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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 2023. 
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 2023 
 
Partnerskabets arbejdsgruppe anbefaler at igangsætte nedenstående aktiviteter i 2023. 

 

 
 

  

 

Nr. 

 

Aktivitet 

Finansiering (kr.) 

2023 

1 Områdebaseret 

kommunikationsmedarbejder 

233.483 

2 Det grønne fællesskab i Folehaven 35.000  

3 Folkekøkken 45.000 

4 Ungeværter 76.800 

5 Kultur i Folehaven 285.000  

6 Fædrenetværk 55.000 

7 ALL-IN 10.000 

8  Straks-reaktion Lommepengeindsats 60.000 

9 Turning Tables – Unge som visuelle 

formidlere 

80.185 

10 Akut Tryghedspulje 86.031 

Sum (kr.) 966.499 
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Indsatsområde 1: Kommunikation 
Aktiviteterne i indsatsområdet skal skabe dialog og kendskab mellem forskellige beboergrupper 

og lokale aktører indenfor og i tilknytning til partnerskabsområdet, og understøtte beboernes 

ejerskab til nærområdet. Aktiviteterne skal medvirke til at nuancere billedet af 

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

kommunikationsaktiviteter. 

 

1. AKTIVITET: OMRÅDEBASERET 
KOMMUNIKATIONSMEDARBEJDER 

Den områdebaserede kommunikationsmedarbejder er en indsats, der løber i hele 
partnerskabets periode fra 2021-2025. Kommunikationsstillingen er på 37 timer delt mellem 
Boligforeningen 3B og Tryghedspartnerskabet. Baseret på erfaringer fra det foregående 
Tryghedspartnerskab i Folehaven er en koordineret, strategisk kommunikationsindsats en af 
hjørnestenene til 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 et dårligt omdømme hurtigt følelsen af utryghed. Målsætningen og 
udfordringerne kræver altså en aktiv kommunikations- og omdømmeindsats, som fokuserer på at 
formidle de positive fortællinger bredt, responderer på de politiske dagsordener, og 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 under navnet Harrestrup Å Skole. 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.  

 
Formål 

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

Folehaven både indadtil og udadtil. 

 

Målsætninger 

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

området som grønt, levende og attraktivt.  
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• 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. 

 

Indsatsområde 

Aktiviteten arbejder primært med kommunikationssøjlen i forandringsteorien men går på tværs 
af alle tre indsatsområder.  
 

Tidsplan 

Aktiviteten løber i hele partnerskabsperioden. Der arbejdes kontinuerligt med indsatsens 
leverancer, der 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 10.000   

Juniorjournalist 12.000 0   

I alt 239.641,64 231.482,68 253.482,68 253.482,68 

 

Leverancer 

• En årligt justeret kommunikationsplan, der godkendes af arbejdsgruppen.  

• Formidling af positive historier fra området – herunder aktiviteter fra tryghedsplanen 
eller opnåede resultater i regi af Tryghedspartnerskabet Folehaven – internt i 
partnerskabsområdet og eksternt i nyhedsmedier. Denne leverance løftes blandt 
andet i samarbejde med de andre kommunikationsmedarbejdere på tværs af 
Københavns tryghedspartnerskaber.  

• Koordinering af bydelsstrategisk kommunikation om fysiske forandringer med fokus 
på social bæredygtighed.  

• Årlige eksterne samarbejder med fokus på 1) almene boligområders image, 2) at nå 
eksterne målgrupper og invitere resten af København ind og 3) at skabe lokal stolthed 
og ejerskab. Eksempler på tidligere samarbejder er blandt andet samarbejde med Det 
Kongelige Akademi, Bo Godt/BL og Turning Tables 

• Inddragelse af Folehavekvarterets beboere i produktionen af 
kommunikationsprodukter – foto, film, skrift. Eksempler på tidligere 
beboerproduceret kommunikation er juniorjournalist-konceptet. Ved at placere 
beboerne i centrum af en række kommunikationsprodukter, også som 
medproducenter, vil vi imødekomme Tryghedsmålingen 2022, der viser, at 
Folehavens beboere har mindre tillid til deres naboer end på københavnerniveau.  
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Ansvarlig for implementering 

Medarbejderen forbliver ansat i den boligsociale helhedsplan Mit Kvarter, som er ansvarlig for 
ansættelsen. Tryghedspartnerskabet bidrager til kommunikationsmedarbejderens løn med 15 
timer. 

  
 

2. AKTIVITET: TURNING TABLES – Unge som visuelle formidlere 

Aktiviteten understøtter alle tre indsatsområder i forandringsteorien. Den imødekommer den 
utryghed, som vi ved følger med store renoveringsprojekter og byggepladser, ved at forskønne 
det kommende byggehegn på den Centrale Plads i Folehaven og på den måde være med til at 
skabe en positiv oplevelse af forandringerne og øget tryghed omkring byggehegnet. Pladsen 
ligger ud til både kirke, bibliotek, skole og plejehjem, og aktiviteten vil altså nå stort set alle 
beboere og besøgende i kvarteret.  
 
Aktiviteten er todelt. Først oplæres skoleklasse(r) på Harrestrup Å Skole, matrikel 
Kirsebærhaven, i fotografering (teknisk og konceptuelt), der omsættes til en storprintet 
fotoudstilling. I efteråret rekrutteres unge så som visuelle formidlere, hvor de dels får løbende 
opkvalificering, dels løser fotografiske og videografiske opgaver i Folehaven, og dels inddrages og 
er med til at formidle historier fra Folehaven til det bredere København gennem Turning Tables 
Danmark’s københavnske aktiviteter og platforme. Aktiviteten taler dermed direkte ind i 
kommunikationssøjlen i forandringsteorien – både ved at skabe møder mellem beboergrupper 
omkring de lokale udstillinger og ved at formidle Folehaven ud i København.  
 
Baggrund 

I 2022 iværksatte Turning Tables Danmark (TTDK) og helhedsplanen i Folehaven et nyt 
samarbejde omkring at engagere en gruppe unge i et opkvalificeringsforløb i fotografi, hvor de 
skabte deres egen fotoudstilling, der blev fremvist til Kulturnatten på Kulturhuset Union 
(Nørrebro) og efterfølgende blev opsat på det lokale bibliotek ved Folehaven. Erfaringerne herfra 
har været positive, og vi ønsker at fortsætte og udbygge samarbejdet. Turning Tables Danmark 
har stor erfaring i at arbejde med unge-grupper fra almene boligområder på tværs af København, 
hvor de unge bliver i stand til at skabe kunst på et højt niveau, der omsættes til konkrete 
udstillinger, der formidler de unges og lokalområdets fortællinger lokalt og til et bredere 
publikum. 
 
Formål og indhold 

Projektets formål er primært at styrke unges kompetencer, fællesskaber og selvværd gennem 
kreative aktiviteter i fotografi (og film). Sekundært, er projektets formål at omsætte de unges 
fotos til udstillinger, der forskønner og skaber øget tryghed omkring byggehegn i området, og til 
andre typer af formidling, der styrker det lokale sammenhold og boligområdets omdømme 
udadtil.  
 
Først i aktivitetsforløbet opbygges der et samarbejde med en til flere klasser på Harrestrup Å 
Skole, matrikel Kirsebærhaven, hvor unge opkvalificeres af Turning Tables Danmarks foto- og 
filminstruktører, hvor de opnår forståelse for, hvordan man skaber en fotografisk fortælling, 
anvender et professionelt kamera, redigerer billeder og omsætter et udvalg til en fotoudstilling. 
Omkring opsætning af fotoudstillingen skaber vi en fælles dag for de deltagende unge og deres 
familier, hvor vi maler baggrunde på byggehegnet og hygger med let forplejning inden opsætning 
af fotoudstillingen i forsommeren. De unge vil således være med til at sætte et positivt præg på 
den kommende byggeproces nær ved skolen, hvor deres flotte billeder vil skabe en positiv og 
tryghedsskabende atmosfære.  
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I anden fase af aktivitetsforløbet engageres en gruppe unge fra første aktivitetsforløb (evt. også 
mere bredt) enten i en fast fritidsaktivitet omkring film-/fotoproduktion, eller i en 
lommepengestilling, som slås op med henblik på, at engagere unge som visuelle formidlere for 
Folehaven. Denne gruppe vil løbende få sparring fra Turning Tables Danmark, der i samarbejde 
med Mit Kvarter er med til at lokalisere opgaver og historier, som de unge skal formidle i 
sammenhæng med at de unge selv kan definere, hvilke fortællinger de ønsker at formidle.  
 
Gruppen vil være med til at styrke de positive fortællinger i og om Folehaven, hvor deres arbejde 
omsættes til konkrete visuelle formidlingsprodukter, der fremvises lokalt og til resten af 
København. De unge vil derudover blive inddraget i Turning Tables Danmark’s aktiviteter og 
kulturbegivenheder på tværs af København. 
 
Målsætninger 

● Skoleklasse(r) har opnået øget faglig og teknisk forståelse for visuel formidling og dets 
virkemidler og er i stand til at anvende tekniske redskaber i relation hertil. På dette 
grundlag er de i stand til at skabe en fælles fortælling og omsætte den til en konkret 
udstilling.  

● Fotoudstillingen opsættes og skabes sammen med deltagende unge og deres familier, der 
er med til at gøre fotoudstillingen bredt kendt i lokalområdet, og markerer byggeområdet 
som trygt og positivt.  

● Der er skabt en sund interesse for visuel formidling blandt unge, der manifesterer sig i en 
af gruppe der engagerer sig i et fast fritidsfællesskab med foto-/filmproduktion som 
omdrejningspunkt, eller ved tilknytning af en gruppe unge i lommepengejobs som 
visuelle formidlere, der arbejder videre efter skoleforløbet.  

● Gruppen der fortsætter med at arbejde videre med fotografi og/el. film opnår en markant 
styrkelse af deres kompetencer, fællesskaber og selvværd gennem deltagelse i aktiviteten. 
De bliver i stand til skabe, og oplever at blive taget seriøst for, visuelle fortællinger de 
præsenterer lokalt, i København og virtuelt (online). 

● De visuelle fortællinger der skabes i projektet er generelt set med til at styrke den lokale 
oplevelse af tryghed og sammenhold, og bidrager positivt til et øget kendskab til 
Folehaven på tværs af København. 

 
Målgruppe 

● Primær målgruppe: Unge, både drenge og piger, i alderen 10-16 år fra Folehaven 
● Sekundær målgruppe (lokale beboere): personer i alderen 8-60 år fra Folehaven 
● Tertiær målgruppe (øvrige borgere i KBH): personer i alderen 12-50 år fra København 

 
Indsatsområde 

Tryggere Byrum og Kommunikation 
 
Tidsplan 

● Februar-marts – Aftaleindgåelser for opkvalificeringsforløb for skoleklasse(r)  
● April-maj – Opkvalificeringsforløb for skoleklasse(r)  
● Juni – Opsætningsdag og fernisering af fotoudstilling på byggehegn  
● Juni, september-november – Rekruttering og andet opkvalificeringsforløb for dedikeret 

unge-gruppe  
● September-december – Visuel produktion, formidling og præsentation af ungegruppens 

arbejde lokalt og i København / september-december 
 
Økonomi 

Budgetpost 2022 2023 2024 2025 
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Projektledelse v. 
Turning Tables 

 15.000   

Opkvalificeringsforløb 
til skoleklasser 

 
13.200 

 
 

Fotoudstilling på 
byggehegn  

 
17.500   

Opkvalificeringsforløb, 
del 2 

 19.485   

Aktivitets- og 
ekskursionsmidler 

 
15.000   

I alt 
 

80.185   

 
Leverancer 

● Opkvalificeringsforløb i fotografi til minimum 20 børn fra Harrestrup Å Skole af ca. 4 dage 
á 4 timer 

● Storprintet og ungeskabt fotoudstilling opsat på byggehegn  
● Foto- og videografisk opkvalificering og guide til 6-8 unge visuelle formidlere over 3 mdr. 
● 3-8 lokale fortællinger formidlet af de unge gennem helhedsplanens 

Facebook/nyhedsbrev, o.lign 
● 1-3 større fotoudstillinger og/eller mini-dokumentarer formidlet lokalt og til et bredere 

publikum i København. 
 
Kommunikation og dialog 

Der vil være fokus på at invitere områdets beboere ind i projektet som fotografer, cases/motiver 
eller publikum. Aktiviteten har mange kommunikationspotentialer. Der kan indgås samarbejde 
med ValbyLiv om publicering af de unges fotos eller med de unge som juniorfotorapportere. Der 
vil også være fokus på at inddrage områdets lokale professionelle aktører i udviklingen og 
formidlingen af projektet, især i regi af områdets Kulturudvalg.  
 

Ansvarlig for implementering 

Aktivitetens fremdrift og opnåelse af mål ledes af Tryghedspartnerskabets 
kommunikationsansvarlig. Udvikling og udførsel af projektet ledes af Turning Tables.  
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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. 

 

3. AKTIVITET: DET GRØNNE FÆLLESSKAB I FOLEHAVEN  

Der er i 2022 søgt og modtaget midler til sammen med frivillige grønne ambassadører fra 
Folehavekvarteret at arbejde på, at områdets forskellige grønne tråde samles. Dette kulminerede 
formelt i september 2022, da foreningen Folehavekvarterets Grønne Fællesskab (FGF) blev 
etableret på en stiftende generalforsamling på Vigerslev Bibliotek.  
FGF er kvarterets nye grønne forening med et selverklæret formål om at være ”hele 

Folehavekvarterets nabofællesskab, der skaber grønne oplevelser med fokus på mangfoldighed 

og planteliv og understøtter Kirsebærhavens Planteskole”. 
 
Ved at skabe liv og oplevelser i såvel byrum som gårdrum og facilitere møder på tværs af 
boligområderne, bidrager FGF til mere tryghed i Folehaven. Et konkret eksempel er inddragelsen 
af unge fra Folehaven i opbygningen af FGF’s udendørs have-mødested, herunder et glas-
drivhus. Samarbejdet skabte et bekendtskab mellem de unge og FGF’s kernefrivillige og gav de 
unge medejerskab over mødestedet. FGF’s aktiviteter kræver begrænset forudgående viden og 
kunnen af deltagerne, hvilket gør det til et oplagt sted at engagere sig for ældre, sårbare eller 
ensomme beboere, som savner at komme ud af lejligheden. Samtidig har mange beboere viden 
og kunnen inden for det grønne område, som de savner at kunne anvende i hverdagen.  
 
Det forventes på denne baggrund, at flere af områdets mest udsatte beboere over tid kan 
inddrages i foreningen, hvorved denne målgruppe kan lære noget konkret om bynatur og 
biodiversitet - bl.a. ifm. Boligafdelingen 3B Folehavens allerede igangsatte Vild med Vilje 
(biodiversitet) indsats. Gennem koblingen af de frivillige i FGF og den (i 2023) kommende 
socialøkonomiske ’Kirsebærhavens Planteskole’ i Folehaven, som vil beskæftige ledige fra 
området, bindes hele kvarteret sammen om et fælles (grønt) tredje. Samtidigt bidrager et 
kvalificeret og aktivt frivilligt grønt fællesskab også til øget beboerengagement ind i de øvrige 
bydelsudviklingsprocesser. 
 
I 2023 er der behov for, at den nystartede frivilligforening gøres robust og støttes i at kunne indgå 
på forskellig vis i planteskolens udvikling og drift. Det er vigtigt i denne sammenhæng, at de 
frivillige er medskabere af fremtidige grønne aktiviteter i Folehaven. Derfor er det (som det også 
har været tilfældet hidtil) sammen med dem, at de specifikke aktiviteter konkret defineres.  
 
På forhånd ved vi dog, at der er behov for, at den nystartede forening støttes i at blive 
selvkørende og at de frivillige opkvalificeres yderligere med viden såsom at kende forskel på 
plantetyper og deres pasning og pleje. Samtidig viser vores erfaringer, hvordan konkrete 
aktiviteter og det at have midler til materialer, værktøj og forplejning til workshops mv. er af 
afgørende vigtighed for både fastholdelse og udvikling af de frivillige og skabelse af bånd til andre 
lokale aktører. 
 
Formål  

Aktiviteten har til formål at fastholde og udvikle engagementet i det grønne fællesskab i 
Folehavekvarteret gennem opkvalificering af de frivillige, en styrkelse af den nyopstartede grønne 
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forening samt en udbygning af dens aktiviteter med henblik på at engagere endnu flere i det 
grønne arbejde og skabe møder på tværs af boligområder og socioøkonomi.  
 
Målsætninger 

At FGF styrkes som grøn forening og tager de næste skridt mod at blive robust og selvkørende, 
herunder:  

• At foreningens medlemmer gradvist selv overtager ansvaret for at arrangere events og 
møder. 

• At foreningen gradvist overtager styringen med kommunikationen. 
• Udvikling af en rekrutteringsstrategi og udvidelse af antallet af aktive medlemmer af den 

grønne naboforening. 
• Dannelse af en eller flere specialiserede arbejdsgrupper under FGF, herunder en 

fundraising-gruppe. 
• At FGF opfattes som en vigtig aktør i kvarteret, som inddrages i arrangementer og 

indsatser igangsat af andre af kvarterets foreninger og initiativer. 
• At FGF 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 FGF’s medlemmer udvikler yderligere 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. 

 
Indsatsområde  

Denne aktivitet placeres under indsatsområderne Tryggere Byrum og Flere positive fællesskaber. 
Fokus er særligt på større sammenhængskraft mellem boligområder og tryghedsskabelse 
gennem aktivering af udeområderne. 
 
Målgruppe  

Aktivitetens målgruppe er alle beboere i Folehaven og omegn. Disse er alle er potentielle 
medskabere af de grønne og tryghedsskabende aktiviteter, som FGF ønsker at facilitere.  
 
Tidsplan 

K1: I starten af året, mens vejret stadig er for koldt til at mødes og arbejde ude i gårdrummene, vil 
fokus for aktiviteten være på at styrke foreningen og opkvalificere dens medlemmer. Her 
forventer vi at inddrage DeltagerDanmark og foreningen Grønne Nabofællesskaber, som har 
ekspertise og specialiserede procesværktøjer, samt fagprofessionelle inden for forskellige dele af 
det plantefaglige område. 
 
K2: Fra omkring april opstartes de grønne aktiviteter med havedage og klargøring/udvidelse af de 
frivilliges have/mødested til endnu en vækstsæson. Over sommeren afholdes størstedelen af 
foreningens arrangementer og der fokuseres på rekruttering af nye medlemmer til foreningen. 
 
K3: I efteråret høstes både grøntsager og erfaringer fra årets aktiviteter – og FGF afholder høstfest 
og sin første ordinære generalforsamling, hvor der bl.a. nedsættes specialiserede 
arbejdsgrupper, foretages yderligere ønskede justeringer af foreningens struktur og formål og 
udvikles på foreningens aktivitets-årshjul. 
 
K4: I slutningen af året evalueres årets aktiviteter og foreningens succes med at nå den ønskede 
målgruppe. Der lægges planer for det næste års aktiviteter, samt hvordan flere af foreningens 
aktiviteter kan forankres i de forskellige arbejdsgrupper.   
 

Økonomi 
Budgetpost 2022 2023 2024 2025 

Opkvalificerings-workshops 10.000 
 

  

Grønne arrangementer 5.000    
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Folehavens grønne pulje 15.000    

Anskaffelser, udstyr  10.000   

Aktivitetsmidler/forplejning  20.000   

Kommunikation (tryk af 
plakater) 

 5.000   

I alt 30.000 35.000   

 
Leverancer  

1) 2 fokuserede bestyrelses-workshops med henblik på at styrke foreningen 
2) 5 brede workshops/oplæg med fokus på det grønne og frivillighed 
3) Diverse småaktiviteter som sanketure og haveudflugter i lokalområdet 
4) Afholdelse af kvarters-høstfest med fællesspisning og fokus på grønt naboskab 
5) Afholdelse af generalforsamling 
6) 50 unikke deltagere i aktiviteter i 2023 
7) Gruppen af kerneaktive FGF-medlemmer øges til 10 inden årets udgang 
8) Et opdateret og udvidet årshjul for grønne aktiviteter i Folehaven udarbejdet efter 

generalforsamlingen 
 
Kommunikation og dialog 

Det grønne fællesskab har en aktiv Facebook-gruppe, som vokser støt og aktuelt har ca. 70 
medlemmer. Derudover kommunikeres arrangementer ud via FolehaveNYT, via 
Områdefornyelsens og Mit Kvarters kanaler, herunder flyers, plakater i opgange og på 
bystandere, mailinglister, telefonisk og personligt af den grønne projektleder. Valby Lokaludvalg 
understøtter kommunikationen om grønne arrangementer med relevans for øvrige dele af 
kvarteret.  
 

Aktivitetsansvarlig/e  
Hovedansvarlig: Grøn Projektleder i Folehaven, Asger Bille Arnbjørn, Den boligsociale 
helhedsplan Mit Kvarter.  
Samarbejdspartner: Luna Sofie Høj, Projektleder, Områdefornyelsen i Folehavekvarteret. 
 
De kernefrivillige i FGF’s bestyrelse er desuden medejere af aktiviteten og medskabere af 
indholdet. Fra FGF’s side er der et stærkt ønske om at styrke samarbejdet med øvrige lokale 
aktører om at lave aktiviteter. Eksempelvis Folehavens Madskole/Folkekøkkenet, som kan lave 
mad til arrangementer og samtidig være aftager af de grøntsager, som FGF dyrker.  
 

4. AKTIVITET: KULTUR I FOLEHAVEN 

Aktivitet 

Kulturen i Folehaven er blevet til et vartegn, som både beboere som udefrakommende 
genkender og påskønner. Flere kulturelle aktiviteter er forankrede i og omkring eksisterende 
institutioner, frivillige netværker og lokale foreninger, blandt andet Juniorbetjent, All-In, 
Feriecamp, Ungeværter og Tryghedsvandringer. Disse aktiviteter er med til at styrke flere positive 
fællesskaber og tryggere byrum, ved at bringe kulturtilbud til kvarteret, samt bygge bro til resten 
af byen for områdets beboere. 
 
Formål 

Den kulturansvarlige medarbejder og aktiviteterne forbundet med denne indsats er med til at: 

• Give de unge i området nogle positive fællesskaber (bl.a. gennem Ungeværter og All-In-
modellerne) 

• Aktivere lokale ressourcer og skabe sammenhængskraft på tværs af eksisterende 
netværker (bl.a. gennem Fædrenetværket, Bydelsmødre, kvindeforeninger m.m.)    

• Give tidligere årgange af juniorbetjente et rum for at arbejde videre som rollemodeller 
ved at understøtte dem i at udføre tryghedsskabende aktiviteter. 
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• Give alle beboere i Folehavekvarteret 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. 

• Invitere lokale foreninger ind og bruge folehavekvarterets byrum og faciliteter som 
ramme for aktiviteter til glæde for Folehavekvarterets beboere. 

• Skabe platforme for ressourcepersoner, der kan bidrage positivt til kvarterets 
sammenhængskraft. 

 
 
Målsætninger 

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 erstattes, midlertidigt, med oprettelsen af et fædrenetværk. Dette 
netværk skal fungere som positive rollemodeller for områdets børn og unge, opsøgende 
ressourcepersoner i kvarteret, samt som mæglere i konflikter. Områdets fædre skal medvirke til 
at understøtte medborgerskabet og fællesskaber på tværs gennem at medvirke til at arrangere og 
afholde dialogmøder, arrangementer og workshops, samt agere ressourcepersoner for 
kriminalitetstruede børn og unge.   
 
Folehavens kulturansvarlige projektleder faciliterer ovenstående og andre aktiviteter og sørger 
for, at der er liv og fællesskaberne i Folehavekvarteret. Dette gøres ved at styrke eksisterende 
fællesskaber i form af foreningsdannelse, organisatorisk støtte til nye netværker, møder på tværs 
af beboergrupper og lokalt partnerskab, der kan imødekomme tryghedsplanens forandringsteori, 
særligt indsatsområde 3, flere positive fællesskaber. 
 
Pladsen foran Vigerslev bibliotek skal omdannes. Denne plads har hidtil dannet rammen for de 
større kulturelle arrangementer. Arrangementer af større karakter, som f.eks. Folehavefestival og 
Børnefestival, skal søges at afholdes på mindre pladser, som f.eks. Harrestrup Å skoles skolegård. 
Da disse pladser har mindre udfoldelsesmuligheder end pladsen foran Vigerslev bibliotek, skal 
fokus mht. kulturaktiviteter være på at afholde flere små kulturaktiviteter på tværs af flere af 
netværkene i Folehavekvarteret. Med afsæt i kvarterets beboere skal den kulturansvarlige 
medarbejder understøtte og medvirke i faciliteringen af flere små aktiviteter på tværs af 
netværkerne, for på den måde at styrke flere positive fællesskaber.  
 
Som et nyt tiltag skal afholdelsen af Danmarks Internationale Gadeteater festival (DIG) skrives ind 
som en aktivitet i denne indsats. Med afsæt i nedenstående punkter skal DIG imødekomme 
tryggere byrum og flere positive fællesskaber: 
 

• Ny og anderledes måde at bruge byens parker, byrum og gader på.  
• Bryde med dagligdagen og hverdagen, og vores forestillinger om steder og hinanden.   
• Skabe møder mellem mennesker og bliver en aktivitet, som kan invitere til andre samtaler, 

interaktioner, oplevelser og fællesskaber.  
• Styrke beboernes tilhørsforhold og ejerskab. Bidrage til større stolthed og den gode 

fortælling om Folehavekvarteret, og dermed styrke Folehavens image.  
• Øge social mobilitet. 
• Give børn og voksne lige ret til at opleve kultur uanset hvor i byen man bor.    

 
Ud over de ovennævnte aktiviteter skal den kulturansvarlige medarbejder fortsat deltage i 
kulturudvalget, som er et lokalt partnerskab af institutioner og professionelle aktører m.m.  
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Udvalget består af bl.a. Folehavens Ungdomshus, Vigerslev Bibliotek, Margrethekirken og andre 
relevante parter.  
 
Indsatsområde  
Kultur i Folehaven taler dermed ind i Tryghedspartnerskabets dagsorden om øget tryghed og 
mindre kriminalitet igennem flere positive fællesskaber og tryggere byrum. 
 
Mål 

• Mindst 5 tværgående fællesskaber forankrede omkring eksisterende og nye netværker, 
med fokus på foreningsdannelse. 

• Mindst 3 større kulturelle arrangementer er gennemført (afhængig af ekstern 
medfinansiering). 

• Folehavekvarterets beboere planlægger og gennemfører mindst 6 arrangementer enten 
for dem selv eller som åbne arrangementer med den kulturansvarlige medarbejder som 
støtte og/eller koordinator. 

Målgruppe 

• Ungeværtgruppen er unge i alderen 15-17 år. 
• Fædrenetværket vil inkludere 12 – 17 fædre  
• Overbygning af All-In metoden – tidligere deltagere af all-in skal, med organisatorisk støtte 

af den kulturansvarlige og KAB’s boligsociale enhed, køre et forløb med et nyt hold. 
Primær målgruppe er 14-16 år, sekundære er 17-19 år.     

• Tolerancevandringerne er målrettet mod alle beboere i området. 
• Alle andre kulturaktiviteter er målrettet mod alle områdets beboere.  

 

Tidsplan 

Folehavens kulturmedarbejder arbejder året rundt med de forskellige projekter:  

• Ungeværter (5 timer/ugen)  
• Fædrenetværk (10 timer/ugen)  
• All-In (5 timer/ugen)  
• Tolerancevandring (25 timer) 
• FerieCamp i skoleferierne, uge 7 og 42, samt løbende satellit-træninger fra april til 

oktober (100 timer i alt) 
• Kulturaktiviteter på tværs af fællesskaber – fra april til december (i samarbejde med 

Vigerslev Bibliotek, fritidscenter Indre Valby) – afhængig af ekstern finansiering (100 timer 
i alt) 

Tilsvarende 20 timer pr. uge i 2023. 
 
Økonomi 

Budgetpost 2022 2023 2024 2025 

Lønmidler til 

projektleder 

(20 timer/uge) 

261.000  270.000 261.000 261.000 

All-in  5.000 - - - 

Tolerancevandring 5.000 0 5.000 5.000 

Danmarks 

Internationale 

Gadeteater (DIG) 

 15.000   

I alt 271.000 285.000 
 

 

 

Leverancer 

• Ungeværter-forløb 
• Projektledelse på fædrenetværk 
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• FerieCamp og løbende satellit-træninger 
• Frivillignetværker med særlig fokus på at facilitere idræts- og brobygningsaktiviteter 

for Folehavens børn og unge fra 5 – 17 år. 
• All-in forløb. 
• Årlige tolerancevandringer, minimum 1. 
• Danmarks Internationale Gadeteater-festival. 
• 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 lokale afdelingsbestyrelse supplerer op til 10 timer til stillingen. Derudover 
søges penge hos eksterne fonde.  
 
Ungeværterne, som er ansatte i den boligsociale helhedsplan Mit Kvarter, kan dog med fordel 
bookes   
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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. 

 

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”.  
 

Det er snart fem år siden, at vi startede folkekøkkenerne, og det er en stor succes. Beboerne ser 

frem til aftenerne, hvor mellem 120 og 150 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 Ungeværterne til alle fællesspisninger, så de lærer noget om værtskab, og er 

med til at tegne et positivt billede af områdets unge. 

Da deltagerantallet er steget markant i år, har vi fået skabt nogle klarere rammer/skabeloner for 

planlægning og afvikling.  

 

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 (relationsarbejdet med børn og unge, positive fællesskaber, dialogvandringer, 

Folehavefestival). 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  
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Indsatsområde  

Folkekøkkenerne skriver sig ind i indsatsområdet ’Flere positive fællesskaber’. 
 

Målgruppe  

Målgruppen er alle beboere i – og omkring folehavekvarteret. 

 

Tidsplan 

Januar, marts, maj, juni, august, september, november, december (julehygge med kager). 

 

Da vi gerne vil holde spisningen så billig som muligt, så alle kan deltage uafhængigt af indkomst, 

er det fortsat planen, at vi vil søge fondsmidler til aktiviteten.  

 

Økonomi 

Budgetpost 2022 2023 2024 2025 

Aktivitetsmidler 35.000 45.000 
 

 

I alt 35.000 45.000 
 

 

 

Leverance  

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

• Det skal fortsat være koblet tæt sammen med projektet med Ungeværterne.  
 

Kommunikation og dialog  

Vi anvender vores onlinekanaler (facebook, hjemmesider, AULA, brugbyen. 

Samtidig er vores samarbejdspartnere i kvarteret en vigtig medspiller i at få spredt ordet og 

uddele flyers. 

 

Aktivitetsansvarlig/e  

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

folkekøkkenerne, om at aktivere og sætte rammer for Madskolen og Ungeværterne, om at lægge 

programmer og markedsføre, om økonomistyring og om at agere værter. Det er de frivillige fra 

Madskolen, der laver maden og serverer sammen med Ungeværterne. Ungeværterne dækker 

desuden op og står for oprydningen 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 

Når der tales om utryghed, refereres der tit til grupper af unge, der fylder i gadebilledet. Alene 
deres tilstedeværelse bliver opfattet som utryghedsskabende. Denne opfattelse vil aktiviteten gør 
op med. Ungeværterne, bestående af unge ml. 15-17 år fra kvarteret, varetager først og fremmest 
en værtsskabsfunktion ved store og små arrangementer i Folehavekvarteret og giver dermed de 
andre beboere muligheden for at se dem som noget andet end ballademagere. 
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Ungeværterne har også en positiv rollemodelfunktion for de yngre børn i området. Inden de selv 
står på mål for sjove og spændende aktiviteter for deres jævnaldrende, gennemgår 
ungeværterne et workshopforløb, der klæder dem på til deres nye rolle.  
 

Formål 

Formålet med ungeværterne er, at de ved at indtage en positiv værtsrolle formidler et mere 
nuanceret billede af den unge generation og dermed bidrager til den oplevede tryghed i 
boligområdet.  
 
Målsætninger 

Mindst fire unge gennemgår workshopforløbet som ungeværter 
Ungeværterne står for mindst 3 aktiviteter i Tryghedspartnerskabets regi og mindst 6 i egen regi 
(afhængig af ekstern finansiering) 
Ungeværterne agerer som værter ved mindst 10 arrangementer i boligområdet 
 
Indsatsområde  
Indsatsområdet for denne aktivitet placeres under ”Flere positive fællesskaber”, med særligt 
fokus på kriminalitetsforebyggelse blandt unge og større sammenhængskraft mellem 
boligområder. 
 
Målgruppe 

Ungeværtgruppen er unge i alderen 15-17 år. 
 
Tidsplan 

Som beskrevet ovenfor, agerer Ungeværterne løbende værter ved mange forskelligartede 
arrangementer året rundt. Ungegruppen planlægger selv deres aktiviteter, og en årsplan bliver 
lavet ved begyndelsen af forløbet. 
 
Økonomi 

Budgetpost 2022 2023 2024 2025 

Lønmidler til 

ungeværter 

76.800 76.800 76.800 76.800 

I alt 76.800 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. 

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

 

7. AKTIVITET: FÆDRENETVÆRK 

Folehaven er et område med en stor andel af enlige forsørgere, som tit og ofte er mødre. Derfor 
findes der mange kvinde-fokuserede netværk i boligområdet; bydelsmødre, kvindeforening og 
Folehavens maddamer gør meget for børnene i området. Mange studier viser dog også, at fædre 
har en stor indflydelse på deres børns udvikling og trivsel. Og der er en stor andel af børn og unge 
der savner en positiv farrolle. Kvalitative undersøgelser af børn og unge, uden en aktiv farrolle i 
deres liv, har vist at de drager stor nytte og gavn af de aktive fædre, der er i området. En 
understøttet indsats for at kompetenceopbygge fædrene og gøre dem til aktive ressource 
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personer for alle kvarteret børn og unge, kan tilvejebringe faderroller og positive rollemodeller 
for alle børn i Folehave-kvarteret.  
 
Et aktivt fædrenetværk vil have stor kriminalpræventiv indflydelse på børn og unge i området, 
også dem uden en far i familien. Denne indsats har derfor til formål at aktivere denne 
ressourcegruppe i en kriminalitetsforbyggende indsats, foruden at styrke sammenhængskraften, 
ved at gøre fædre til aktive medborgere i Folehave-kvarteret. 
 
Fædrenetværket vil: 

• Fungere som positive rollemodeller for områdets børn og unge 
• Være opsøgende i kvarteret 
• Fungere som mæglere i konflikter 
• Medvirke til at arrangere og afholde arrangementer og workshops 

 
Formål  

Folehavens Fædrenetværk har til formål at støtte fædre til at gøre en positiv forskel for børn og 
unge i lokalområdet ved at opkvalificere dem til aktive rollemodeller. Opkvalificeringen, også 
kaldet temaforløbet, handler om at give fædrene viden om børne- og ungdomsliv, som de kan 
bruge i familielivet. Det handler om at klæde dem på til at være opsøgende i området ved bl.a. at 
præsentere dem for lokale børne- og ungeaktører og give dem værktøjer til at kommunikere med 
unge og andre forældre. Netværket vil søge at indgå som ambassadører og få den gode kontakt 
med myndigheder og civilsamfund m.m. Endvidere vil netværket også fungere som et frirum for 
fædre, hvor aktiviteter og det positive fællesskab er i hovedsædet. 
 
Målsætninger 

• Fædrenetværket skal medvirke til at gøre en aktiv og kvalificeret indsats for at børn og 
unge fra udsatte familier for et godt liv med skolegang, fritidsjob, aktivt foreningsliv og fri 
for kriminalitet.  

• Fædrenetværket skal støtte børn og unge i at tage ansvar for eget liv, og udnytte det 
potentiale de har til at skabe et godt liv for dem selv, til glæde for deres familie, kvarteret 
og samfundet som helhed.  

• Fædrenetværket skal medvirke til at mægle konflikter og være opsøgende i gadebilledet 
under arrangementer og til dagligt samt selv afholde arrangementer og events.  

• Slutligt skal netværket agere som et positivt fællesskab for fædrene selv og rollemodeller 
for børn og unge.  

 
Indsatsområde  

Indsatsområdet for denne aktivitet placeres under ”Flere positive fællesskaber”, med særligt 
fokus på kriminalitetsforebyggelse blandt unge og større sammenhængskraft mellem 
boligområder. 
 
Målgruppe  

• Primært: fædre 

• Sekundært: børnefamilier 

• Tertiært: Familier med enlige forsørgere  

 
Tidsplan 

Opstartsfasen: 
Januar-februar: Planlægning 
Marts – Rekruttering 
April – Opstart af temaforløb 

Aktivitetsfase: 
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April til december – Løbende aktiviteter og arrangementer, møder, opsøgende arbejde og 
uddannelse  

 
Evalueringsfase: 

April – Handleplan og udviklingsplan for alle deltagende forældre 
April til december – Løbende evaluering af aktiviteter 
September til december – Forankring 
December – Foreningsdannelse 
December – Evaluering af hele forløbet samt evalueringsskema med udgangspunkt i 
handleplaner og udviklingsplaner udarbejdet i starten af forløbet. 
 
 
Økonomi 

 

Budgetpost 2022 2023 2024 2025 

Aktivitetsmidler/forplejning  15.000 
 

 

Ekstern konsulent (BABA)  40.000   

I alt  55.000 
 

 

 

 

 
Afviklingen af temaforløbet som BABA varetager vil forgå på en af to måder: 

1. BABA-uddannelse hos BABA selv med efterfølgende lokalforankring 
2. Lokal BABA-uddannelse der dækkes delvist af Den Sociale Fond og 

Tryghedspartnerskabet 
 
Den samlede økonomi er ens for begge løsninger, men der søges at afvikle aktiviteten ud fra 
løsning 2. Dette afhænger af om Den Sociale Fond får tilført flere midler, hvilket de antager er 
meget sandsynligt, men først kan bekræftes medio november.      
 
Leverance  

Temaforløb 
- 12-17 fædre deltager i netværket. 
- Arbejde med farrollen: 4-5 moduler 
- Opbygge tillid til systemet/dialogmøder: 3-4 moduler 
- Styrkelse af fællesskabet:2-3 moduler 
- I alt 9-12 moduler over hele forløbet.  

 
Aktiviteter 

- 2 Lokale arrangementer og aktiviteter for børn og unge 
- Facilitering af 2-4 fritidsindsatser som kurser, workshops og træninger for børn og unge  
- Netværksmøde hver 2.uge 

 
Kommunikation og dialog 

Den kulturansvarlige vil, i samarbejde med foreningen BABA, sikre rekruttering af fædre. Den 
daglige og generelle kommunikation varetages af den kulturanvarlige.    
 

Aktivitetsansvarlig 

Den kulturansvarlige er ansat i den boligsociale helhedsplan Mit Kvarter, og står for den daglige 
projektledelse. BABA vil være tilknyttet som sekundær aktør i forbindelse med temaforløb og 
kompetenceopbygning af fædrene. Tryghedspartnerskabet, med de siddende tværfaglige 
institutioner, kvalificerer og byder ind med relevant faglig viden.  
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8. AKTIVITET: ALL-IN 

Folehaven har historisk oplevet stor utryghed ved grupper af unge, som opholder sig i det 
offentlige rum og udviser normbrydende, og dermed utryghedsskabende, adfærd. Dette sker 
særligt på gaden og pladser, langs stier, i grønne områder og ved stoppesteder (Københavns 
Kommunes tryghedsundersøgelse 2020, 2021, 2022). Siden august 2022 har den boligsociale 
helhedsplan fået et stigende antal henvendelser fra beboere i Folehaven, som føler sig utrygge på 
grund af grupper af unge, som opholder sig bl.a. på torvet og ved Vigerslev Bibliotek. Det har også 
medført flere anmeldte hændelser af hærværk i boligområdet.  
 
For at modvirke den stigende oplevede utryghed i Folehaven, er det denne aktivitets primære 
fokusområde at understøtte den gode omstilling til den nye klubstruktur, så flere unge fra 
Folehaven får en naturlig forbindelse og relation til det nye Ungeværk i Sydhavnen. Sekundært skal 
aktiviteten imødekomme det akutte behov, der opstår i vinterperioden blandt en lille restgruppe 
af de unge i området, som ikke vil opsøge klubtilbud, ved at inddrage de unge i et forløb, som skal 
hjælpe dem med at indtage det offentlige rum på en positiv måde. Endeligt søger aktiviteten at tage 
højde for de unges ønsker, behov og problemer i etableringen af aktiviteter og indsatser i området.  
 
Formål  

At reducere den oplevede utryghed og kriminalitet i boligområdet.   
 
Målsætninger 

Gennem stærk inddragelse af de unge i målgruppen, søger aktiviteten at: 
1. Opnå øget viden om hvordan der kan etableres en naturlig og blivende forbindelse til 

klubstrukturen. 
2. Igangsætte tilbud, som kan hjælpe de unge med at indtage det offentlige rum på en positiv 

måde. 
3. Forstå de unges ønsker, problemer og behov for tilbud i lokalområdet.  

 
Indsatsområde  

Denne aktivitet har fokus på at imødekomme udfordringer ifm. tryggere byrum og flere positive 
fællesskaber.  
 
Målgruppe  

Målgruppen for aktiviteten udgøres af 1) stærkt marginaliserede unge, der opholder sig på en 
normbrydende og utryghedsskabende måde i det offentlige rum, 2) som ikke har tilknytning til 
kommunale tilbud, og 3) som oplever vedvarende forpligtelser, der gør det svært at komme hen 
til Ungeværket. Denne målgruppe udgøres også af klubløse børn, der søges indlemmet i klubtilbud 
- dette i samarbejde med det opsøgende team. 
 
Tidsplan 

Opstartsfasen: 
Januar: Rekruttering af nye unge  
Januar – Februar: Opkvalificering af tidligere All-In deltagere 
Februar: opstart af indsats 

Aktivitetsfase (metode afvikling): 
Februar – April: Fase 1, ’Den kritiske fase’, med løbende aktiviteter og arrangementer 
Maj – August: Fase 2, ’Den utopiske fase’, med løbende aktiviteter og arrangementer 
September – November: Fase 3, ’Den realiserende fase’, med løbende aktiviteter og 
arrangementer  

Evalueringsfase: 
Der vil være en evaluering og opsamling efter hver fase. Der vil være løbende vidensdeling med 
Underværket ift. erfaringer gjort. 
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Økonomi 

 

Budgetpost 2022 2023 2024 2025 

Aktivitetsmidler  10.000 
 

 

I alt  10.000 
 

 

 

 
Leverance  

- Kort skriftlig opsamling af de unges inddragelse, som anviser forskellige veje til at sikre 
denne målgruppes forbindelse og relation til det nye Ungeværk. 

- Kort skriftlig opsamling af de unges inddragelse, som anviser de unges ønsker og behov ift. 
Underværket  

- 2-4 månedlige møder hen over 2023  
- 4-6 aktivitetstilbud igangsat, som holder de unge væk fra gaden. 

 
Kommunikation og dialog 

Den løbende kommunikation og dialog varetages af Mit Kvarter, den kulturansvarlige medarbejder. 
 

Aktivitetsansvarlig/e  
Den boligsociale helhedsplan er ansvarlig for aktiviteten, og understøttes i forløbet af 
projektgruppen bag Demokrati fra Gaden, som er et forpligtende samarbejde mellem forskning- 
og udviklingsafdelingen på Københavns Professionshøjskole og den boligsociale enhed i KAB. 

 

9. AKTIVITET: KRIMINALPRÆVENTIV REAKTIONSINDSATS 

Aktiviteten vil igangsætte en kriminalpræventiv reaktionsindsats i Tryghedspartnerskabets 
lokalområde. Indsatsen skal sikre samarbejdet omkring en hurtig kriminalpræventiv reaktion 
og/eller konsekvens når unge har været mistænkt/afhørt for kriminalitet. Reaktion og indsats 
foregår i den unges lokalområde og skal på den måde også sikre en brobygning til lokalområdets 
positive fællesskaber med andre ressourcestærke unge; f.eks. fritidsjobindsats, lommepengejobs 
i de unges lokalområde og boligforeninger. Igennem indsatserne opnår de unge også forståelse 
for brugen af offentlige steder samt at respektere og bruge nærmiljøets muligheder. 
 
Indsatsen vil blive igangsat på 2 indsatsområder: 

• Fritidsjobindsats og lommepengejobs i lokalområdet. Indsatsen/arbejdet skal være af 
opdragende og genoprettende karakter med et socialpædagogisk formål. Undervejs i 
jobforløbet skal der være et klart sigte på at få den unge til at forstå konsekvenserne af sine 
handlinger. 

• Genoprettende og opdragende aktiviteter, oplæg mv. for de unge og deres familier.  Her 
er der fokus på at hjælpe de unge og familierne positivt videre og oprette første 
tilknytninger til arbejde og uddannelse. Forløbene kommer til at ligne de allerede 
eksisterende forløb for lommepengejob, som den boligsociale helhedsplan kører i 
området.  

 
Formål 

Indsatsen har to formål. Den skal for det første sikre, at fagpersoner tidligere får øje på de unge, 
der begår grov kriminalitet, så de ikke får lov til at udvikle sig til hårdkogte kriminelle. For det 
andet skal indsatsen give den kriminalitetstruede unge mulighed for at oprette en tilknytning til 
arbejdsmarkedet.  
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Mål 

• Mindst 8 unge gennemgår forløbet i løbet af 2023 

• Mindst 80% af de unge fortsætter i lommepenge- eller fritidsjob 

Målgruppe 

• Kriminalitetstruede børn/unge i alderen 12-14 år, som har været mistænkt og/eller afhørt 
for kriminalitet. 

 

Tidsplan 

Igennem året arbejdes der med så mange unge som nødvendigt. Dog kan maks. 12 unge deltage i 
forløbet samtidigt. Unge afslutter forløbet, når de er klar til regulære lommepenge- eller 
fritidsjob.  
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Økonomi 

 

Budgetpost 2022 2023 2024 2025 

Lønmidler til de 

unge 

 50.000 
 

 

Midler til oplæg 

m.fl. 

 10.000   

I alt  60.000 
 

 

 

 
Leverancer 

• Identificering af kriminalitetstruede unge til forløbet - BBU 

• Ansættelse af kriminalitetstruede unge – Mit Kvarter 

• Gennemførsel af op til 4 workshops, oplæg m.fl. i samarbejde med relevante parter – BBU 
og Mit Kvarter 
 

Ansvarlig for implementering 

Det er BBU, der er ansvarlig for implementering af dette pilotprojekt i forhold til 
kriminalpræventive reaktioner. Ansvaret for den daglige drift ligger hos BBU, som også står for at 
udpege de unge i samarbejde med relevante aktører.  
 
BBU bliver støttet i gennemførslen af den boligsociale helhedsplan Mit Kvarter. Mit Kvarter 
ansætter de unge i jobforløb og støtter dem videre ud af forløbet.  
 
Der arbejdes løbende med forankringsmuligheder for indsatsen.  

 

10. AKTIVITET: TRYGHEDSPULJE 

Tryghedspuljen understøtter alle tre indsatsområder: ”Kommunikation”, ”Tryggere byrum” og 
”Flere positive fællesskaber” ved at yde økonomisk støtte til initiativer, aktiviteter og 
arrangementer, der skaber tryghed og mindsker kriminaliteten i partnerskabsområdet.  
 
Baggrund  
Puljen skal som udgangspunkt understøtte arbejdsgruppens og deres partneres eksisterende 
aktiviteter, samt give arbejdsgruppen mulighed for løbende at disponere midler til nye 
arrangementer ud fra det aktuelle kriminalitets- og tryghedsbillede. Dermed giver puljen 
mulighed for at handle hurtigt på ønsker om at gennemføre tryghedsskabende aktiviteter, 
arrangementer eller tiltag, som følge af utryghedsskabende hændelser.  
 
Formål og indhold  
Formålet med puljen er at sikre fleksibilitet og handleparathed blandt partnerskabets aktører. 
Utryghed og kriminalitet kan opstå pludseligt. Derfor er det ikke altid muligt at foregribe med de 
indsatser, som igangsættes i starten af året. Med puljen kan arbejdsgruppen løbende – og hurtigt 
– igangsætte tiltag og aktiviteter ud fra det aktuelle kriminalitets- og tryghedsbillede i 
partnerskabsområdet. Kriterierne for at søge puljen er opstillet ud fra forandringsteorien, på 
samme måde som for de øvrige aktiviteter i partnerskabet. Midlerne disponeres af 
arbejdsgruppen. 
 
Målsætninger  

• At kunne reagere på akutte tryghedsproblemer i partnerskabsområdet og udvise 
handlekraft ved hurtigt at sætte midlertidige forbedringer/forandringer eller aktiviteter i 
gang. 
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• At styrke trygheden for beboere og besøgende samt øge beboernes tillid til - og 
engagement i tryghedsindsatsen.  

• At styrke samarbejdet og sammenhængskraften mellem aktører i partnerskabsområdet 
ved at medfinansiere tværgående indsatser, som styrker trygheden.  

 
Målgruppe 
Beboere, naboer og besøgende i Folehaven. 
 
Tidsplan 
Dialogen på tværs af partnerskaberne føres løbende med udgangspunkt i det aktuelle trygheds- 
og kriminalitetsbillede. Beslutninger i arbejdsgruppen træffes dermed løbende eller ved akutte 
opståede hændelser via teams og til de planlagte arbejdsgruppemøder.  
 
Økonomi 

Budgetpost 2022 2023 2024 2025 

Tryghedspuljen  88.031   

I alt 
 

88.031   

 
 
Leverancer 
Arbejdsgruppen tildeler løbende midler til relevante aktiviteter og aktører. Der udføres bl.a. 
tryghedsvandringer, kriminalpræventive straksreaktioner, og aktiviteter i regi af ungeværterne, 
fædrenetværket, ALL-IN ungeindsatsen, og kommunikationsindsatsen, som der bl.a. kan søges 
midler til i puljen.  
 
 

 


