der samarbejdes med SSP om den tværgående indsats, hvor der bl.a. laves 

screeninger o.a. der sikrer at det opsøgende team kan lave den bedst mulige 

indsats. 

 

Vi fortsætter samarbejdet med skolerne, hvor vi har gode erfaringer med at være 

synlige i frikvartererne og på denne måde danne relationer til alle unge i 

lokalområderne. 

 

Økonomi Der afsættes 80.000 kr. til Popup aktiviteter – lokalt og tværgående. 

Løn: 

40.000 kr. til trænere o.a. 

Aktivitetsmidler: 

40.000 kr. 

Tidsplan Tidsplan: 

Det opsøgende team udarbejder en tidsplan for popup aktiviteter. Da disse finder 

sted både planlagt og spontant vil det ikke være alle der planlægges, men så vidt 

muligt vil vi forsøge at sikre en fast tidsplan.  

Der vil være opfølgende møder 1 gang om måneden med fokus på at justere på 

indsatsen, hvis dette ses som nødvendigt. 

 

Evaluering: 

Der evalueres løbende på opstartede tiltag. Dette inkluderer de spontane 

aktiviteter der justeres i tilfælde af, at de ikke har den ønskede virkning. Derudover 

udarbejdes der en evaluering hvert halve år, hvor der vil være fokus på indsatsens 

indvirkning på de unge og det vurderes om indsatsen skal oprustes eller 

nedjusteres. 

 

 

Indsats: Idrætscontaineren 

Beskrivelse af 

indsatsen 

Vi vælger at fortsætte investering i Idrætscontaineren som er et tilbud for de 

klubløse unge. Mange børn og unge fravælger klubtilbuddet af forskellige årsager. 

Vi ser bl.a. et fald i ungedeltagelse, når de unge bliver 14 år og begynder i 

ungdomsklub. Idrætscontaineren skal hjælpe med at skabe bro til klubtilbuddet og 

de foreninger der florerer i vores lokalområder. Samtidig får medarbejderne 

mulighed for at arbejde med relationen til børn og forældre på en ny måde. 

Idrætscontaineren giver derudover de større unge mulighed for at fungere som 

rollemodeller for lokalområdets børn.  

 

Vi ønsker at fortsætte vores fokus på at skabe et samlingspunkt for børn og unge i 

vores lokalområder, hvor der er mulighed for at deltage i fritidsaktiviteter som de 

ellers ikke stifter bekendtskab med. Derfor samarbejder vi med Mit Kvarter og 

lokale foreninger om, at skabe mere viden om det fritidsliv der eksisterer i 

nærområdet. Vi ønsker samtidig at få forældrene mere involverede i indsatsen og 

der vil derfor være et særligt fokus på at give dem et ansvar for Idrætscontaineren. 

Dette kan bl.a. inkludere at give dem nøglen så containeren kan bruges uden for 

den normale åbningstid.  

 

Der afholdes en åbningsfest for Idrætscontaineren kaldet Beat the Street. Denne 

fest er for alle børn, unge og forældre i Sydhavnen og Sjælør og der afholdes 
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forskellige turneringer i samarbejde med de foreninger som indsatsen samarbejder 

med.  

 

I samarbejde med Fritidscenter Ydre Valby og Hafnia Hallen, arrangerer vi Valby 

Games, en foreningsdag hvor børn og unge får mulighed for at stifte bekendtskab 

med alle de foreninger der eksisterer i vores områder. Dette gælder både de store 

foreninger samt de små, alternative tilbud. 

 

Sammenhæng til 

indsatser 

Der skabes sammenhæng mellem denne indsats og andre indsatser i projektet 

Opsøgende og Matrikelløst arbejde. Der skabes bl.a. sammenhæng til  

Brobygger-indsatsen, da enkelte unge ønsker et større ansvar og være 

rollemodeller i Idrætscontaineren.  

Der skabes sammenhæng til forældreindsatsen med et ønske om at give 

forældrene et ansvar for Idrætscontaineren. 

 

Derudover vil der være samarbejde med bl.a. Mit Kvarter og Fritidscenter Ydre 

Valby om arrangementer der involverer de lokale foreninger. 

 

Økonomi Der afsættes 45.000 kr. til Idrætscontaineren.  

Løn: Aktivitetsmidler: 

45.000 kr. 

 

 

 

Tidsplan Tidsplan: 

Der udarbejdes en tidsplan for Idrætscontaineren i januar, hvor der holdes 

opstartsmøde for indsatsen. Tidsplanen udarbejdes for et halvt år. 

Tidsplanen vil inkludere opstartsmøder for Beat the Street og Valby Games. Der 

samarbejdes med Fritidscenter Ydre Valby om planlægningen af Valby Games 

tidsplan. 

Der vil være opfølgende møder hver måned med fokus på at justere indsatsen, 

hvis dette findes nødvendigt.  

 

Evaluering: 

Der evalueres løbende på opstartede tiltag. Der udarbejdes en evaluering hvert 

halve år, hvor der vil være fokus på indsatsens indvirkning på de unge og det 

vurderes om indsatsen skal oprustes eller nedjusteres. 

Der vil være separate evalueringer af både Beat the Street og Valby Games i 

samarbejde med alle interessenter.  

Der unge inkluderes i evalueringerne så vidt det er muligt. 

 

Indsats: Brobyggere – Rollemodeller i lokalområderne 

Beskrivelse af 

indsatsen 

Vi ønsker at fortsætte, og opruste, indsatsen om brobyggerne, da vi ser flere unge 

vise interesse for at tage ansvar og være rollemodeller for andre unge. Vi vil derfor 

arbejde med at udvikle på rollen og have et større fokus på at skabe rammer, hvor 

de unge føler ansvar og ser en mening med at deltage i indsatsen. 
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Brobyggerne bliver ansat og får timer så de kan indgå i klubtilbuddet samt være en 

del af indsatser i lokalområdet som Idrætscontaineren og Popup aktiviteter.  Der vil 

være en følgeordning, hvor de ældre brobyggere hjælper de nye med at få erfaring 

og forståelse for den opgave der skal løses. 

Så vidt det er muligt vil de unge blive tilknyttet klubben i deres lokalområde for at 

hjælpe med relationsarbejdet. 

 

Brobyggerne deltager i at udarbejde en teamkontrakt der handler om 

brobyggerrollen og de forventninger man har til hinanden, både brobyggere og 

pædagoger. 

 

Vi ønsker at give brobyggerne værktøjer der kan hjælpe dem i deres arbejde med 

andre unge. Derfor investerer vi i, at give dem kurser i bl.a. konflikthåndtering så 

de har mulighed for at kunne agere mæglere, med de rette værktøjer, hvis der 

opstår problemer. 

 

Det er forventet at brobyggerne deltager i den tilknyttede klubs arrangementer 

samt opsøgende indsatsers arrangementer. Dette inkluderer bl.a. Beat the Street 

og Valby Games. Dette gøres med henblik på at skabe relation til deltagende unge 

og trække klubløse børn og unge med ind i fællesskabet gennem den gode 

relation. 

 

Sammenhæng til 

indsatser 

Der skabes sammenhæng til de indsatser der på nuværende tidspunkt 

samarbejder med brobyggerne, samt de indsatser der i fremtiden vil gøre brug af 

dette tilbud. Dette inkluderer popup aktiviteter indsatsen, hvor de unge har en 

særlig kontakt til de grupper der holder til på gaden.  

 

Der samarbejdes med Mit Kvarter og andre samarbejdspartnere der har interesse i 

indsatsen.  

 

Økonomi Der afsættes 160.000 kr. til Brobyggere – Rollemodeller i lokalområderne 

Løn: 

145.000 kr. 

Aktivitetsmidler: 

15.000 kr. 

 

Tidsplan Tidsplan: 

Der udarbejdes en tidsplan for indsatsen i januar, hvor der afholdes et 

opstartsmøde. Tidsplanen vil følge andre indsatsers tidsplaner da mange af dem 

trækker på brobyggerne. Der lægges en plan for udarbejdelse af teamkontrakten 

og deltagelse i fritidscenterets arrangementer.  

Der afholdes månedlige møder med alle brobyggere for at vidensdele. 

 

Evaluering: 

Der udarbejdes en evaluering hvert halve år med henblik på at opruste indsatsen, 

og støtte brobyggerne, hvor det er nødvendigt. Evalueringen laves i samarbejde 

med alle ansatte brobyggere for at sikre vidensdeling og sparring. 
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Projekt: Bæredygtighed, udeliv og kunst 
 

Formål Der afsættes midler til at understøtte de bæredygtige og kulturelle aktiviteter der 

igangsættes i vores fritidsklubber og Ungeværk. Vi ser at mange unge søger 

aktiviteter der fokuserer på bæredygtighed og kultur, bl.a. i design og gennem 

kreative værksteder.  

 

Derfor ønsker vi at skabe plads til indsatser og aktiviteter der fokuserer på, at 

undervise de unge i det bæredygtige, give dem mulighed for at opleve kulturelle 

aktiviteter samt blive udfordret i udendørs aktiviteter, der bruger de 

udendørsfaciliteter som Fritidscenteret har til rådighed.  

 

Projektets mål Der lægges vægt på: 

 Attraktive aktiviteter, der understøtter de unges valg af fritidsinteresser, 

evt. i samarbejde med andre interessenter ex foreninger, kulturhuse og 

ungdomsskole 

 Ungeinddragelse – hvorledes kan de unge tage del i og ansvar for 

lokalområdets og klubben/fritidscenterets aktiviteter 

 

Primære mål: 

 Skabe aktiviteter ud fra de unges interesse(r) i samarbejde med 

Børnekulturstedet Karens Minde og Huset 2450 

 Lave indsatser der fokuserer på bæredygtighed, bl.a. gennem mad og 

design. 

 Planlægge overlevelsesture i samarbejde med unge. Fokus på fællesskab 

og selvstændighed 

 

Sekundære mål: 

 Styrke samarbejdet mellem Fritidscenter Indre Valby og interessenter i 

lokalområderne 

 Skabe alternative aktiviteter der lægger vægt på at give de unge mulighed 

for at blive udfordret og tilegne sig ny viden 

 

Tegn på 

Målopfyldelse 

 Der igangsættes, og gennemføres, et forløb med huskunster fra 

Børnekulturstedet Karens Minde 

 Der afholdes 4 forløb med fokus på bæredygtighed og udeliv. Dette gøres 

bl.a. gennem mad og design 

 Der gennemføres 2 overlevelsesture i Ungeværket, der planlægges 

sammen med de unge 

 Interessenter inddrages i planlægning af aktiviteter der igangsættes i 

klubberne 

 

Evaluering og 

Tidsplan 

Der laves en evaluering for de enkelte indsatser der indgår i projektet.  

Der udarbejdes en halvårlig evaluering med fokus på at justere indsatserne, og 

følge op på tids- og ressourceplaner, hvis dette ses som nødvendigt. 

Ved årsskiftet laves der en større evaluering af indsatserne og projektet med 

henblik på målopfyldelse, ressourceplaner og justering af de enkelte indsatser. 
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Tids- og ressourceplaner udarbejdes for de enkelte indsatser i samarbejde med de 

deltagende medarbejdere.  

 

Økonomi Der afsættes samlet 135.000 kr. til bæredygtige, og kulturelle, aktiviteter 

 

Løn: 

40.000 kr. 

Aktivitetsmidler: 

95.000 kr. 

 

 

Indsats: Madkultur – Bæredygtighed gennem madlavning 

Beskrivelse af 

indsatsen 

Mange børn og unge er interesserede i at deltage i madlavnings-aktiviteter, og 

dele den madkultur de har fra hjemmet med andre børn og unge. Vi ser et stærkt 

fællesskab når det handler om mad og fællesspisning og derfor ønsker vi at skabe 

plads til aktiviteter der lægger vægt på at styrke disse. Vi vil skabe en indsats, der 

inddrager forskellige madkulturer og vægter bæredygtighed højt.  

 

Vi starter en indsats, i samarbejde med andre indsatser i klubbydelsplanen, der 

inviterer forældre ind i klubberne og hjælper med, at lave mad til børn og unge 

ifm. fællesspisning. Vi har gode erfaringer med at vores børn og unge, sammen 

med deres forældre, får mulighed for at vise deres madkultur frem. Dette 

kombineres med klubbernes fællesspisning, som ofte er en del af børnemøderne.  

 

Vi ønsker at lære børn og unge om bæredygtighed og bæredygtige spisevaner. 

Flere af de unge har fået et fokus på dette emne og derfor vil vi hjælpe dem med, 

at få en bedre forståelse og derved kunne hjælpe både klub og andre børn og 

unge. Dette gøres bl.a. gennem planlægning af aktivitetsskema og madplan. 

Derudover vil vi skabe plads til at kunne lave aktiviteter med børn og unge der 

giver dem læring ift. madlavning. Mange unge har ikke viden om, gode vaner og 

madlavning og derfor ønsker vi at sikre denne viden hos de unge. 

 

Sammenhæng til 

indsatser 

Der skabes sammenhæng til andre indsatser, bl.a. forældreprojektet, for at sikre et 

godt samarbejde ifm. de opstartede tiltag, og sikre vidensdeling og sparring. 

Derudover skabes der sammenhæng til indsatser der indgår i projektet 

Bæredygtighed, udeliv og kunst. Flere af projekterne har tiltag der flettes sammen 

for at kunne sikre et stærkt samarbejde og bedre muligheder for børn og unge. 

 

Der samarbejdes med interessenter i lokalområdet, bl.a. Huset 2450, 

Børnekulturstedet Karens Minde og Karens Minde Kulturhus. Flere af disse 

interessenter har førhen arbejdet med brugerne i lokalområdet og derfor ønsker vi 

at inddrage deres viden for at sikre en stærk indsats. 

 

 

 

Økonomi Der afsættes 35.000 kr. til Madkultur – Bæredygtighed gennem madlavning. 

Løn: Aktivitetsmidler: 

35.000 kr. 

Tidsplan Tidsplan: 
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Der udarbejdes en tidsplan i samarbejde med deltagere i projektet. Derudover 

kobles tidsplanen på klubbernes aktivitetsplan, samt andre indsatsers tidsplan, da 

flere af de valgte tiltag går ind over disse.  

Tidsplanen justeres efter afholdte, opfølgende møder i projektets indsatser. 

 

Evaluering: 

Der afholdes evalueringsmøder hvert halve år med et fokus på at justere 

indsatsen, hvis dette skønnes som nødvendigt. Evalueringen vil, så vidt det er 

muligt, inddrage børn og unge for at få deres blik på indsatsens succes.  

 

 

Indsats: Udeliv og overlevelse – Ture ud i det fri 

Beskrivelse af 

indsatsen 

Vi ønsker at igangsætte en indsats der fokuserer på udelivet, både omkring vores 

Ungeværk men også gennem ture i Danmarks natur. Mange unge har ikke 

erfaringer med at komme ud af byen og lokalområdet og oplever ikke fællesskabet 

der opstår i disse ture. Samtidig vil vi udfordre vores unge gennem anderledes 

tiltag så de får mulighed for at komme ud af deres komfortzone.  

 

Indsatsen er todelt, da vi ønsker at give de unge værktøjer, muligheder og 

oplevelser for at møde fællesskaber i forskellige arenaer.  

 

Den første del lægger vægt på værktøjerne og lokalområdets muligheder. Her 

samarbejdes der med andre indsatser i projektet Bæredygtighed, udeliv og kunst, 

da flere tiltag har sammenhæng til denne. Her inviterer vi de unge til at bruge 

udearealer i områderne, bl.a. vil vi lave mad udendørs sammen med de unge, da vi 

har god erfaring med disse fællesskaber. 

 

Den anden del handler om overlevelsesture, hvor flere grupper af de unge bliver 

udfordret gennem aktiviteter, hvor samarbejder og fællesskab er i fokus. Vi vil bl.a. 

overnatte i shelters, hvor de unge skal samarbejde om at lave mad etc. 

 

Sammenhæng til 

indsatser 

Der samarbejdes med andre indsatser i projektet Bæredygtighed, udeliv og kunst 

samt indsatser i klubbydelsplanen. Dette gøres med henblik på at skabe 

sammenhæng og fælles tiltag, samt vidensdeling og sparring. 

 

Derudover samarbejdes der med lokalområdets interessenter og foreninger der 

henvender sig til udelivet.  

 

Økonomi Der afsættes 30.000 kr. til Udeliv og overlevelse – Ture ud i det fri. 

Løn: Aktivitetsmidler: 

30.000 kr. 

Tidsplan Tidsplan: 

Der udarbejdes en tidsplan over et halvt år, med henblik på at få overblik over 

opstart af indsatsen. Målet med dette er at sikre afholdelse af aktiviteter og møder 

der leder hen mod overlevelsesturene.  

Der vil være opfølgningsmøder hver måned med henblik på at justere indsatsen. 

 

Evaluering: 
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Der afholdes evalueringsmøder hvert halve år med et fokus på at justere 

indsatsen, hvis dette skønnes som nødvendigt. Evalueringen vil, så vidt det er 

muligt, inddrage børn og unge for at få deres blik på indsatsens succes.  

 

 

Indsats: Kunst, kultur og design 

Beskrivelse af 

indsatsen 

Der afsættes midler til kunst- og designprojekter for børn og unge i vores 

lokalområder. Der er stor interesse for kreative værksteder i flere former og vi 

ønsker at sikre børn og unge mulighed for at kunne udvikle sig på nye og 

anderledes måder. Samtidig ser vi et stærkt fællesskab hos de børn og unge der 

deltager i disse værksteder. 

 

Der samarbejdes med Børnekulturstedet Karens Minde om at have en huskunstner 

der bemander værkstedet i Huset 2450 og den tilstødende legeplads. Samarbejdet 

har fungeret i længere tid og vi ønsker at investere i muligheden for at de unge har 

et sted, hvor de, i samarbejde med en kunstner, får plads til at give deres idéer liv. 

Der laves aktiviteter med træ, laserskærer, brænding, maling mm. og børnene 

tager ejerskab over legepladsen gennem en aktivitet de er med til at definere. 

Samtidig møder deltagerne også et krav om at noget en gang imellem skal gøres 

færdigt, fordi de skal bruges af andre. 

Huskunstneren bemander værkstedet én fast eftermiddag om ugen, men står til 

rådighed efter behov. Klubben stiller personale til rådighed, hvis det giver mening, 

og hjælper børn og unge med at tage ansvar.  

 

Der opstartes et designværksted i Ungeværket. Vi ser at mange børn og unge har 

et ønske om at skabe noget, og har interesse i at arbejde med bæredygtige 

materialer. Derfor vil vi afsætte midler til disse aktiviteter der skaber læring og 

uddanner de unge i bæredygtighed, samt tager udgangspunkt i børnenes egne 

interesser. 

 

Sammenhæng til 

indsatser 

Der skabes sammenhæng til andre indsatser i projektet Bæredygtighed, udeliv og 

kunst for at vidensdele og sparre om de tiltag der igangsættes.  

 

Der samarbejdes med Børnekulturstedet Karens Minde og Huset 2450 om at lave 

en aktivitet uden start- og sluttidspunkt, samt give plads (gennem lokaler) til at 

kunne udvikle fællesskaber, venskaber og læring. 

 

 

Økonomi Der afsættes 70.000 kr. til Kunst, kultur og design. 

Løn: 

40.000 kr. 

Aktivitetsmidler: 

30.000 kr. 

 

Tidsplan Tidsplan: 

Der afholdes et opstartsmøde i samarbejde med deltagere og interessenter, hvor 

der udarbejdes en tidsplan og forventningsafstemmes om indsatsens indhold.  

Tidsplanen vil løbe over et halvt år, hvorefter den fornyes. 

Der afholdes opfølgende møder hver måned for at justere indsatsen, hvis det 

skønnes som nødvendigt. 
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Evaluering: 

Der laves to evalueringer, én hvert halve år. Evalueringens fokus vil være at 

opruste eller nedjustere indsatsen, hvis dette er nødvendigt. Evalueringen 

udarbejdes i samarbejde med Børnekulturstedet Karens Minde og Huset 2450.  

De unges mening og holdninger vil blive inddraget i begge evalueringer. 

 

 

Projekt: Ungeværk – Sammen med de unge 
 

Formål Der afsættes midler til projekter og indsatser der tager udgangspunkt i 

Fritidscenterets Ungeværk. Vi ønsker at igangsætte projekter der inddrager de 

unge og er med til at højne vores medlemstal, ved at skabe aktiviteter de unge er 

aktivt deltagende i.  

 

Vi ser at mange unge har idéer til aktiviteter, men ofte lykkes det ikke at 

gennemføre disse, bl.a. pga. økonomi og manglende opbakning. Derfor vil vi lægge 

vægt på, at indsatserne i dette projekt inddrager de unge og giver dem mulighed 

for medbestemmelse af de fritidsaktiviteter de selv skal deltage i.  

Samtidig ønsker vi at igangsætte ung-til-ung projekter, hvor de unge får mulighed 

for at være rollemodeller for andre børn og unge. Disse projekter kommer bl.a. til 

udtryk gennem Ungefonde og Ambassadør-projekter, hvor det er de unge der har 

den aktive rolle. 

 

Projektets mål og 

indsatser 

Der lægges vægt på: 

 De udsatte større børn og unge, der har behov for en særlig 

socialpædagogisk støtte, herunder samarbejde med skoler, SSP (herunder 

koordinering med SSP årsplaner), Socialforvaltningen, Sikker By, 

boligsociale indsatser o.a.  

 Ungeinddragelse – hvorledes kan de unge tage del i og ansvar for 

lokalområdets og klubben/fritidscenterets aktiviteter 

 Aktiviteter, der understøtter de unges vej mod en ungdomsuddannelse 

evt. i samarbejde med andre interessenter på ungeområdet 

 Overgangen til det 18. år i samarbejde med andre interessenter på 

ungeområdet 

 

Primære mål: 

 Der opstartes et Ungeråd, der igangsætter rammer, politikker og 

aktiviteter for Ungeværket 

 Skabe indsatser der giver unge mulighed for selv at opsætte og 

gennemføre aktiviteter 

 Aktiviteter der fokuserer på de unges helbred og muligheder i det 

kommende voksenliv 

 Inddrage de unges forældre og give indblik i unges fritidsliv, samt skabe 

helhedsbillede af de unge 

 



24 

 

Sekundære mål: 

 Skabe plads til, at de unge får mulighed for at udvikle sig i trygge rammer 

 Personalet får større kendskab til de unge der bruger Ungeværket 

 

Indsatser: 

 Ungeråd og Ungefonden 

 Fit4Life – Overgangen til voksenlivet, mentalitet og helbred 

 Young Generation 

 Forældreprojekt  

Tegn på 

Målopfyldelse 

 De unge deltager aktivt i Ungerådet og der afholdes månedlige møder, 

bl.a. i samarbejde med Fritidscenter Ydre Valby 

 Forældrene deltager i Fritidscenterets arrangementer 

 Der afholdes 6 ”Talks” i Ungeværket 

 De unge bliver ambassadører i Ungeværket og hjælper nye medlemmer 

ind i klubben 

 Der udarbejdes relationsmodeller de unge der kommer i Ungeværket 

 

Evaluering og 

Tidsplan 

Der laves en evaluering for de enkelte indsatser der indgår i projektet.  

Der udarbejdes en halvårlig evaluering med fokus på at justere indsatserne, og 

følge op på tids- og ressourceplaner, hvis dette ses som nødvendigt. 

Ved årsskiftet laves der en større evaluering af indsatserne og projektet med 

henblik på målopfyldelse, ressourceplaner og justering af de enkelte indsatser. 

 

Tids- og ressourceplaner udarbejdes for de enkelte indsatser i samarbejde med de 

deltagende medarbejdere.  

 

Økonomi Der afsættes samlet 730.222 kr. til Ungeværks indsatser 

Løn: 

130.000 kr. 

Aktivitetsmidler: 

600.222 kr. 

 

 

Indsats: Ungeråd og Ungefonden 

Beskrivelse af 

indsatsen 

De unge har mange gode idéer til, hvordan klubberne og Ungeværket kan blive et 

bedre tilbud for alle medlemmer. Det er de unge der selv ved, hvilke aktiviteter de 

ønsker at lave og hvad de ønsker at blive bedre til. Vi har unge der udarbejder 

beskrivelser, og begrundelser, for, hvad de ønsker (bl.a. studieture med 

pædagogiske formål, demokratiske udflugter og events, samt idéer til at skabe 

samvær der særlig inddrager de klubløse unge). 

Vi vil derfor skabe mulighed for, at deres idéer får liv gennem et ungeråd, samt en 

ungefond, hvor de unge får mulighed for at skabe rammer for unges hverdag i 

fritidscenterets Ungeværk. Samtidig vil der være mulighed for at få finansieret 

deres idéer til at fremme klublivet for alle. Vi ønsker at fokusere på 

ungemedbestemmelse. 

 

Ungerådet igangsættes i samarbejde med uddannelses-ambassadører og ansatte i 

Ungeværket. Deltagelse i Ungerådet vil være frit for alle, dog ønsker vi så vidt 

muligt at få deltagere fra alle klubber, så vi kan sikre at alle får mulighed for at 

være med, og fællesskabet på tværs af vores lokalområder styrkes. 
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Sammen med medarbejdere i Ungeværket, projektkoordinatoren og uddannelses-

ambassadører vil de unge der deltager i Ungerådet være med til at planlægge, 

hvordan pengene i Ungefonden skal bruges. Der vil være mulighed for alle unge at 

indsende en ansøgning med ens gode idé, hvorefter denne tages op til Ungeråds-

møde. 

 

Målet er, at de unge tager ansvar for de aktiviteter der tilbydes og føler større 

ejerskab af Ungeværkets planlægning. Samtidig vil vi, gennem 

ungemedbestemmelse, give børn og unge indsigt i, hvordan man kan fremme de 

gode idéer gennem stærke argumenter, modighed og viljestyrke. Det vil samtidig 

kræve respekt og tolerance for andres idéer og det opstår når vi giver plads til alle. 

Gennem ungerådet og ungefonden ønsker vi at inddrage de unge i, hvordan vi 

skaber et bedre tilbud der kan virke mere attraktivt for de unge der i dag fravælger 

Ungeværket.  Derfor vil der være samarbejde med bl.a. indsatsen Popup aktiviteter 

– lokalt og tværgående og Brobyggere i lokalområdet, hvor de unge hjælper med 

at give deres perspektiv på, hvilke aktiviteter der giver mening for områdernes 

børn og unge.  

 

Gennem et symbiotisk forhold mellem pædagoger og ungedeltagere vil vi kunne 

skabe et stærkt fundament for en demokratisk klub, styret af sociale fællesskaber 

mellem de unge og en kultur der fremmer selvstændighed og initiativ. 

 

Sammenhæng til 

indsatser 

Der samarbejdes med det opsøgende team om at inddrage de klubløse unge og de 

unge der, pga. forskellige årsager, er stoppet med at bruge klubtilbuddet. Samtidig 

vil der være samarbejde med bl.a. skolerne, i forbindelse med det opsøgende 

arbejde, for at få reklameret for indsatsen og de gode tiltag der igangsættes af de 

unge. Vi ønsker at kunne sikre, at tilbuddet gælder alle de unge fra vores 

lokalområder. 

 

Vi vil skabe sammenhæng mellem Ungefonden og Ungeråd og de resterende 

indsatser i Ungeværks-projektet. Dette inkluderer bl.a. Fit4Life, hvor der arbejdes 

med demokrati og det at blive voksen, samt foredrag der fokuserer på det der 

rører sig hos de unge og i vores lokalområder.  

Derudover vil Ungerådet blive inddraget i, hvordan fonden skal bruges og være 

med til at fastlægge et årshjul for Ungeværket og Ungefonden.  

Vi vil samarbejde med interessenter i vores områder for at skabe et fundament af 

mulige aktiviteter, som de unge kan bygge videre på. Samtidig vil vi kigge mod 

erfaringer fra tidligere indsatser der har haft et fokus på ungeinddragelse, bl.a. 

Idrætscontaineren ift. brobyggerne.  

 

 

Økonomi Der afsættes 500.000 kr. til Ungefonden og Ungeråd.  

Løn i forbindelse med aktiviteter, 

igangsat af ungeråd og ungefond: 

 

200.000 kr. 

 

Aktivitetsmidler/Ungefondsmidler: 

 

 

300.000 kr. 

 

Tidsplan Tidsplan: 
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Tidsplanen for Ungefonden følger Ungeværkets udvikling. Med dette menes der, at 

forløbet som Ungeværket, og de resterende indsatser, gennemgår vil lægge 

grundlag for, hvordan midlerne fordeles. 

Der vil være sammenhæng til andre tidsplaner som, Fit4Life, Ungerådet o.a. 

 

Tidsplanen for Ungerådet bliver fastlagt i samarbejde med deltagende pædagoger 

ved indsatsens opstart. De unge bliver hurtigst muligt inddraget i processen for at 

få deres perspektiv med. Der udarbejdes et årshjul for større aktiviteter og events, 

samt samarbejdet med det opsøgende team og popup aktiviteter. 

 

Evaluering: 

Der laves en evaluering med de medarbejdere der tildeles ansvaret for Ungerådet. 

Evalueringen laves hvert halve år for at sikre, at Ungefonden forløber som den skal. 

Vi vil bl.a. kigge på, hvor mange aktiviteter og arrangementer der er blevet 

igangsat, og hvorvidt fonden bør justeres fremadrettet.  

Ungerådet vil indgå i evalueringen så vidt det er muligt. 

 

 

 

Indsats: Fit4Life – Overgang til voksenlivet, mentalitet og helbred 

Beskrivelse af 

indsatsen 

Der opstartes en indsats der skal give de unge værktøjer til at gå sikkert ind i 

voksenlivet. Vi oplever at mange unge ikke er forberedt på, hvad det betyder at 

blive voksen, hvilke udfordringer der kan forekomme og hvad man egentlig har 

brug for at vide. 

Vi ønsker at give de unge indsigt i de demokratiske processer der eksisterer i vores 

samfund. Hvad betyder det at have stemmeret? Hvor meget indflydelse har man 

egentlig og kan man som ung have en påvirkning på de beslutninger der tages? 

 

Indsatsen skal igangsætte demokratiske forløb i samarbejde med Huset 2450. 

Forløbet vil bygge videre på et nuværende forløb om at skabe bred forståelse for, 

hvordan de unge kan bruge deres stemme til at påvirke de valg der tages, bl.a. i 

klubben. 

Derudover vil vi lægge vægt på at opstarte forløb der fokuserer på børn og unges 

helbred, både fysisk og mentalt. Vi ser flere unge der har det svært (flere unge 

føler sig ensomme) og vi vil derfor igangsætte tiltag der skal give de unge mulighed 

for at snakke højt om det der rører sig hos dem, samt give dem værktøjer der kan 

hjælpe dem. 

 

Der afholdes en række tema-aftener i Ungeværket for alle unge i vores 

lokalområder, hvor der vil være foredrag om bl.a. voksenlivet, demokrati og de 

ting der rører på sig hos de unge. Alle aftener er åbne for alle unge i vores områder 

uden at være bindende. Med dette menes der, at vi også skaber tilbud for de unge 

der ellers ikke bruger klubben uden at de skal føle sig bundet til denne. 

Ungerådet bliver inddraget i at opsætte disse tema-aftener.  

 

Sammenhæng til 

indsatser 

Der skabes sammenhæng mellem Fit4Life og de andre indsatser i 

klubbydelsplanen, bl.a. Ungerådet. Flere af indsatserne i klubbydelsplanen vil 
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samarbejde med Fit4Life om tema-aftenener, hvor disse vil drage fordel af at have 

foredragsholdere ude, der giver mening for deres indsats og tiltag. 

Derudover samarbejdes der med interessenter i lokalområdet (Huset 2450, 

Børnekulturstedet Karens Minde og Mit Kvarter) om at opstarte de demokratiske 

processer, hvor de unge er med til at sætte dagsorden for, hvad der skal ske.  

 

Økonomi Der afsættes 125.000 kr. til Fit4Life. 

Løn til foredragsholdere: 

85.000 kr. 

Aktivitetsmidler: 

40.000 kr. 

 

Tidsplan Tidsplan: 

Der udarbejdes en tidsplan i samarbejde med Ungerådet. Tidsplanen for tema-

aftener skal skrives ind i Ungeværkets aktivitetsplan så vi når flest muligt unge.  

Da der samarbejdes med flere indsatser, vil der skabes sammenhæng til disse 

tidsplaner. 

 

Evaluering: 

Der laves en evaluering i samarbejde med de medarbejdere der tildeles ansvaret 

for Ungerådet. Evalueringen laves hvert halve år for at sikre, at tidsplanen for 

Fit4Life forløber som den skal. Vi vil bl.a. kigge på, hvor langt vi er med 

målopfyldelsen samt, hvor mange tema-aftenener og demokratiske processer der 

er afholdt. 

Ungerådet vil indgå i evalueringen så vidt det er muligt. 

 

 

Indsats: Young Generation 
Beskrivelse af 

indsatsen 

Young Generation er en indsats der fokuserer på at give de unge mulighed for at 

være ambassadører og rollemodeller for andre børn og unge i vores områder. 

Indsatsen er igangsat af unge drenge fra Folehaven, der gerne vil videregive deres 

kompetencer og viden som de har opnået gennem deltagelse i klubbens projekter 

og deres erfaringer fra nærområdet. 

 

Indsatsen skal være med til at skabe gode overgange mellem fritids- og 

ungdomsklub, samt overgangen til voksenlivet.  

Indsatsen arbejder med ung-til-ung metoden. 

 

Der afholdes oplæg, i samarbejde med Fit4Life indsatsen, der fokuserer på 

erhvervsmiljøet, bl.a. ved at invitere Integrity X, et firma der er skabt af en gruppe 

unge fra Folehaven. Målet med disse oplæg er at give de unge erfaring og idéer til 

selv at kunne holde oplæg for de yngre generationer.  

Derudover er det målet, at de unge får mulighed for at kunne starte egen 

virksomhed, på eget initiativ.  

For at understøtte ung-til-ung metoden, vil vi afholde konflikthåndterings-forløb så 

de unge får værktøjer til at kunne hjælpe de yngre.  

Sammenhæng til 

indsatser 

Der samarbejdes med andre indsatser i Ungeværks-projektet, bl.a. Fit4life. 

Derudover skabes der sammenhæng til tidligere indsatser, som Idrætscontaineren, 

hvor de deltagende brobyggere har ønsket at få værktøjer til konflikthåndtering til 
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arbejdet med ung-til-ung. Her vil vi fortsætte et samarbejde med Ungdommens 

Røde Kors der før har afholdt processer for fritidscenterets unge.  

 

Derudover vil der være samarbejde med bl.a. Integrity X, ift. at give de unge 

muligheden for at kunne starte egen virksomhed og få indblik i, hvad det kræver at 

tage del i erhvervsmiljøet.  

 

Vi ønsker at kigge på samarbejde med lignende indsatser i København, samt 

samarbejde med andre kommuner for at finde inspiration og vidensdele. 

 

Økonomi Der afsættes 45.222 kr. til Young Generation. 

Løn: 

25.000 kr. 

Aktivitetsmidler: 

20.222 kr. 

 

Tidsplan Tidsplan: 

Der udarbejdes en tidsplan i et samarbejde mellem deltagende unge og personale. 

Tidsplanen skal bl.a. indeholde, hvornår de unge starter som ambassadører og, 

hvornår der afholdes tema-aftener. 

 

 

Evaluering: 

Der laves to evalueringer. Den ene evaluering inddrager de deltagende unge og 

handler om, hvordan de syntes det går og, hvad de ønsker at udvikle på. 

Den anden evaluering foregår med personalet, hvor der kigges på at justere på 

indsatsen, hvis dette ses som nødvendigt. 

  

 

Indsats: Forældreprojekt 

Beskrivelse af 

indsatsen 

Vi ønsker at oprette et stærkt samarbejde med vores forældregrupper tilknyttet 

Sydhavnen og Sjælør. Vi ønsker at deltage i de mødregrupper der allerede er 

eksisterende, samt opstarte en fælles mødregruppe, hvor der tilbydes tema-

aftener o. lign. Derudover ønsker vi at genopstarte vores fædregruppe, der førhen 

har været deltagende i vores klubber. 

Målet er at kunne få kontakt til forældrene og bygge tillid mellem de to grupper og 

pædagogerne med henblik på børnenes tarv.  

Flere forældre har givet udtryk for at de savner indblik i deres børns ungeliv, og 

pædagogerne har længe ønsket at få indblik i de kulturelle forskelle der eksisterer, 

hvilket kan hjælpe med de svære samtaler.  

 

Pædagogerne deltager månedligt når forældregrupperne mødes. Dette skal skabe 

kendskab til de problematikker forældrene oplever, skabe relation og fremadrettet 

skal forældrene deltage aktivt i fritidscenterets arrangementer. 

 

Vi ønsker at tilbyde tema-aftener for forældre til børn og unge i fritidscenteret der 

handler om forældrerollen og de ting der kan være svært som forældre. 

Forældregrupperne inddrages i at planlægge disse tema-aftener.  
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Der arrangeres fælles ture/aktiviteter for forældregrupperne, hvor der vil være 

fokus på at skabe et godt fællesskab både med- og uden børn. Vi vil bl.a. arbejde 

mod at få Fællesspisning i lokalområderne, hvor forældregrupperne laver mad og 

åbner dørene op for alle. 

 

Sammenhæng til 

indsatser 

Der samarbejdes med andre indsatser i Ungeværks-projektet. Dette gøres med 

henblik på at vidensdele og samarbejde om aktiviteter og tiltag der opstartes i alle 

vores indsatser.  

 

Samtidig vil vi inddrage Mit Kvarter i samarbejde om kontakt til forældregrupperne 

og kontakt til bestyrelserne i gruppernes områder, med henblik på at bruge 

beboerlokaler til at afholde møder. 

 

Der samarbejdes med Huset 2450 om fællesspisning for lokalområdet. 

 

Økonomi Der afsættes 60.000 kr. til Forældreprojektet 

Løn: 

20.000 kr. 

 

 

Aktivitetsmidler: 

40.000 kr. 

 

Tidsplan Tidsplan: 

Der udarbejdes en tidsplan over et halvt år, med henblik på at skabe oversigt over 

opstarten af indsatsen.  

Der vil i januar/februar være opstart med forældregrupperne og undersøgelse af 

aktiviteter (foredrag/tema-aftener og fællesspisning). Herefter vil der være fokus 

på at afholde disse aktiviteter hen over det første halve år.  

Der afholdes opfølgende møder for deltagende personale hver måned med henblik 

på at justere indsatsen. 

 

Evaluering: 

Der evalueres hvert halve år. Der laves to evalueringer, en med ansvarlige fra 

forældregrupperne og en med det deltagende personale. Begge evalueringer 

kigger på at justere indsatsen, hvis dette ses som nødvendigt. 

 

 

Projekt – Sociale fællesskaber og inkluderende indsatser 
 

Formål Der afsættes midler til at fortsætte arbejdet med indsatser, der inddrager de unge 

og skabes ud fra deres interesser. Vi har gode erfaringer med at give de unge 

ansvar for afholdelse af aktiviteter, bl.a. rollespil, hvor de unge er med til at hjælpe 

nye deltagere i gang.  

 

Vi ønsker at give de unge muligheden for at arrangere turneringer, events og 

daglige aktiviteter for de andre brugere i fritidscenteret. Dette skal være med at 

skabe nye fællesskaber og styrke de unges sociale færdigheder. 
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Projektet fokuserer på at videreudvikle vores nuværende indsatser og vægte et 

større fællesskab på tværs af vores klubber. Arrangementer, og aktiviteter, der går 

på tværs af matrikler, og lokalområder vil være i fokus. 

 

Projektets mål og 

indsatser 

Der lægges vægt på: 

 Attraktive aktiviteter, der understøtter de unges valg af fritidsinteresser, 

evt. i samarbejde med andre interessenter ex foreninger kulturhuse og 

ungdomsskole 

 De udsatte større børn og unge, der har behov for en særlig 

socialpædagogisk støtte, herunder samarbejde med skoler, SSP (herunder 

koordinering med SSP årsplaner), Socialforvaltningen, Sikker By, 

boligsociale indsatser o.a. 

 Ungeinddragelse – hvorledes kan de unge tage del i og ansvar for 

lokalområdets og klubben/fritidscenterets aktiviteter 

 

Primære mål: 

 De unge udvikler sociale færdigheder gennem kommunikation og 

samarbejde 

 Inddrage de unge, og give dem ansvar, i planlægning af events og 

arrangementer 

 Flere unge begynder til eSport gennem foreninger 

 De unge deltager i planlægning af events, turneringer og andre 

arrangementer 

 Fokus på tværæstetik, demokratisk dannelse, trivsel og sårbare unge 

 

Sekundære mål: 

 Skabe et stærkt samarbejde med eksterne partnere ifm. indsatserne 

 Alle fritidscenterets klubber deltager i indsatserne 

 

Indsatser i projektet: 

 eSport 

 Musik 

 Rollespil 

 

 

Tegn på 

Målopfyldelse 

 Der afholdes 3 eSports arrangementer 

 Alle klubber deltager i rollespil i Valby parken 

 Der opstartes, og gennemføres, 4 musikprojekter i samarbejde med  

Spot On 

 Ungeværket bruger eSportslokalet 2 gange om ugen 

 De unge tager ansvar for rollespil, både i Valbyparken og klubben 

 

Evaluering og 

Tidsplan 

Der laves en evaluering for de enkelte indsatser der indgår i projektet.  

Der udarbejdes en halvårlig evaluering med fokus på at justere indsatserne, og 

følge op på tids- og ressourceplaner, hvis dette ses som nødvendigt. 

Ved årsskiftet laves der en større evaluering af indsatserne og projektet med 

henblik på målopfyldelse, ressourceplaner og justering af de enkelte indsatser. 
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Tids- og ressourceplaner udarbejdes for de enkelte indsatser i samarbejde med de 

deltagende medarbejdere.  

 

Økonomi Der afsættes samlet 157.000 kr. til Ungeinddragelse og inkluderende indsatser 

 

Løn: 

45.000 kr. 

Aktivitetsmidler: 

112.000 kr. 

 

 

Indsats - eSport 

Beskrivelse af 

indsatsen 

Vi ser stadig en interesse for det digitale hos børn og unge. Derfor ønsker vi at 

fortsætte, og viderebygge på, vores eksisterende eSports indsats. Vi vil fokusere på 

at samle klubberne under et fælles banner og bruge vores oprettede eSports 

lokale til at skabe sociale færdigheder i mødet med andre unge fra andre områder. 

 

Vi ønsker at skabe en rød tråd gennem hele vores digitale tilstedeværelse, så vi 

sikrer at de unge møder en fælles tilgang til aktiviteterne. Dette gøres bl.a. 

gennem vores eSports lokale, hvor klubberne træner. 

 

Der implementeres et liga system, hvor børn og unge kan deltage i en turnering 

der går på tværs af vores klubber. Dette skal sikre de deltagende børn og unge får 

mulighed for at møde andre med lignende interesser og lære om det at tabe, vinde 

og deltage på lige fod med andre. 

 

Der udarbejdes en digital politik med fælles retningslinjer. Dette gøres for at 

ensrette eSport og digital dannelse og adfærd på internettet, da skærme og 

onlinetilstedeværelse allerede er en stor del af børn og unges liv.  

 

Sammenhæng til 

indsatser 

Der samarbejdes med fritidscentre og klubber i København, der også har eSport på 

programmet. Der skal vidensdeles for at sikre en konstant udvikling og forøgelse af 

kvalitet 

 

Derudover skabes der sammenhæng til andre indsatser i klubbydelsplanen, bl.a. 

Brobygger indsatsen, da vi ønsker at få de ældre unge med til at hjælpe de yngre 

ift. sociale færdigheder og adfærd når man deltager i eSport. 

 

Økonomi Der afsættes 50.000 kr. til eSport. 

Løn: 

 

Aktivitetsmidler: 

50.000 kr. 

 

Tidsplan Tidsplan: 

Der udarbejdes en tidsplan for eSport i samarbejde med deltagende personale og 

unge. Tidsplanen udarbejdes til et opstartsmøde i januar, hvor der fokuseres på at 

sammensætte et skema for træning og turneringer. 

Der afholdes opfølgende møder hver måned med fokus på at justere indsatsen, 

hvis dette findes nødvendigt.  

Udarbejdelse af den digitale politik planlægges i samarbejde med eSports 

personale og udvalgt personale fra klubberne. 
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Evaluering: 

Der evalueres løbende på afholdte tiltag, bl.a. turneringer. Der udarbejdes en 

evaluering hvert halve år, hvor der vil være fokus på indsatsens indvirkning på de 

unge og det vurderes om indsatsen skal oprustes eller nedjusteres. 

De unge inkluderes i evalueringerne så vidt det er muligt. 

 

 

Indsats - Musik 

Beskrivelse af 

indsatsen 

Der afsættes midler til at skabe en indsats der søger at skabe flere musiktilbud og 

nye inkluderende og uformelle læringsrum for fritidscenterets børn og unge. Vi har 

stor erfaring med musik som værktøj til at skabe stærkt fællesskab og demokratisk 

dannelse, og vi ønsker at kunne hjælpe flere børn og unge i gang med denne 

interesse. 

I samarbejde med Sound21 vil vi udvikle på aktuelle musiktilbud og opstarte nye 

grupper, hvor den undervisningstraditionelle instrumentlære kombineres med en 

læringstilgang som er involverende, samskabende og chancelighedsfremmende. 

 

Musiktilbuddet bredes til hele fritidscenteret og det forventes at flere klubber 

begynder at bruge musiklokalet tilhørende Ungeværket. Indsatsens deltagende 

medarbejdere samarbejder med Ungeværket om at trække de unge med i 

musiktilbuddet. 

 

Der opstartes koncerter i vores klubber og de forskellige musikgrupper deltager på 

disse, samt andre events og arrangementer i fritidscenteret.  

 

Sammenhæng til 

indsatser 

Der samarbejdes med Sound21 om Spot On musiktilbuddet i Ungeværket. 

Derudover samarbejdes der med Børnekulturstedet, Huset 2450 samt Sydhavnen 

Teater der med deres mange erfaringer, viden og kontakter kan hjælpe indsatsen 

med at tænke anderledes musikalske tilbud, der tilkobler alternative inspirations- 

og identifikationsmuligheder. 

 

Der skabes sammenhæng til andre indsatser, bl.a. forældre-indsatsen for at gå 

sammen om fælles tiltag. 

 

Økonomi Der afsættes 62.000 kr. til Musik. 

Løn: 

30.000 kr. 

Aktivitetsmidler: 

32.000 kr. 

 

Tidsplan Tidsplan: 

Der udarbejdes en tidsplan på et opstartsmøde i januar, i samarbejde med 

deltagende personale, samarbejdspartnere og ledelse. Målet med tidsplanen er at 

sikre afholdelse af koncerter, planlægge øvetider samt forventningsafstemme om 

indsatsen. 

Der afholdes opfølgende møder hver måned med fokus på at justere indsatsen, 

hvis dette findes nødvendigt.  

 

Evaluering: 
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Der evalueres løbende på afholdte tiltag, bl.a. koncerter, deltagelse til 

arrangementer og øvetider i lokalet. Der udarbejdes en evaluering hvert halve år, 

hvor der vil være fokus på indsatsens indvirkning på de unge og det vurderes om 

indsatsen skal oprustes eller nedjusteres. 

Alle evalueringer laves i samarbejde med deltagende interessenter. 

De unge inkluderes i evalueringerne så vidt det er muligt. 

 

 

Indsats - Rollespil 

Beskrivelse af 

indsatsen 

Der afsættes midler til at fortsætte vores rollespils indsats. Vi ser stadig stor 

opbakning til både live- og bordrollespil og derfor ønsker vi at sikre en 

videreudvikling af denne, der vægter større inddragelse af de unge.  

De børn og unge der har deltage i længere tid, har fået større ansvar og ejerskab 

for rollespil, og er med til at bestemme, hvad der skal ske, hvornår og hvordan det 

skal foregå.  

Vi ønsker at bevare, og arbejde, videre med dette ansvar ved at give dem mulighed 

for at være rollemodeller for nye deltagere. 

 

Der afsættes midler til at deltage, og afholde, rollespilsevent i samarbejde med 

andre klubber i Danmark. Der opstartes flere events der foregår over en weekend, 

og vi ser en stor udvikling hos deltagende børn. Fællesskabsfølelsen er stor, og 

muligheden for at lege med egen identitet/rolle sammen med andre unge gør at vi 

vil lægge vægt på, at deltage i disse arrangementer. 

Vi ønsker at sikre alle klubber deltager i vores liverollespil i Valby Parken samt 

vores rollespilsevent.  

 

Vi afholder et event for alle børn og unge der fokuserer på rolle- og brætspil. Dette 

event, Geek all night, vil fokusere på at arbejde videre med de stærke fællesskaber 

der skabes gennem liverollespillet. Eventet foregår på tværs af klubberne og i 

samarbejde med Fritidscenter Ydre Valby. 

 

Sammenhæng til 

indsatser 

Der samarbejdes med Rollespilsfabrikken og Fritidscenter Ydre Valby ifm. 

liverollespil i Valby Parken, bordrollespil i FATO samt Geek all night. Vi har et 

stærkt samarbejde i forvejen som vi ønsker at bygge videre på. 

 

Der skabes sammenhæng til andre indsatser, bl.a. eSport for at vidensdele og 

sparre med andre medarbejdere. Derudover samarbejdes med  

Brobygger-indsatsen om at ansætte de unge der har ansvar for rollespil. 

 

Økonomi Der afsættes 45.000 kr. til Rollespil. 

Løn: 

15.000 kr. 

Aktivitetsmidler: 

30.000 kr. 

 

Tidsplan Tidsplan: 

Der udarbejdes en tidsplan på et opstartsmøde i januar, i samarbejde med 

deltagende personale. Så vidt det er muligt vil vi inddrage de unge der får ansvar 

for dele af rollespil. Målet med tidsplanen er at sikre afholdelse af 

rollespilsarrangementer og Geek all night events.  
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Der afholdes opfølgende møder hver måned med fokus på at justere indsatsen, 

hvis dette findes nødvendigt. 

 

Evaluering: 

Der udarbejdes en evaluering hvert halve år, hvor der vil være fokus på indsatsens 

indvirkning på de unge og det vurderes om indsatsen skal oprustes eller 

nedjusteres. 

De unge inkluderes i evalueringerne så vidt det er muligt. 

 

 


