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Kort over Tingbjerg-Husum partnerskabsområdet 
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Tingbjerg-Husum Tryghedspartnerskab 

Københavns Kommune har etableret Tingbjerg-Husum Partnerskab med henblik på at øge 
trygheden og bekæmpe kriminalitet i partnerskabsområdet. Tingbjerg Partnerskab har eksi-
steret siden 2010 og blev i 2013 udvidet til at omfatte Husum Nord. Fra 2021 udvides området 
yderligere, så det foruden Gadelandet og Voldparken også omfatter Skolevangen 1 og 2 i Hu-
sum Nord.  
 

Partnerskabet skal styrke og fokusere koordinationen mellem partnerskabets deltagere, etab-
lere nye aktiviteter og støtte eksisterende aktiviteter mhp. at forebygge kriminalitet og utryg-
hed i partnerskabsområdet. Partnerskabet forpligter sig til at inddrage og samarbejde med 
andre aktører, både i og udenfor partnerskabsområdet. 

 
Tingbjerg-Husum Tryghedspartnerskab består af repræsentanter fra Københavns Kommu-
nes syv forvaltninger, Københavns Politi, SSP København, og boligselskaberne fsb, SAB/KAB 
og AAB. Parterne har indgået en forpligtende Partnerskabsaftale Tingbjerg-Husum 2021-
2024. Partnerskabsaftalen beskriver de overordnede mål og indsatsområder samt organise-
ringen af partnerskabets arbejde. Indsatsområderne i partnerskabsaftalen er: 
 

1. Tryggere byliv  

2. Uddannelse og beskæftigelse 

3. Positive fællesskaber  

 

Intern og ekstern kommunikation og dialog med beboere er en tværgående indsats på tværs 
af de tre indsatsområder. Parterne forpligter sig til at bidrage til en fælles kommunikations-
indsats, som beskrevet længere nede i tryghedsplanen under aktiviteten ”Kommunikation, di-

alog og begivenheder.” 
 
Tryghedsplanen 2021 for Tingbjerg-Husum Tryghedspartnerskab 

Tingbjerg-Husum Tryghedspartnerskab har udarbejdet denne tryghedsplan, som udmønter 
partnerskabsaftalen i konkrete aktiviteter, der igangsættes inden for ovenstående tre indsats-
områder. Tryghedspartnerskabets arbejdsgruppe er ansvarlig for implementering af de akti-
viteter, der aftales i tryghedsplanen. 
  
Tryghedsplanen er dynamisk, hvilket betyder, at den justeres minimum en gang årligt med 
beskrivelse af aktiviteter og prioritering af midler for det efterfølgende år. En dynamisk tryg-
hedsplan sikrer, at den løbende kan justeres efter de aktuelle behov i partnerskabsområdet. 
Hvis der viser sig behov for at skifte fokus, kan dette gøres via ændringer i tryghedsplanen. 
  
Økonomiforvaltningen har, med inddragelse af tryghedspartnerskabets styregruppe, beslut-
ningskompetencen til at justere tryghedsplanen og omdisponere midler.  
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Forandringsteori 
Nedenstående forandringsteori viser, hvilke resultater partnerskabet arbejder for at opnå un-
der hvert indsatsområde, og som samlet set skal føre til den ønskede effekt - øget oplevelse af 
tryghed og mindre kriminalitet. 
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Tryghedsplanens indsatsområder 
 
Tryggere byliv  
Forskning peger på, at indretning af det fysiske rum er afgørende for den oplevede tryghed, 
fx kobler mange mennesker graffiti og dårligt belyste eller misvedligeholdte områder med kri-
minalitet og utryghed. Tryghed kan også styrkes gennem positiv social kontrol, fx oplever men-
nesker sig ofte mere trygge, når der er liv i byrummet og der er flere mennesker til stede. 
Fokus på at gøre byrummet mere attraktiv at færdes i, kan derfor have en tryghedsskabende 
effekt1. 

 
Alle, der færdes i Tingbjerg-Husum, skal opleve at være trygge i samspillet med andre borgere 
og de fysiske omgivelser, der tilsammen udgør byrummet. Alle relevante parter og borgere i 
tryghedspartnerskabets område er bevidste om, hvordan deres indsatser bidrager til ople-
velsen af bylivet og byrummet.  
 

De større fysiske forandringer i byrummet, så som anlægs- og byggeprojekter, sker typisk med 
mange andre primære mål end at skabe tryghed. Partnerskabet er med til at sikre, at tryg-
hedsaspekterne så tidligt som muligt tænkes ind i planlægningen, udførelsen og den efterføl-
gende drift af alle væsentlige anlægsprojekter og andre fysiske forandringer. 
 

Tryghedspartnerskabets interne informationsudveksling og borgerrettede kommunikation er 
samtidig med til at sikre en grundlæggende viden i bydelen om de forestående fysiske foran-
dringer og visionerne bag dem, så utryghedsskabende misforståelser, myter og rygter ikke får 
grobund. 

 

Uddannelse og Beskæftigelse  
De rette kompetencer til at gennemføre en uddannelse og senere fastholdelse i arbejde, kan 
have en kriminalpræventiv effekt. Hvis et barn med fx sproglige vanskeligheder ikke får den 
nødvendige støtte i vuggestuen, får barnet også sværere ved at følge med i skolen og begynder 
måske at pjække og indgå i uhensigtsmæssige fællesskaber. Der er allerede startet en negativ 
spiral, som øger risikoen for en tidlig kriminel løbebane. Der er derfor brug for at tænke job 
og uddannelsesindsatsen bredt.  

 
Nøgleordet er proaktiv forebyggelse. Det omfatter således en tidlig indsats målrettet nybagte 
forældre, en styrket jobindsats rettet imod forældre til ældre børn så de kan være gode rolle-
modeller, en styrket skoleindsats for at styrke børns kompetencer, samt vejledning til at træffe 
de rigtige valg senere hen, så de unge vælger en uddannelse de er motiveret for og har evner 

 

 
 
1 For mere viden læs fx: DKR og Trygfondens resume af vidensopsamlingen "Kriminalpræventiv og utryghedsforebyg-
gende miljø- og byplanlægning" SBi, 2013:27 (2014). 
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til at gennemføre. Den omfatter en styrket brobygning til mulige arbejdspladser gennem lom-
mepengejob, praktikordninger og andet, der hjælper unge og voksne ud på arbejdsmarkedet, 
og giver dem en oplevelse af at være aktive og værdsatte medborgere i samfundet.  
 
Positive Fællesskaber  
Aktiv deltagelse i frivilligt arbejde og fritids- og kulturaktiviteter øger kontakten mellem bebo-
ere og styrker kendskabet til hinanden og det gode naboskab. Tryghedspartnerskabets indsat-
ser og tiltag skal således styrke beboernes viden om de tilbud og aktiviteter, som er tilgænge-
lige, både i og udenfor Tingbjerg/Utterslevhuse og Husum. Partnerskabet skal derfor også, så 
vidt muligt, støtte op om udsatte borgeres adgang til kultur- og fritidsaktiviteter. 
 
Partnerskabet skal understøtte aktiviteter eller indsatser, som bygger på ”best practice”, der 
styrker en positiv kontakt mellem beboerne i bydelene. Herunder er der særligt fokus på ind-
satser og tiltag, som styrker kontakten mellem forskellige beboergrupper i bydelene, på tværs 
af bl.a. alder, køn, sociale og kulturelle skel. Et fokusområde er ligeledes, at børn og unge igen-
nem aktiviteter i højere grad bevæger sig ud af partnerskabsområdet og mødes med unge fra 
andre dele af København. 
 
Partnerskabet skal desuden understøtte, at frivillige foreninger får interesse i og mulighed for, 
at oprette afdelinger eller hverve frivillige i bydelene til deres arbejde, hvilket medfører øget 
selvbærende borgerdeltagelse. 

 
Tryggere byrum, uddannelse og beskæftigelse samt positive fællesskaber er alle fokusom-
råder, som på forskellige vis kan bidrage til forebyggelse af utryghed og kriminalitet. I tryg-
hedsplanen er der særligt fokus på at fortsætte arbejdet med at styrke beskyttelsesfaktorer og 
reducere risikofaktorer i børn og unges liv, da et sådan fokus øger sandsynligheden for en kri-
minalpræventiv effekt2. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
2 For mere viden om beskyttelses- og risikofaktorer læs fx: Rambølls rapport Kriminalpræventive indsatser – kortlægning af viden 
og evidens (2013). 
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Økonomi 

 
Partnerskabets arbejdsgruppe igangsætter følgende aktiviteter i 2021. 

 
Nr. 

 

Aktivitet 

Finansiering (kr.) 

2021 2022 2023 2024 

1 Juniorbetjent 80.000    

2 Fælleshaven  220.000 220.000 220.000 220.000 

3 Videnshus 190.000    

4 Tryghed ved byggepladser 50.000 50.000   

5 Tidlig foreningsstart  149.000 149.000 149.000 149.000 

6 Tryghed ved Energicenter 
Voldparken  

50.000    

7 Lommepenge- og fritids-
job 

200.000 200.000 200.000 200.000 

8 Fællesskab om teknologi, 
håndværk og design 

125.000 125.000   

9 Tryggere og renere kældre 75.000    

10 Det gode valg 100.000    

11  Motion i Husum 35.000    

12  Fællesskaber i film, foto og 
musik 

120.000    

13 Tingbjerg Challenge 15.000    

14 Kommunikation, dialog og 
begivenheder 

330.000 330.000 330.000 330.000 

15 Bylivs- og tryghedspuljen 180.000 180.000 180.000 180.000 

16 Videnspuljen 10.000 10.000 10.000 10.000 

17 Sekretariatsbetjening 
(mødeforplejning) 

5.000 5.000 5.000 5.000 

Budget: 1,93 mio. pr. år 
    

Sum (kr.) 1.934.000    

Tabel 1: Tilskud til aktiviteter i 2022-2024 er foreløbige og besluttes endeligt i de kommende tryghedsplaner. 
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Aktiviteter 2021 

 

1. AKTIVITET: JUNIORBETJENT 

Juniorbetjents aktiviteter understøtter alle tre indsatsområder i forandringsteorien ved at til-
byde unge samvær med andre unge og positiv voksenkontakt, samt muligheden for at opnå 
gensidig forståelse og kendskab politi og unge imellem. De unge får mulighed for at møde au-
toriteter i en positiv sammenhæng, og opnår gennem aktiviteter personlige og faglige kompe-
tencer, som styrker deres selvbillede og troen på sig selv.  
 

Baggrund 

Der er behov for at øge tilliden til myndighederne, deriblandt politiet, hos unge fra partner-
skabsområdet. Hvis tilliden til myndighederne og til offentlige autoriteter er lav, vil der være 
grobund for konfliktskabende interaktioner mellem de unge, både indbyrdes og i særlig grad 
i mødet med myndighederne. Sådanne konfliktfyldte interaktioner er medvirkende til at for-
øge utryghed og kriminalitet i området. 

 
En lav tillid til autoriteter kan bl.a. bunde i unges oplevelse af at blive stigmatiseret, dårlig triv-
sel, lavt selvværd, svage faglige og sociale kompetencer og færden i uhensigtsmæssige om-
gangskredse.   

 
Junior Betjent har været afviklet i forskellige konstellationer i bl.a. tryghedspartnerskabet i Fo-
lehaven, i Frederiksberg Kommune og Tårnby Kommune, hvor erfaringerne og evaluering har 
vist stort potentiale for et tryghedsskabende og kriminalpræventivt udbytte. 
 

Formål og indhold 

Aktiviteten etableres som et tryghedsskabende og kriminalpræventivt tiltag, der skal bidrage 

med at skabe sunde fællesskaber og relationer både internt de unge imellem og til de voksne 
fagpersoner, samt udvikle dem personligt i forhold til moral, etik, værdier og normer. Det er 
dertil målet at fastholde dem i det positive fællesskab. 
 

De deltagende unge får sat ansigt på deres lokale betjente og gadeplansmedarbejdere, og de 
får indsigt i, hvordan politiet og gadeplan arbejder, og hvilke dilemmaer de møder, når de ar-
bejder med borgerne i lokalområdet.  
 
Aktiviteten giver et større gensidigt kendskab, som kan bidrage til, at unge oplever politiet som 
mere tilgængelige og øger tilliden. Tilliden skabes bl.a. gennem positiv voksenkontakt og rolle-
modeller.  Aktiviteten bidrager desuden til en generelt demokratisk dannelse, hvor de unge 
opnår større viden om politiets rolle i samfundet. 
 
Målsætninger 

• Øge trivsel og selvværd hos de deltagende unge. 

• Give de unge kompetencer til at danne sunde relationer og fællesskaber. 
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• Skabe et tillidsvækkende billede af politiet og andre relevante fagpersoner/myndigheds-
personer i partnerskabsområdet. 

• Holdningsbearbejdende og arbejdskompetencegivende forløb. 

• Afgrænset gruppe af personer deltager i et forløb med temadage, forældredage og kur-
sus/internat. 

• Styrke samarbejdet i partnerskabsområdet mellem politi, klubber, skoler, gadeplans-
medarbejdere m.v. 

 

Målgruppe 

Afgrænset gruppe af unge i alderen 12-15 år.  

Forløbet tilrettelægges til enten en pige- eller drengegruppe med ca. 12-14 unge fra partner-
skabsområdet. 

 
Tidsplan 

Planlægningsfase: oktober 2020 – januar 2021 

Aktivitetsfase: 

• Februar/marts 2021: Udvælgelsesproces v. screening. 

• Marts/april 2021: Opstartsmøder med de unge og forældre. 

• Maj/juni 2021: Forberedende forældre-/ungetemadage (udførelse af 2-4 temadage). 

• Ca. uge 38 2021: Internat (mandag-fredag). 

• Uge 39 til uge 48 2021: 10 ugers efterforløb med evaluering. 

• November/december 2021: Afsluttende temaaften. 

• Januar 2022: Evaluering.  
 

Leverancer 

• 2-4 Forældre-/ungetemadage/-møder 

• Internatuge (mandag-fredag med overnatning) 

• 10-ugers aktivitets-/evalueringsforløb 

• Uddannelsesaktiviteter (førstehjælpskursus, brandkendskab m.v.) 
 

Økonomi 

Budgetpost 2021 2022 2023 2024 

Udstyr, uddannelse m.m. 45.000    

Temadage, internatuge m.m. 5.000    

Lokalitetsleje, forplejning m.m. 25.000    

Andet 5.000    

I alt: 80.000    

 

Ansvarlige aktører 

Københavns Politi ved Nærpoliti Nordvest er tovholder. Aktiviteten udvikles og gennemfø-
res i både planlægnings- og udførselsfasen i tæt samarbejde i tryghedspartnerskabet og 
mellem SSP-samarbejdet, de lokale klubber og gadeplansmedarbejdere, samt ved inddra-
gelse af de boligsociale aktører og frivillige foreninger og organisationer. 
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2. AKTIVITET: FÆLLESHAVEN 

Fælleshaven understøtter forandringsteoriens indsatsområde ”Positive fællesskaber” gen-
nem aktiviteter på tværs af generationer, kultur og køn i Tingbjerg. Aktiviteten brobygger til 
uddannelse og beskæftigelse, blandt andet via praktikker, vejledningstilbud og lommepenge 
/fritidsjob, og derved understøtter aktiviteten også indsatsområdet ”Uddannelse & Beskæfti-
gelse”.  
 

Baggrund 

Fælleshaven er en grøn by-oase placeret imellem blokkene i Tingbjerg. Den består dels af en 
stor beboerhave og dels et stort hus, som tilsammen rummer en mangfoldighed af projekter, 
aktiviteter og muligheder. Haven har overordnet fokus på at skabe et fællesskab på tværs af 
beboerne samt at understøtte og løfte beboernes ressourcer og viden indenfor dyrkning. 
Brugerne bidrager samtidig til at omforme deres nærmiljø – hvilket øger ejerskabet for områ-
det og er med til at skabe øget tryghed i og omkring Fælleshaven. 
 
Formål og indhold  

Formålet med Fælleshaven er at give beboerne mulighed for at samles omkring et skabende 
grønt byfællesskab. Haven bidrager til at skabe gode naboskaber og øger den sociale sammen-
hængskraft i Tingbjerg. Samtidig får beboerne ejerskab for et af fællesområderne i Tingbjerg.  
 
Aktiviteten vil fremadrettet have særlig fokus på initiativer, der vedrører uddannelse og be-
skæftigelse. Fælleshaven samarbejder med andre aktører, fx jobcentre og skoler, om virksom-
hedspraktikker, afklaringsforløb og skolepraktikforløb. Der er desuden fokus på at inddrage 
unge fra den lokale lommepenge- og fritidsjobindsats i de forskellige aktiviteter. Samarbejdet 
med forskellige aktører skaber en ramme for træning, kompetenceløft og afklaring i forhold til 
uddannelse og job. 
 
Fælleshaven rummer en række forskellige aktiviteter og aktører, bl.a.: 

• Beboerhave med 60 havelodder, hvor beboere kan dyrke grøntsager og urter. 

• Fritidsjobscafé for kvarterets unge, bl.a. i samarbejde med NY START3. 

• Et åbent træværksted og et cykelværksted, som især bruges af områdets fritidsjobbere. 

• Et land- og bysamarbejde med Svanholm Gods, som har fokus på at sætte beboernes 
kompetencer inden for dyrkning i spil. 

• Kommunens jobindsats ’Perspektiv’ har lokaler i Fælleshaven. 
• FRAKs sodavandsproduktion Ukrudt4. 

• Design- og syværksted IGNE:OYA. 

• Udvikling af et grundforløb for kokkeelever i Tingbjerg i samarbejde med Hotel- og Re-
staurantskolen. 

 

 
 
3 Opsøgende gadeplansteam under Socialforvaltningen. 
4 FRAK er en socialøkonomisk virksomhed, der træner unge i at passe et fritidsjob. 
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Målsætninger 

• At fastholde de beboere, som allerede deltager aktivt i haven på ugentlig basis, samt 
øge deres ejerskab og involvering i Fællehaven. 

• At fortsætte med at styrke beboernetværk og relationer på tværs af kultur, køn og alder 
via arrangementer og aktiviteter i haven, der også rækker ud over havedyrkning. 

• At videreudvikle perspektivet om et skabende og producerende lokalt samlingspunkt. 

• At brobygge til uddannelse og beskæftigelse, blandt andet via praktikker, vejlednings-
tilbud og lommepenge/fritidsjob. 

 
Målgruppe 

• Nye og gamle beboere i Tingbjerg  

• Ledige 

• Børn og unge  
 

Som følge af byudviklingen i Tingbjerg, er der særligt fokus på integration af nye beboere. 
Samtidig arbejdes der på at trække københavnere fra resten af byen til Tingbjerg via havens 
aktiviteter og muligheder. 
 

Tidsplan 

• Forår: Forsøg med afvikling af AMU-kursus 

• Forår: Hønselaug og Biavlerforening opstartet 

• Sommer: Etablering af et udekøkken, som skal binde havelodderne sammen med akti-
viteterne i huset. 

• Efterår:  Samarbejdsaftale/model for praktikforløb/kompetenceløft udarbejdet  
 
Leverancer 

● Mindst 5 praktikforløb årligt 
● Mindst 10 beboere har gennemført AMU-kursus 
● Løbende ansættelse af minimum 5 fritidsjobbere i Fælleshavens aktiviteter årligt. 
● Kvartalsvis fælles arbejdsdag for havens nye og gamle brugere. 
● En årlig Yd og Nyd-fest. 
● En årlig Høstfest. 
● Afholde kurser inden for områder som håndværk, dyrkning, gastronomi m.v.  

 
Økonomi  

Budgetpost 2021 2022 2023 2024 

Lønmidler 120.000 120.000 120.000 120.000 

Aktivitetsmidler 30.000 30.000 30.000 30.000 

Husleje 70.000 70.000 70.000 70.000 

I alt: 220.000 220.000 220.000 220.000 
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Ansvarlige aktører 

Den ansvarlige aktør for Fælleshaven er den boligsociale helhedsplan for Tingbjerg/Utterslev-
huse. Driften varetages i samarbejde med Steno Diabetes Center. I Fælleshavens aktiviteter 
og projekter deltager en lang række forskellige aktører, bl.a. Hotel- og Restaurantskolen, 
Børne- og Ungdomsforvaltningen (sundhedsplejersker), Jobcenter København og Svanholm 
Gods. 

 

3. AKTIVITET: VIDENSHUS 

Videnshusets aktiviteter understøtter alle tre indsatsområder i forandringsteorien ved at 
være et samlingspunkt for beboerne i Husum Nord og have borgerrettede tilbud af forebyg-
gende karakter med fokus på sundhed, rådgivning om job og uddannelse, kreative forløb og 
fritidsjob. Gennem husets aktiviteter skabes der et tryggere og mere livligt byrum omkring 
Voldparken Torv.  
 

Baggrund 
Videnshuset er placeret centralt i Husum Nord og har med sine mange aktiviteter gennem de 
sidste år, været med til at skabe liv på Voldparken Torv og dermed bidraget til den tryghed, 
beboerne nu oplever på torvet. Beboerne møder hinanden på tværs af boligafdelinger, alder 
og sociale og kulturelle forskelle. Kendskab til hinanden bidrager til at skabe tryghed og sam-
menhængskraft i området. Beboernes deltagelse i de forskellige aktiviteter øger deres kend-
skab til de øvrige tilbud i området, så de kan deltage i og støtte op om dem. 
 
Formål og indhold 

Aktiviteterne i Videnshuset skal bidrage til at beboerne brobygges til aktiviteter i og uden for 
boligområdet, herunder også kommunale tilbud. Det, at beboerne har et sted, hvor de er 
trygge ved at komme, gør, at de får mod til at kontakte myndigheder og benytte sig af de mange 
tilbud i området.  

 
Videnshuset består af aktiviteter drevet af den boligsociale helhedsplan Husum For Alle og 
andre professionelle aktører samt beboerdrevne netværk. Der er gennem de sidste år gjort 
gode erfaringer med at starte og forankre aktiviteter i Videnshuset, men også at flytte aktivite-
ter over til andre samarbejdspartnere sammen med de tilknyttede beboere/brugere. På den 
måde får beboerne kendskab til og tilknyttes vores samarbejdspartneres tilbud.  

 
Eksisterende beboerdrevne netværk vil fortsætte i Videnshuset, og der arbejdes på, at nye 
beboernetværk kan komme til. Nogle af de eksisterende beboernetværk brobygges til andre 
samarbejdspartnere, herunder Energicenter Voldparken og Ressourcegården.  
 

Målsætninger 

• Øge trygheden og den sociale sammenhængskraft i boligområdet. 

• Hjælpe beboerne med deres udfordringer i forhold til sprog, job og forældrerollen. 

• Øge kendskabet til de professionelle aktører i området. 

• Øge kendskabet til foreningslivet. 
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Målgruppe 
Beboerne i Husum Nord; forældre og deres børn, ensomme, ældre og unge.  

 
Tidsplan 

Beboernetværk og aktiviteter udvikles og afholdes løbende. Der vil i 2021 være særligt fokus 
på at introducere forældre til det lokale fritidscenter (Klub VIKA og Ressourcegården), Hu-
sum Bibliotek samt introduktion til foreningslivet via Energicenter Voldparken. Hertil er der 
særlig fokus på at indtænke og inddrage beboerne fra det nytilkomne område Skolevangen 1 
og 2. 

 
Leverancer 

• 100 deltagere i Videnshusets aktiviteter om måneden. 

•  6 regelmæssige vejlednings-/værkstedsaktiviteter årligt. 

• 20 unge i alderen 13-25 år får uddannelses - og jobvejledning årligt.  

• Minimum 3 professionelle aktører afholder aktiviteter i Videnshuset årligt. 

• Minimum 20 brugere bliver introduceret til/indmeldt i forenings- og klublivet. 

 

Økonomi 

Budgetpost 2021 2022 2023 2024 

Drift (husleje, el, vand, varme, m.m.) 90.000    

Aktiviteter, formidling og løn  100.000    

I alt: 190.000    

 

Ansvarlige aktører  

Den boligsociale helhedsplan Husum for Alle er ansvarlig for aktiviteten. Deltagende aktører 

er Sundhedsplejen og Ungdomsskolen.  

  
4. AKTIVITET: TRYGHED VED BYGGEPLADSER 

Aktiviteten understøtter forandringsteoriens indsatsområde ”Tryggere byliv” ved at være på 
forkant og modvirke øget utryghed på en central plads i Tingbjerg, som de kommende år bli-
ver en byggeplads. Gennem aktiviteter og formidlingsprojekter skal aktiviteten gøre området 
omkring byggepladsen mere tryg og anvendelig.  

 
Baggrund: 

De kommende år skal der bygges private rækkehuse i haverummene i Tingbjerg, og på Store 
Torv går et stort nedrivningsarbejde i gang ultimo 2020. Efter nedrivningen skal der bygges 
plejehjem, private lejligheder, en kommunal institution og erhvervslokaler. 
 
Bybilledet i Tingbjerg kommer til at bære præg af byggehegn og tomme zoner. Dette kan skabe 
utryghed i sig selv, men også gøre beboere bekymrede for, hvad der skal ske med deres boli-
ger, især hvis de ikke kender til byudviklingsplanerne for Tingbjerg. I omdømmeanalysen fra 
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2020 er Store Torv et af de områder beboerne peger på, som særligt utrygt. Området er til-
holdssted for en større gruppering af unge, der med deres tilstedeværelse kan være med til 
at gøre stedet mere utrygt at færdes. Gode erfaringer fra Urbanplanen på Amager, viser, at en 
aktivering af byggehegnet med mindre events, midlertidige kunstinstallationer eller opholds-
muligheder, kan være med til at begrænse den utryghed, der kan opstå langs og ved bygge-
hegn. 

 
Formål og indhold: 

Aktiviteten har til formål at øge den oplevede tryghed på Store Torv i forbindelse med den 
kommende nedrivning, og samtidig bruge hegnet og aktiviteterne til at formidle om byudvik-
lingen.  Der igangsættes aktiviteter, som kan være med til at skabe øget tryghed gennem akti-
vering af byggepladsområdet og hegnet sammen med beboerne, skabe opmærksomhed og 
opbakning til byudviklingen via formidling på hegnet, have fokus på god belysning evt. i form 
af en anderledes og kunstnerisk lysopsætning.  

 
På samme tid er aktiviteterne og forskønnelse af byggehegnet et greb til at komme i dialog 
med beboerne og fortælle kernehistorien om byudviklingen.  
 
Tiltag tilpasses i takt med, at byggepladsen udvides på Store Torv. Beboergrupper involveres 
i at udsmykke byggehegnet i det omfang det er muligt. Lommepengejob anvendes ved fx op-
sætning af lyskilder og skilte på hegnet.  

Målsætninger: 

• Beboere deltager i udførslen af events og deltager i bl.a. udsmykningen af hegnet. 

• Øget formidling og dialog med beboerne om kernefortællingen om byudviklingen. 

• Beboerne giver udtryk for, at området opleves mindre utrygt. 

 
Målgruppe: 

Beboere i Tingbjerg, primært dem som bor og færdes ved Store Torv. 

 
Tidsplan:  

Aktiviteterne igangsættes fra januar 2021 og følger nedrivningen, som sker i etaper. 

 
Leverancer: 

• Minimum 1 aktivitet hver 3. måned i hele 2021. 

• Aktivering af lommepengejobbere ved hver aktivitet, hvis muligt. 

• Afprøvning af forskellige former for lys og formidling om de fysiske forandringer. 

Økonomi: 

Budgetpost 2021 2022 2023 2024 

Aktiviteter  15.000 15.000 
 

 

Materialer 35.000 35.000   

I alt: 50.000 50.000 
 

 

Ved større aktiviteter involveres bygherre og andre aktører med henblik på medfinansiering. 
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Ansvarlige aktører  
Tryghedspartnerskabets kommunikationsmedarbejder og Byudviklingsteamet i Tingbjerg i 
samarbejde med NY START og udviklingsselskabet Innovator, som skal stå for byggeriet på 
Store Torv.  
 

5. AKTIVITET: TIDLIG FORENINGSSTART 

Tidlig Foreningsstart understøtter forandringsteoriens indsatsområde ”Positive fællesskaber” 
ved at give alle børn fra partnerskabsområdet mulighed for tidlig foreningsdeltagelse, i form 
af fodboldstræning for børnehaver. Samtidig får forældrene mulighed for at blive en del af 
foreningens aktiviteter og deres børns fritidsliv.  
 

Baggrund 
Det er langt fra alle børn og unge i partnerskabsområdet, som har lige adgang til foreningslivet, 
og de samme muligheder for at deltage i områdets positive fællesskaber. Ungdomsafdelingen 
i Brønshøj Boldklub (BB) har igennem en årrække oplevet, at der er en stor gruppe børn og 
unge i Tingbjerg og Husum, som først starter med at spille fodbold i en sen alder. Det er ofte 
de mest udsatte børn, som starter sent. Samtidig er børnenes forældre ofte ikke forenings-
vante, hvorfor de har et større behov for at blive præsenteret for foreningslivet, så de kan 
støtte op om deres børns fritidsaktiviteter. 

 
Formål og indhold  

Formålet med indsatsen er at give flest mulige børn mulighed for en tidlig foreningsstart, samt 
at inddrage forældrene i foreningens aktiviteter. Brønshøj Boldklub vil samtidig bidrage til at 
skabe et positivt fællesskab på tværs af Tingbjerg og Husum samt tiltrække unge og forældre 
fra omkringliggende områder.  

 

Et aktivt børne- og ungdomsliv, med positive sociale fællesskaber i nærmiljøet, giver det en-
kelte barn selvtillid og en følelse af at ’høre til’. Samtidig øges børnenes sundhed og deres mo-
toriske færdigheder styrkes. Involvering af barnets forældre i klubbens aktiviteter giver på 
samme vis forældrene mulighed for at opøve kompetencer til at varetage frivillige opgaver, 
som er en del af at være en del af en forening. Kontakten styrkes beboerne imellem, da man 
skal samarbejde om den frivillige indsats omkring fodboldtræningen og de sociale aktiviteter. 
Derved sikres et styrket fodboldtilbud, der kan rumme flere børn og unge. 
 

Målsætninger  

• At så mange børn som muligt får mulighed for at få en tidlig foreningsstart. 

• At medvirke til, at børnenes forældre bliver en aktiv del af børnenes foreningsliv. 

• At klæde forældrene på til at varetage de opgaver, der er omkring et fodboldhold i en 
forening. 

 
Målgruppe 

Børn og deres forældre i Tingbjerg og Husum, herunder især de udsatte familier og piger.  
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Tidsplan 

• Januar: Indendørstræning på Energicenter Voldparken med Klynge BV-A samt kontakt 
til nye børnehaver. 

• Marts: Indendørstræning med de nye børnehaver. 

• Maj: Forældrene involveres i træningen. 

• September: Forældre deltager på trænerkursus. 

Leverancer 

• Træning til mellem 100-150 børn pr. år. 

• 6 ugentlige træningsgange for børnehavebørn. 

• 25 flere indmeldte børn i de opstartede årgange. 

• 10-15 forældre deltager på relevante kurser. 

• 4-6 forældre bliver faste hjælpere til træningsgangene. 
 

Økonomi 

Budgetpost 2021 2022 2023 2024 

Lønmidler 137.000 137.000 137.000 137.000 

Aktivitetsmidler 12.000 12.000 12.000 12.000 

I alt: 149.000 149.000 149.000 149.000 

 

Ansvarlige aktører  

Brønshøj Boldklub er ansvarlig for projektets afvikling. Børne- og Ungdomsforvaltningens 
Klynge BV-A indgår som samarbejdspartner, med ansvar for at sende børn og personale til 
de ugentlige træninger. 

 

6. AKTIVITET: TRYGHED VED ENERGICENTER VOLDPARKEN 

Aktiviteten understøtter forandringsteoriens indsats ”Tryggere byliv” ved at afprøve nye me-
toder til at håndtere utryghed for brugere og personale på Energicenter Voldparkens udeare-
aler.  

 
Baggrund 
Energicenter Voldparken er et kultur- og fritidshus drevet af frivillige. Der er ca. 70 forskellige 
aktiviteter i regi af foreninger i Energicenter Voldparken (ECV). Der afholdes folkekøkken, fe-
riecamp og aktiviteter i byhaven, som fremmer fællesskab og bygger bro til lokalområdet.  
 
Det positive fællesskab udfordres af en gruppe unge, som skaber utryghed for stedets bru-
gere og belaster centrets drift ved bl.a. at smide affald og begå hærværk. ECV får klager fra 
naboer, børnehaverne på stedet og brugere. Endvidere oplever ansatte på ECV jævnligt 
utryghed og belastninger og hindringer i forhold til at løse deres arbejdsopgaver. 
 

Formål og indhold 

ECV ønsker at igangsætte indsatser, som kan bidrage til, at medarbejdere får et større kend-
skab til ungegruppen, indgår i en positiv og konfliktnedtrappende dialog, som kan modvirke 
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konfrontationer og uønsket ophold ved ECV. ECV ønsker at invitere og motivere de unge til at 
indgå i eksisterende tilbud. Det kræver en kontinuerlig opsøgende og vedholdende indsats og 
mere generel forankring i ECV´s daglige arbejde.  
 
Aktiviteten vil i høj grad have et udviklingsfokus, hvor der bl.a. inddrages erfaringer fra fx an-
dre institutioner og samarbejdspartnere, som har stået med lignende udfordringer eller har 
kendskab til tryghedsskabende indsatser og kontakt med unge. 

 
Målsætninger 

• Der etableres et samarbejde med NY START, boligforeningerne og  
politiet om fælles løsninger. 

• Igennem dialog med grupperne af unge skabes et gensidige kendskab,  
forståelse og respekt. 

• ECV udarbejder en strategi for, hvordan centret arbejder med  
gruppen af udsatte unge.    

• Der afprøves minimum to aktivitetstilbud i samarbejde med foreninger  
på ECV i 2021. 

• Der afprøves minimum et ”nudging” tiltag, som skal hjælpe  
gruppen til at ændre adfærd. 

• Affaldsproblematik og hærværk reduceres. 

• Konfrontationer mellem personale, brugere og unge mindskes. 

• Flere i målgruppen indgår i tilbud fra etablerede foreninger og/eller bliver frivillige. 
 

Målgruppe 

Gruppen af 18+ unge, der tager ophold på ECV og som ikke tager del i centrets aktiviteter. 
 
Tidsplan  

• Januar-februar: Erfaringsindsamling, netværksmøder og etablering af samarbejder. 

• Marts-december: Opsøgende arbejde og involvering af ungegruppen. 

• April: Opstart af forsøg med aktiviteter og nudging/adfærdsregulering på udearealer. 

• Sommeren: Dialog- og nudgingaktiviteter. 

• September: Opstart af foreningsaktivitet med ungegruppen.  

• November: Evaluering af forsøgsperiode og workshop for medarbejdere og frivillige. 

• December: Metodeudvikling og strategi for ophold på ECV. 
 

Leverancer 

• Et forsøgsforløb med aktiviteter og nudging. 

• En workshop for medarbejdere og frivillige om tryghedsplan og nye metoder.  

• En tryghedsplan for ECV.  

• En samarbejdsaftale med relevante myndigheder om tryghedsplanen for ECV. 
 

Økonomi 

Budgetpost 2021 2022 2023 2024 
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Lønmidler til opsøgende og koor-
dinerende medarbejder 

25.000    

Aktivitetsmidler 15.000    

Indkøb af materialer/redskaber 5.000    

Workshop for medarbejdere 3.000    

Evaluering og opfølgning 2.000    

I alt: 50.000    

 

Ansvarlige aktører  
Frivilligcentret på ECV er projektansvarlig. Der etableres et samarbejde med NY START, Bo-
ligforeningerne, Politi og SSP. 

 
7. AKTIVITET: LOMMEPENGE- OG FRITIDSJOB 

Lommepenge- og Fritidsjobindsatsen i Partnerskabsområdet understøtter forandringsteori-
ens indsatsområder ”Tryggere byliv” og ”Uddannelse og beskæftigelse” ved at støtte de unge i 
at få en uddannelse og få fodfæste på arbejdsmarkedet.  
 

Baggrund 

Forskning viser, at unge med lommepenge- og fritidsjobs generelt klarer sig bedre igennem 
uddannelses- og beskæftigelsessystemet5. Det at have et lommepengejob har en positiv be-
tydning for de unges motivation og adfærd i skolen6. Oftest har unge i udsatte byområder 
sværere ved at få et fritidsjob end andre. Mange kommer fra familier med ringe tilknytning og 
begrænset kendskab til arbejdsmarkedet. De ved ikke, hvor eller hvordan de får et fritidsjob. 
Derudover har de unge svært ved at skrive ansøgninger og cv og har derfor brug for hjælp og 
støtte til hertil. 

 
Gadeteamet NY START7 og de boligsociale helhedsplaner i Tingbjerg og Husum har, blandt 
andet med støtte fra Tryghedspartnerskabet, arbejdet målrettet og systematisk med lomme-
penge- og fritidsjobindsatsen siden 2016. I 2021 vil aktiviteten, som i høj grad skal bygge oven 
på de gode erfaringer, have et stærkere fokus på at bringe de unge ud af området og ind i 
sammenhænge i andre bydele, der yderligere kan styrke deres sociale og personlige kompe-
tencer.  

 
Formål og indhold 

Formålet med aktiviteten er at klæde unge i Husum og Tingbjerg på til at varetage et ordinært 
fritidsjob, og samtidig motivere de unge til at indgå i hensigtsmæssige sociale og arbejdsmæs-
sige fællesskaber. Aktiviteten består af tre dele: 

 

 
 
5 Christensen m.fl., 2018b i VIVI 2020. 
6 Aner & Toft-Jensen, 2012. 
7 Opsøgende gadeplansteam under Socialforvaltningen. 
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• Lommepengejob 

Tilbud til unge mellem 13-15 år, som er motiveret for at få et fritidsjob, men endnu er 
for unge til at varetage et ordinært fritidsjob og/eller har behov for særlig støtte til at 
indgå i forpligtigende fællesskaber. Ansættelser varer 6 måneder og består 1-2 ugent-
lige arbejdshold. 
 

• Fritidsjobindsatsen  
Tilbud til unge mellem 15–24 år, som i vid udtrækning har samme indhold som lom-
mepengejob. Jobtilbuddene kan både være hos eksterne samarbejdspartnere og pri-
vate virksomheder. Særligt fokus på at øge samarbejdet med lokale virksomheder. 
 

• Fritidsjobcafé 
Tilbud om vejledning og jobrelaterede workshops og aktiviteter på ugentlig basis. For-
men er uformel og tager udgangspunkt i de unges input og interesser. Der tilbydes vej-
ledning, både på gruppe- og individniveau med fokus på bl.a. at lære de unge at skrive 
jobansøgning, CV og gå til jobsamtaler. 

Målsætninger 

• Introducere unge mellem 13-24 år til arbejdsmarkedet. 

• Give de unge sociale og faglige kompetencer til at varetage et ordinært fritidsjob, så 
som mødestabilitet, påklædning, kollegial omgangsform m.v. 

• Understøtte de unge i at indgå i positive og forpligtigende fællesskaber.  

• Give de unge et frirum til at tale om andre udfordringer fx i hjemmet eller i skolen. 

• Gøre de unge fortrolige med Nem Konto, Nem ID, skattekort mm.  

• Bidrage til at nedbringe andelen af unge, som ender udenfor job og uddannelse i Ting-
bjerg/Utterslevhuse.  

 
Målgruppe 

13-17-årige i lommepengejob. 15-24-årige i ordinære fritidsjob. Unge med særligt behov for 
socialpædagogisk støtte.  
 

Tidsplan 
Arbejdshold fastsættes løbende.  
 

Leverancer 

• Der ansættes årligt minimum 40 nye lommepengejobbere.  

• Minimum 15 lommepengejobbere brobygges til fritidsjob. 

• Minimum 5 unge får lommepengejob i tilknytning til aktiviteter der (også) foregår uden 
for bydelen. 

• Minimum 5 unge får årligt fritidsjob uden for bydelen. 
 

Økonomi 

Budgetpost 2021 2022 2023 2024 
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Lønmidler til unge i lommepenge-
/fritidsjob, aflønning af eksterne 
mentorer ved behov, fsb 

120.000 120.000 120.000 120.000 

Forplejning og materialer, fsb 10.000 10.000 10.000 10.000 

Lønmidler til unge i lommepenge-
/fritidsjob, NY START 

50.000 50.000 50.000 50.000 

Aktivitetsmidler, NY START 20.000 20.000 20.000 20.000 

I alt: 200.000 200.000 200.000 200.000 

 

Ansvarlige aktører 
Den boligsociale helhedsplan for Tingbjerg/Utterslevhuse og NY START er ansvarlige for akti-
viteten. Medarbejdere fra NY START og ungevejledere fra de boligsociale helhedsplaner ko-
ordinerer indsatsen og har ansvar for planlægning, gennemførelse og evaluering af aktivite-
tens daglige drift. Samarbejdet med Idrætsprojektet8 og FRAK9 fortsætter og videreudvikles.  

 

8. AKTIVITET: FÆLLESSKAB OM TEKNOLOGI, HÅNDVÆRK OG DESIGN 

Aktiviteten understøtter indsatsområderne ”Uddannelse og beskæftigelse” og ”Positive fæl-
lesskaber” ved at tilbyde børn og unge undervisningsforløb og fritidsaktiviteter, der styrker de 
unges kompetencer. Herved understøtter aktiviteten flere af de ønskede resultater i foran-
dringsteorien, så som at styrke frivillige foreningers forankring i Tingbjerg.  
 

Baggrund 

Ved at deltage i fritidsaktiviteter, får børn og unge adgang til positive fællesskaber, fritidstilbud 
og  foreningslivet i området. Børn og unge får muligheden for at blive præsenteret for forskel-
lige kreative aktiviteter samt styrket deres kompetencer ift. job og uddannelse.  

 
Formål og indhold  

Aktiviteten vil sættes fokus på at styrke børn og unges produktive og kreative kompetencer 
gennem undervisningsforløb i skoletiden og med fritidsaktiviteter og positive fællesskaber i 
Tingbjerg Bibliotek\Kulturhus (TBK) samt i foreningen Coding Pirates, der er aktive i Ting-
bjerg, og som arbejder for at fremme børn og unges produktive og kreative IT-kompetencer. 
Gennem disse forløb vil børn og unge blive præsenteret for nye teknologier og redskaber, 
som fx robotter, mikrobits, lasercutter og 3Dprinter. TBKs værksted ”Skaberværelset” vil 
danne rammerne for aktiviteterne.  
 

 

 
 
8 Idrætsprojektet er et tilbud forankret i Københavns Kommunes Socialforvaltning, som bygger bro til fritidsliv, skole, uddannelse 
og beskæftigelse. 
9 FRAK er en socialøkonomisk virksomhed, der træner unge i at passe et fritidsjob. 
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I indsatsen samarbejdes der med Tingbjerg Skole, og der bygges bro mellem undervisnings-
forløb, legende uformelle fritidsaktiviteter og de mere etablerede fritidstilbud - hvor børn og 
unge møder engageret personale og frivillige i foreninger.  
 
Målsætninger 

• Få flere børn og unge til at interesserer sig for IT, håndværk og design.  

• Motivere og inspirere børn og unge til at benytte fritidstilbud i Tingbjerg, herunder tid-
lig foreningsstart i fx Coding Pirates.   

• Gøre eleverne fortrolige med kreative arbejdsprocesser. 
 
Målgruppe 

Børn og unge i Tingbjerg – herunder særligt elever på Tingbjerg skole.  
 

Tidsplan 

De første forløb afvikles i foråret 2021. 
Herefter forventes det, at der leveres 1 forløb/workshop pr. skoleår til 4., 5., og 6. klassetrin og 
eventuelt 8./9. klasse. 
 
Leverancer 

• Undervisningsforløb målrettet 4., 5. og 6. klasse og eventuelt 8./9. klasse.  

• Fritidsaktivitet i form af åbent værksted i TBK, hvor børnene kan arbejde videre med 
det, de har lært efter skole. 

• Brobygning til foreningen Coding Pirates. 
 
Økonomi  

Budgetpost 2021 2022 2023 2024 

Lønmidler 95.000 95.000   

Materialer/aktivitetsmidler 30.000 30.000   

I alt: 125.000 125.000   

 
Ansvarlige aktører 

Tingbjerg Bibliotek\Kulturhus er hovedansvarlige, og der indgås samarbejde med Tingbjerg 
Skole, Foreningen Coding Pirates og eventuelt skoler i Husum. 

 

9. AKTIVITET: TRYGGERE OG RENERE KÆLDRE 

Aktiviteten understøtter indsatsområdet ”Tryggere byliv” og ”Positive fællesskaber”. Gennem 
samarbejde og øget koordinering tages der med aktiviteten direkte hånd om et specifikt utryg-
hedsskabende problem i og omkring kældrene i Tingbjerg, og samtidig styrkes kontakten mel-
lem beboerne og med de professionelle i området. 
 

Baggrund 

En del af kældrene i Tingbjerg bliver brugt som opholdssted for unge og voksne med en utryg-
hedsskabende adfærd. Flere beboere oplever, at kælderrummene er et utrygt sted at færdes, 
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især om aftenen. Ejendomsfunktionærerne bruger desuden uhensigtsmæssig lang tid på op-
rydning af affald i kældrene.   

 
Formål og indhold 

Pilotprojektet vil gennem en fælles indsats imødekomme de frustrationer, som både bebo-
erne og personale udtrykker. Dels skal der indsamles viden om problemet, og dels skal der 
afprøves nye tiltag, som skal bidrage til at ændre situationen, og øge beboertrygheden i og 
omkring de pågældende boliger. Beboere, ejendomskontor, beboerdemokrati, den boligso-
ciale helhedsplan for Tingbjerg/Utterslevhuse, byudviklings-teamet, politi og gadeplansmed-
arbejdere og beboere inddrages i aktiviteten.  
 

Erfaringerne fra pilotprojektet vil kunne bruges i andre boliger i Tingbjerg og Husum Nord, 
hvor der ses de samme problemer. I første omgang udvælges to kældre, hvor der er særligt 
mange problemer. Der igangsættes en involveringsproces, hvor alle beboere i de pågæl-
dende opgange kontaktes mhp. at få indblik i deres erfaringer og evt. løsningsforslag. Dette vil 
give et reelt indblik i problemets omfang, og gøre det synligt for beboerne, at der er fokus på 
problemet. I samme ombæring indsamles erfaringer og løsningsforslag til den fælles fremti-
dige indsats fra beboerdemokratiet, de boligsociale medarbejdere, gadeplansmedarbejdere, 
politi og ejendomsfunktionærerne. De konkrete løsningsforslag som indsamles, vil blive vur-
deret og nogle af dem afprøvet. Derudover vil der blive testet fysiske tiltag af, så som alternativ 
skiltning i kældrene og testning af chipnøgler.  

 

Målsætninger 

• Beboerne giver udtryk for mindre utryghed ved at færdes i kælderrum.  

• Rengøring af kælderrum er mærkbart mindre ressourcekrævende for driften. 

• Etablering af 1-2 nabogrupper, som bidrager til at indsatsen vedligeholdes efter endt 
projektforløb.  

• Beboerne har et større kendskab til hinanden. 
 
Målgruppe 

Beboere i Tingbjerg på tværs af alder, køn og etnicitet.  
 

Tidsplan 

Pilotprojektet vil starte primo 2021, og der vil blive evalueret i sidste kvartal af 2021.  
Hvis pilotprojektet giver gode resultater, kan aktiviteten videreføres i 2022.  
 
Leverancer 

• Løbende dialog og samarbejde mellem aktørerne. 

• Udarbejdning af kommunikationsmateriale til beboerne.  

• En tilfredshedsundersøgelse lavet blandt involverede beboere og driftspersonale. 

• En samlet oversigt over fordele og ulemper ved afprøvede indsatser, som kan deles og 
bruges af andre i partnerskabsområdet. 

• Evaluering af pilotprojektet ultimo 2021.  
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Økonomi: 

Budgetpost 2021 2022 2023 2024 

Fysiske tiltag i kældrene 60.000 
  

 

Skiltning i kældrene samt andet 
formidlingsmateriale 

15.000    

I alt: 75.000 
  

 

Boligorganisationerne påtager sig den største udgift ift. medarbejderressourcer, herunder 
driften, den boligsociale helhedsplan for Tingbjerg/Utterslevhuse og byudviklingsteamet.  
 

Ansvarlige aktører  

Byudviklingsteamet i Tingbjerg er overordnet ansvarlig for projektet i samarbejde ejendoms-
funktionærerne, Nærpolitiet, SSP, NY START og tryghedspartnerskabets kommunikations-
medarbejder.   
 

10. AKTIVITET: DET GODE VALG 

Det Gode Valg består af temadage og -aftner, hvor unge støttes i at indgå i positive relationer 
med hinanden. Aktiviteten understøtter således indsatsområdet ”Positive fællesskaber” og 
har særligt fokus på at styrke de unges personlige ressourcer og modstandskraft overfor ne-
gativ påvirkning, så som mobning og gruppepres, fx ved at introducere de unge for nye fæl-
lesskaber og foreninger, som de kan engagere sig i. Aktiviteten bygger bl.a. på evidensbase-
rede metoder om risikoadfærd. Derfor er der stor indikation for, at indsatsen har en kriminal-
præventiv og tryghedsskabende effekt. 
 
Baggrund  
I Tingbjerg og Husum er nogle unge identitetssøgende og indgår i uhensigtsmæssige fælles-
skaber, hvilket kan være begrænsende for deres personlige udvikling og muligheder for at 
træffe gode valg. Det Gode Valg blev i første omgang udviklet og afprøvet som en særlig ind-
sats på Tingbjerg Skole. Siden 2016 har aktiviteten været gennemført på Tingbjerg, Korsager 
og Husum Skole. 

 
Formål og indhold 

Formålet med Det Gode Valg er at styrke unges identitet og fællesskab, så de bliver bedre i 
stand til at træffe de rigtige valg uden kriminalitet. Aktiviteten sætter fokus på de gode fælles-
skaber og flertalsmisforståelser, og den bygger bl.a. på de evidensbaserede metoder ”social 
pejling” og ”ung til ung dialog.”  
 
Undervisere på skolerne går i dialog med de unge og deres forældre om, hvilken betydning 
udvikling af identitet har for de unges evne og mulighed for at indgå i fællesskabet. Dette fo-
regår både på de enkelte skoler og på tværs af skoler og klubber i Tingbjerg og Husum. Indsat-
sen er tidlig præventiv. Aktiviteten er derfor for alle elever, og retter sig ikke specifikt mod 
udsatte eller kriminalitetstruede elever. Der er tale om en generel indsats, hvor 60-100 elever 
er involveret direkte i forløbet pr. skole. Derudover skal eleverne videreformidle deres viden 
om det gode valg til mindre klasser.  
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Målsætninger  

• At skabe en øget bevidsthed blandt de unge om deres egen adfærd og om, at de kan på-
virke andre børn og unge i en positiv retning.  

• At give de unge den nødvendige viden og ressourcer til at kunne sige fra overfor uhen-
sigtsmæssig og kriminel adfærd.  

• At styrke de unges evne til at træffe de rette valg ift. uddannelse og fritidsbeskæftigelse.  

• At styrke samarbejdet mellem skoler og klubber i partnerskabsområdet.  

• At styrke de unges viden om og adgang til fritids- og kulturaktiviteter, samt frivillige for-
eninger og organisationer.  

 

Målgruppe  
Indsatsen gennemføres på folkeskoler i partnerskabsområdet, hhv. Tingbjerg, Korsager og 
Husum Skole. Indsatsen tager udgangspunkt i 7. klasserne, men aldersgruppen kan ændres 
efter vurdering eller ønske fra de involverede skoler.  
 

Tidsplan 

Aktiviteten løber igennem hele partnerskabsperioden (2021-2024). Der er forløb i hhv. forår 
og efterår. Efter gennemførelse af hvert forløb evalueres disse – både lokalt og på tværs af 
skolerne. 
 

Leverancer 

• Elever fra 7. klasse på de tre skoler uddannes som rollemodeller i løbet af to temadage i 
efteråret. 

• Klubberne afholder en temauge/aften. 

• Ekstra/opfølgende aktiviteter i klasser med elever, der vurderes særligt udfordrede ift. ad-
færd. 

 

Økonomi 

Budgetpost 2021 2022 2023 2024 

Aktivitetsmidler* 100.000    

I alt: 100.000    

*Midler bruges på planlægning og gennemførelse af to temadage på hver skole, herunder løn 
til ekstra timer til undervisere, oplægsholdere samt til evaluering og udvikling af indsatsmodel. 
 

Ansvarlige aktører 

SSP-sekretariatet er tovholder, men aktiviteten udvikles og gennemføres lokalt. Dette sker i et 
tæt samarbejde mellem SSP-parterne, dvs. skolerne, det lokale politi, samt i relevant udstræk-
ning Socialforvaltningen. Derudover inddrages de lokale klubber og gadeplan. Der er ekstra 
fokus på at inddrage Kultur- og Fritidsforvaltningens tilbud, de boligsociale aktører, samt fri-
villige foreninger og organisationer mere i aktiviteten. 
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11. AKTIVITET: MOTION I HUSUM NORD 

Aktiviteten sætter fokus på deltagernes mentale og fysiske sundhed og understøtter positive 
fællesskaber i lokalområdet gennem ugentlige motionstilbud. Der brobygges desuden til lo-
kale aktører, foreningslivet og kommunale tilbud. Ved at mødes på tværs af lokalområdet, øges 
kendskabet til og forståelsen imellem de forskellige deltagere. Aktiviteten understøtter såle-
des forandringsteoriens indsatsområde ”Positive fællesskaber”. 
 

Baggrund 
Husum Nord har i flere år kæmpet med manglende social sammenhængskraft. Beboerne 
kender ikke hinanden, de taler forskellige sprog og mange deler ikke de samme traditioner. 
Alt dette kan føre til manglende sammenhæng samt en oplevelse af manglende gensidig re-
spekt. Derudover er der også blandt beboerne en manglende viden om de tilbud, som er i 
området eller målrettet dem. En del af beboerne klager desuden over fysiske lidelse og over-
vægt.  
 
Formål og indhold 

Aktivitetens formål er at øge de positive fællesskaber i lokalområdet, forståelsen og respek-
ten imellem de forskellige beboergrupper samt brobygge til lokale aktører, foreningslivet og 
kommunale tilbud. Aktiviteten er en videreførelse af aktiviteten Kvindemotion fra Trygheds-
planen for 2017-2020. Den boligsociale helhedsplan Husum for Alle ønsker i 2021 at udvide 
målgruppen, på grund af en øget efterspørgsel fra mandlige beboere samt familier, som øn-
sker at lave motion sammen med deres børn. 
 
Motion i Husum Nord vil blive afviklet i et samarbejde mellem den private aktør Play og Hu-
sum for Alle. Play tilbyder bl.a. træningstilbud til socialt udsatte og vil stå for træningsdelen, 
mens Husum for Alle vil stå for relationsarbejdet og brobygningen til andre aktiviteter, fri-
tidstilbud, foreninger og kommunale tilbud.  
 
Målsætninger 

• Deltagerne deltager kontinuerligt og får udvidet deres netværk i boligområdet på tværs 
af alder, sociale og kulturelle forskelle. 

• Deltagerne får det bedre både mentalt og fysisk.  

• Forældre, som deltager, får en forståelse for at det er vigtigt, at deres barn har en ind-
holdsrig fritid og er en del af foreningslivet og de fællesskaber, som er i lokalområdet. 

Målgruppe 

Beboere bosat i Husum Nord, som har et begrænset netværk i området og som kun har be-
grænset kontakt til den boligsociale helhedsplan Husum for Alle samt kommunens tilbud. 
 

Tidsplan 

Motion i Husum Nord vil blive startet op i januar 2021 og løbe frem til december 2021. 
 

 



 

26 
 

Leverance 

• 1 ugentlig træning af 2 timer i 45 uger. 

• 15-20 personer deltager pr. gang. 

• Minimum 20 deltagere bliver brobygget til aktivitetshuset Videnshuset eller andet fri-
tidstilbud/kommunalt tilbud.  

Økonomi 

Budgetpost 2021 2022 2023 2024 

Lønmidler til Play 35.000    

I alt: 35.000    

 

Ansvarlige aktører  

Husum for Alle er projektansvarlig. Ressourcegården stiller lokaler til rådighed.  

 

12. AKTIVITET: FÆLLESSKABER I FILM, FOTO OG MUSIK 

Aktiviteten fokuserer på at skabe positive fællesskaber med udgangspunkt i undervisning i 
og produktion af film, foto og musik. Gennem kreative workshops, sommerferieaktiviteter og 
læringsforløb styrkes børn og unges kompetencer, fællesskaber og selvværd. Det er ligele-
des aktivitetens hensigt at give deltagerne en forståelse for den kreative industri, både med 
henblik på uddannelse og senere jobmuligheder. Aktiviteten understøtter indsatsområdet 
”Positive fællesskaber”. 
 
Baggrund 

I 2019 og 2020 har Turning Tables Danmark (TTDK) afholdt intensive workshops og en række 
andre aktiviteter i film, foto og musik for børn og unge i Tingbjerg. TTDK skaber aktiviteter og 
fællesskab, der både engagerer nogle af de mest kriminalitetstruede unge, men også den 
brede børne- og ungegruppe.  
 
Formål og indhold 

Projektets formål er at styrke børn og unges kompetencer, fællesskaber og selvværd gennem 
kreative aktiviteter og fællesskaber i film, foto og musik. I aktiviteterne skabes et alternativt 
læringsrum, hvor deltagerne oplever at være med fra idéen opstår til det færdige produkt. I 
processen lærer de at arbejde sammen med andre, gennemføre og fastholde projekter, og 
de får erfaring med værdien i at skabe oplevelser så som koncerter og fotoudstillinger, der 
kommer andre til gode.  
 
Projektet har to primære aktivitetsforløb: 

• Fortsat forankring og aktivitet af TTDK i Tingbjerg. Fokus på den brede målgruppe og for-
ankring af film-, foto- og musikaktiviteter hos fritidsklubben ’Terrasserne’ gennem work-
shops, udstillinger, samarbejde med lokale aktører, fritidsjobs og sommerferieaktiviteter. 
Det gennemgående tema i disse aktiviteter er at skabe fundament for lokal og langsigtet 
forankring af aktiviteter i film, foto og musik, samt stærke og brede unge-fællesskaber og 
en opkvalificering af lokale medarbejderkompetencer. 
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• Inklusion af unge fra Tingbjerg i TTDKs aktiviteter centreret omkring musik/film/foto-stu-
diet på Nørrebro.  De unges kompetencer sættes i spil over for hinanden og det forven-
tes, at de særligt engagerede unge vil række ud til andre børn og unge om undervisning i 
film, foto og musik. 

 
Målsætninger  

• Forankring af aktiviteter med film, foto og musik i Tingbjerg. 

• Der er skabt en betydelig positiv forandring i adfærd og selvopfattelse hos hovedpar-
ten af deltagerne, hvor de har en større grad af tiltro til egne evner, er blevet bedre til 
at samarbejde med andre og i højere grad tør vise deres kreative arbejde frem. 

• Fritidsklubben ’Terrasserne’ har en øget mængde faste ’brugere’ i november 2021 set 
i forhold til november 2020. 

• Medarbejdere på fritidsklubben ’Terrasserne’ oplever sig klædt bedre på ift. at kunne 
tilbyde børn og unge en relevant assistance ifm. produktion af film, foto og musik. 

• Deltagerne skaber indhold og indgår i fællesskaber med andre unge på tværs af Kø-
benhavn og gerne hele landet. 

• Deltagerne er i højere grad selvproducerende i film, foto og musik uden for aktivitets-
dagene på Nørrebro. 

• En række af deltagerne tilbydes fritidsjobs ifm. med film, foto og musik aktiviteter. 

• Deltagerne har større forståelse for den kreative industri både med henblik på ud-
dannelse og arbejdsmarked, og forstår ligeledes, hvordan deres hobby giver kompe-
tencer på andre livsområder. 
 

Målgruppe 

Primær målgruppe: Børn og unge i alderen 10-22 år fra Tingbjerg 
 
Tidsplan 

• Januar- maj: Ugentlige aktiviteter for to målgrupper i studiet på Nørrebro. 
Forløb med unge i fritidsjob på ’Terrasserne’. Udstilling af unges fotos på byggehegn og 
i Tingbjerg Bibliotek\Kulturhus. 

• Maj-juni: Evaluering af de ugentlige aktiviteter med samarbejdspartnere og de unge.  
Design og samskabelse med unge af efterårets aktivitetsrammer.  
Rekruttering til sommerworkshop via rundtur i klasserne på Tingbjerg Skole. 

• Juli: Intensiv workshop af 3-4 uger i film, foto og musik på fritidsklub ’Terrasserne’. 
Koncerter, filmfremvisninger og fotoudstillinger til afslutningsfest på sommerwork-
shoppen. 

• September-november: Ugentlige aktiviteter i musik og film ledet af unge med fritidsjob 
på Terrasserne. Ugentlige aktiviteter for to målgrupper i studiet på Nørrebro. 
Evaluering og udviklingsplan for alle aktivitetsforløb sammen med unge og aktører. 

Leverance 

• Minimum 40 nye sange, 15 musikvideoer og 3 fotoudstillinger er skabt af de unge. 

• Minimum to fotoudstillinger og en koncert i 2021. 

• Minimum 40 unge er tilbagevendende deltagere ved sommerworkshoppen i film, 
foto og musik. 
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• Begivenhed i Tingbjerg, hvor deltagerne fremviser deres sange, film og fotos. 

• Minimum tre unge under 18 har været i et film/foto/musik-fritidsjob på fritidsklub-
ben ‘Terrasserne’. 

• Musikpædagoger og unge i fritidsjob er kapacitetsopbygget ift. anvendelse af TTDKs’ 
metoder og instrumenter. 

• Der er skabt en reportage/mini-dokumentar om fritidsklubben ‘Terrasserne’. 
• Der er skabt to fællesskaber i TTDKs studie på Nørrebro, hvor begge ungegrupper har 

nedskrevet deres rammesætning for fællesskaberne i 2022. 
 

Økonomi 

Budgetpost 2021 2022 2023 2024 

Lønmidler  91.900 
  

 

Aktiviteter (sommerworkshop og lø-
bende aktivitet) 

14.500    

Materialer (engangskameraer, vedli-

gehold og leje af udstyr) 

10.000    

Bogholderi og revision 3.600    

I alt: 120.000 
  

 

 

Ansvarlige aktører 

Den boligsociale helhedsplan for Tingbjerg/Utterslevhuse har det overordnede ansvar for, at 
aktiviteten gennemføres som aftalt med tryghedspartnerskabet, mens Turning Tables Dan-
mark har ansvar for igangsættelse og implementering af projektets aktiviteter og den daglige 
drift. Aktiviteter i tilknytning til fritidsklubben ’Terrasserne’, koordineres i nært samspil med 
den pædagogiske leder for Klubben. Derudover samarbejdes der om specifikke aktiviteter 
med NY START og Tingbjerg Bibliotek/Kulturhus.  

 
13. AKTIVITET: TINGBJERG CHALLENGE 

Aktiviteten understøtter indsatsområdet ”Positive fællesskaber” gennem en styrkelse af na-
boskabet og den sociale sammenhængskraft i bydelen, når beboere mødes om den årlige 
festlige dag. 

 
Baggrund 

Forskning viser, at naboskabet og den sociale sammenhængskraft er svagere i udsatte bolig-
områder – både i de almene boligområder og på landsplan10. Beboerne i de udsatte boligom-
råder føler sig i mindre grad respekteret af hinanden, og en del beboere føler sig utrygge, 
hvorfor den sociale trivsel ofte er markant lavere i disse områder. I takt med, at byudviklings-

 

 
 
10 Se bl.a. Center for Boligsocial Udviklings inspirations- og videnskatalog fra 2019. 
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strategien i Tingbjerg gennemføres, vil indbyggertallet stige markant med flere tusind nye be-
boere, som har en anden social profil end flertallet af de nuværende beboere. Det forventes 
desuden, at en stor andel af tilflyttere er børnefamilier. 
 
Tingbjerg Challenge er en årligt tilbagevendende begivenhed og netværksskabende aktivitet i 
Tingbjerg. Det er en festlig og aktiv dag for hele familien, som bl.a. byder på triatlon med løb, 
cykling og svømning. Tingbjerg Challenge har eksisteret siden 2014 og har ca. 1000 deltagere.  

 
Formål og indhold 

Formålet med Tingbjerg Challenge er at styrke den sociale interaktion mellem områdets be-
boere. Arrangementet er samtidig en god anledning til at invitere beboere fra nærområderne 
ind i området, og herved sætte Tingbjerg/Utterslevhuse på landkortet, som en bydel med 
festlige og spændende begivenheder i trygge rammer. I 2021 arbejder planlægningsgruppen 
på at tiltrække flere aktive deltagere og frivillige blandt forældre og ældre beboere, samt ind-
drage lokale foreninger i afholdelsen af dagen – især foreninger fra nærområdet. 

 
Målsætninger 

• At øge den oplevede tryghed i Tingbjerg/Utterslevhuse ved at styrke naboskab, trivsel 
og den sociale sammenhængskraft - både mellem nye og gamle beboere samt områ-
dets aktører og frivillige.  

• At medvirke til, at der skabes relationer og netværk imellem områdets beboere og på 
tværs af religion, køn, alder, social status og etnicitet. 

• At skabe et mødested mellem foreninger og kommende medlemmer. 

• At bidrage til at nuancere fortællingen om Tingbjerg udadtil og herved være med til at 
forbedre området omdømme. 

 

Målgruppe 

Tingbjerg Challenge er et åbent arrangement for alle. De sportslige aktiviteter er tilpasset Ting-
bjerg/Utterslevhuse med mulighed for deltagelse i alle aldre. Arrangementet tiltrækker især 
børnefamilier. 
 
Tidsplan 

Tingbjerg Challenge afholdes sidste lørdag i august. I løbet af foråret og sommeren 2021 af-
holdes en række netværks-/planlægningsmøder blandt aktørerne. 

 
Leverancer 

• Minimum tre lokale foreninger og fem lokale aktører samarbejder om arrangementet. 

• Fastholde 500 deltagere i triatlon (primært 6-15-årige).  

• Årlig opdatering af drejebog for arrangementet. 

• Evaluering af arrangementet med invitation af støttegivere som en slags følgegruppe 
 
Økonomi 

Budgetpost 2021 2022 2023 2024 

Aktivitetsmidler 15.000  
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I alt: 15.000  
  

SSP København medfinansierer aktiviteten med 10.000 kr. 

 
Ansvarlige aktører 

Den boligsociale helhedsplan for Tingbjerg/Utterslevhuse er tovholder på arrangementet. 
Der nedsættes en planlægningsgruppe bestående af relevante aktører og samarbejdspart-
nere fra bl.a. Idrætsprojektet og Tingbjerg Bibliotek\kulturhus. Desuden bidrager en lang 
række aktører til afvikling af arrangementet, bl.a. Nærpolitiet, Fælleshaven, Pensionistcenteret 
og Tingbjerg Skole.  
 
 
14. AKTIVITET: KOMMUNIKATION, DIALOG OG BEGIVENHEDER 

Aktiviteten understøtter alle tre indsatsområder i forandringsteorien ved at skabe dialog og 
engagement blandt forskellige beboer- og faggrupper, både indenfor og i tilknytning til part-
nerskabsområdet. Aktiviteten skal bidrage til, at beboere har ejerskabsfølelse ift. området, op-
lever sig som aktive medborgere og opnår større kendskab til hinanden, og på den måde bi-
drage til at øge trygheden i partnerskabsområdet. Aktiviteten medvirker til at nuancere bille-
det af partnerskabsområdet udadtil ved at fortælle de positive historier fra området.  
 

Baggrund 

Partnerskabsområdet har et dårligt omdømme, som bl.a. skyldes langvarig negativ omtale i 
lokale og nationale medier. Dette gør det vanskeligt at tiltrække nye beboere til området11. Der-
udover påvirker det beboerne, som selv får et negativt billede af deres boligområde, der igen 
er med til at svække deres engagementet og tilhørsforhold til området12. 
 

Tingbjerg/Utterslevhuse er udpeget som hård ghetto på statens ghettoliste. Derfor skal ande-
len af almene boliger i området reduceres til maks. 40 % i 2030. Dette betyder, at området 
fysisk vil ændre sig markant over de kommende år. Samtidig vil flere tusinde nye beboere 
flytte til i nybyggede boliger i området. De kommende store fysiske forandringer kan skabe 
utryghed og bekymring hos beboerne. Det skal derfor sikres, at beboerne er tilstrækkeligt in-
formeret om forandringerne, samtidig med, at der skal arbejdes på at skabe opbakning og 
opmærksomhed omkring byudviklingen fra både nuværende og kommende beboere, na-
boer og investorer13. 

 

 

 

 

 

 
 
11 KL, 2012: Anbefalinger til en bred boligsocial indsats i udsatte by- og boligområder. Kommunernes Landsforening 
12 Vestergaard et al., 2010: Et bedre image – muligheder og udfordringer i boligområder. Socialministeriet. 
13 Der er udarbejdet en kommunikationsstrategi for byudviklingen i samarbejde med KAB, Københavns Kommune og fsb. Ind-
satsen løftes af samtlige aktører. 
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Formål og indhold 

Aktiviteten har til formål at nuancere billedet af partnerskabsområdet udadtil og til områdets 
beboere, og åbne Tingbjerg og Husum op overfor omverdenen. Dette sker gennem en kom-
munikationsindsats, der har hovedfokus på områdets positive historier og på begivenheder, 
der kan tiltrække både lokale og andre københavnere til området14. 
 
Undersøgelser viser, at kendskab til et område øger trygheden, samt at jo flere gange man 
færdes et sted, jo mindre utryg er man. Ved at invitere andre københavnere indenfor i områ-
det, styrkes både trygheden og omdømmet.  

 
Med indsatsen igangsætter partnerskabet aktiviteter, der medvirker til at forbedre områdets 
omdømme, øger den oplevede tryghed og understøtter en fælles kommunikationsindsats for 
Tingbjerg-Husum Byudviklingsstrategi. 

 

Kommunikationsindsatsen har fire spor: 

• Kommunikere til og inddrage beboerne  

Kommunikationsindsatsens skal skabe rammerne for en god dialog med beboerne 
omkring den oplevede utryghed i området. En viden, der løftes ind i arbejdsgrup-
pen, og som kan bidrage til tryghedsplanens årlige justering. 

• Kommunikere om den fysiske omdannelse 

Der arbejdes ud fra en fælles kommunikationsstrategi for byudviklingsstrategien i 
samarbejde med det lokale byudviklingsteam, KAB, fsb og de private ejendomsud-
viklere.  

• Kommunikere om og skabe flere positive historier 

Gennem byrumsevents ifm. byudviklingsstrategien, større events og dialogmøder 
med beboerne igangsættes aktiviteter, der kan skabe positive historier fra området, 
som deles med pressen15. Kommunikationsmedarbejderen laver også opsøgende 
arbejde i området for at finde de gode historier og formidle dem både til beboerne 
og lokalpressen. 

• Kommunikere om partnerskabets aktiviteter  

Der udarbejdes pressehistorier om partnerskabets arbejde og mere specifikt om 
tryghedsplanens aktiviteter – både til beboerne lokalt og til omverdenen. Det tvær-
gående aspekt søges sikret ved, at kommunikationsmedarbejderen tilknyttes og un-
derstøtter partnerskabets medlemmers kommunikation til beboerne. Hertil er 
kommunikationsmedarbejderen tovholder for et kommunikationsnetværk bestå-
ende af kommunikationsmedarbejdere i Sikker Bys tre tryghedspartnerskaber. 

 

 
 
14Fx artikel om lommepengejobberne, der samler skrald i eget boligområde eller andre positive initiativer i området. Fx at Ting-
bjerg deltager i de større bydækkende festivaler. 
15 Der arbejdes kontinuerligt på at tiltrække eksterne aktører til området som f.eks. Jazz Festival, Golden Days, Internationalt Ga-
deteater Festival og lignende til at afholde events og koncerter i partnerskabsområdet i tæt samarbejde med Tingbjerg Biblio-
tek\Kulturhus.  
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Målsætninger 

• Aktiviteten skal sikre en stigning i positive historier fra området.  

• Bedre og mere viden om beboernes oplevelser af utryghed.  

• Fremme det gode naboskab – især mellem de nye og gamle beboere. 

• Øge beboernes stolthed og glæde ved at bo i Tingbjerg og Husum Nord. 

• Bedre omdømme ved kontinuerlig fokus på at sprede positive historier både lokalt 
og i pressen. 

• Sikre en fælles kernefortælling om de fysiske forandringer, der sker i området.  

• Bedre vidensdeling mellem professionelle i partnerskabsområdet. 

 
Målgruppe 

Beboere og professionelle i Tingbjerg og Husum Nord. 
Ift. kommunikationsplanen for Byudviklingsstrategien arbejdes der med målgrupperne: nu-
værende og kommende beboerne samt samarbejdspartnere.  

 

Tidsplan 

I 2021-2024 igangsættes der løbende aktiviteter, der er tryghedsskabende og dialogskabende 
samt forbedrer omdømmet af partnerskabsområdet. 

 

Leverancer 

• En årlig justering af kommunikationsplanen der godkendes af arbejdsgruppen. 

• Afholdelse af løbende tryghedsaktiviteter og dialogmøder med og for beboerne. 

• Løbende presseovervågning og udarbejdelse af artikler fra partnerskabsområdet bl.a. 
Tryghedsplanens aktiviteter til især lokale medier. 

• Udarbejdelse af kommunikationsprodukter, der sikrer, at flere beboerne i partner-
skabsområdet bliver opmærksomme på og deltager i tryghedsfremmende aktiviteter 
og andre vigtige arrangementer i området. 

• Nyhedsbrev til samarbejdspartnere og professionelle i partnerskabsområdet 4 gange 
om året.  

• Løbende udførsel af indsatser beskrevet i kommunikationsplanen for byudviklings-
strategien i samarbejde med byudviklingsteamet og andre.  

• Omdømmeanalyse gennemføres i 2024. 

 
Økonomi 

Budgetpost 2021 2022 2023 2024 

Lønmidler 300.000 300.000 300.000 300.000 

Kommunikationsprodukter/aktiviteter* 30.000 30.000 30.000 30.000 

I alt 330.000 330.000 330.000 330.000 

* Printmaterialer såsom annoncer, plakater, foldere eller til afholdelse af mindre arrangemen-
ter. 
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Ansvarlige aktører 
Økonomiforvaltningen (Sikker By) og Kultur- og Fritidsforvaltningens fælles kommunikati-
onsmedarbejder er ansvarlig for indsatsen. Derudover har medarbejderen og kommunikati-
onsnetværket tæt kontakt til alle partnerskabets parter. Kommunikationsmedarbejderen ko-
ordinerer løbende med KAB, fsb, Teknik- og Miljøforvaltningen, Økonomiforvaltningen, de 
private ejendomsudviklere NREP og Innovator ift. beboerrettet kommunikation omkring by-
udviklingen. 

 
15. AKTIVITET: BYLIVS- OG TRYGHEDSPULJEN 

Bylivs- og tryghedspuljen understøtter forandringsteoriens indsatsområder ”Tryggere byliv” 
og ”Positive fællesskaber” ved at yde økonomisk støtte til arrangementer og initiativer, der ska-
ber tryghed og mindsker kriminaliteten i partnerskabsområdet. 
 
Baggrund 

Puljen gør arbejdsgruppen i stand til løbende at disponere midler ud fra det aktuelle krimina-
litets- og tryghedsbillede samt giver mulighed for hurtigt at handle på henvendelser fra bebo-
ere og ansatte i Tingbjerg og Husum, som ønsker at gennemføre tryghedsskabende arrange-
menter eller har forslag til tryghedsskabende tiltag, som følge af pludseligt opståede utryg-
hedsskabende 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 ud fra det aktuelle kriminalitets- og tryghedsbillede i partnerskabs-
området. Midlerne disponeres af arbejdsgruppen. 
 

Målsætninger  

• At kunne reagere på akutte tryghedsproblemer i partnerskabsområdet og udvise 
handlekraft ved hurtigt at sætte midlertidige forbedringer/forandringer eller aktivite-
ter i gang. 

• At styrke trygheden for beboere og besøgende samt øger beboernes tillid til og enga-
gement i tryghedsindsatsen. 

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

• At understøtte beboerdrevne, samt lokalt planlagte og udførte dialog- og tryghedsska-
bende arrangementer, bl.a. indkøb af materialer til arrangementer så som Tingbjerg 
spiser sammen eller tryghedsvandringer. 

 
Målgruppe 

Beboere, naboer og besøgende i Tingbjerg og Husum Nord. 
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Tidsplan 

Dialogen med borgere og centrale aktører i området føres løbende, og kan også igangsættes 
gennem tryghedsvandringer, lokalt forankrede dialog- og tryghedsskabende arrangementer. 
 

Leverancer 
Arbejdsgruppen tildeler løbende midler til relevante aktiviteter og aktører. Der udføres bl.a. 
tryghedsvandringer, borgermøder og dialogpavillonopsætninger i regi af Tingbjerg-Husum 
Partnerskab. Disse arrangeres efter behov og kan derfor ikke opgøres ved årets start. 
 
Økonomi 

Budgetpost 2021 2022 2023 2024 

Bylivs- og tryghedspuljen 180.000 180.000 180.000 180.000 

I alt 180.000 180.000 180.000 180.000 

 

Ansvarlige aktører 

Puljen er forankret i arbejdsgruppen, som har ansvaret for igangsættelse af dialog med bor-
gere og centrale aktører i området for at afdække hvilke initiativer, der måtte være brug for et 
givent år. Arbejdsgruppen orienterer ultimo 2021 til styregruppen om den nærmere dispo-
nering af bylivs- og tryghedspuljen. 

 

16. AKTIVITET: VIDENSPULJEN 

Videnspuljen understøtter alle tre indsatsområder i forandringsteorien ved at sikre, at pro-
fessionelle i Tingbjerg og Husum arbejder med afsæt i den bedste viden om, hvad der virker 
indenfor tryghedsopbygning og kriminalitetsforebyggelse. Desuden bidrager aktiviteten til, at 
arbejdsgruppens beslutninger og indstillinger baseres på et solidt vidensgrundlag – og den 
sikrer kontinuerlig vidensdeling på tværs af Sikker Bys tre tryghedspartnerskaber. 
 
Baggrund 

Som et skridt på vejen imod det overordnede mål om øget tryghed og mindre kriminalitet i 
Tingbjerg og Husum, er det vigtigt at partnerskabet løbende udvikler viden om, hvad der vir-
ker indenfor kriminalitetsforebyggelse og tryghedsfremme. Med videnspuljen afsættes der 
midler til at understøtte en stærk og systematisk vidensdeling med relevante aktører – både i 
og udenfor partnerskabsområdet. Aktiviteten understøtter desuden Sikker Bys strategi for 
2018-2021, og princippet om, at vi arbejder med afsæt i den bedste viden om, hvad der virker 
og at vi måler effekten af, det vi gør. 
 
Formål og indhold 
Formålet med videnspuljen er at understøtte og udvikle kompetencer i og omkring arbejds-
gruppen. Puljen skal sikre midler til en fortløbende og relevant vidensudvikling og -deling i og 
udenfor arbejdsgruppen – både på tværs af partnerskabsområdet og Københavns øvrige ud-
satte bydele. Puljen kan fx bruges til: 
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• Arrangementer på tværs af Sikker Bys tryghedspartnerskaber, f.eks. fyraftensmøder og 
temadage med fokus på at styrke det tværsektorielle samarbejde og vidensopbygning.  

• Interne vidensarrangementer for professionelle i Tingbjerg og Husum.  

• Samarbejde med forskere og andre videnspersoner. 
 
Målsætninger 

• Understøtte at professionelle i Tingbjerg og Husum arbejder med afsæt i den bedste 
viden om, hvad der virker indenfor tryghedsskabelse og kriminalitetsforebyggelse. 

• Understøtte at arbejdsgruppens beslutninger og indstillinger baseres på et solidt vi-
densgrundlag. 

• At sikre kontinuerlig vidensdeling på tværs af Sikker Bys tryghedspartnerskaber i hhv. 
Tingbjerg-Husum, i Folehaven og på Amager. 

 
Målgruppe  

Partnerskabsområdets professionelle aktører, samt aktører fra andre partnerskaber.  
 

Tidsplan  

Aktiviteten kører i 2021. Vidensarrangementer fastsættes løbende. 

 

Leverancer 

• 1-2 årlige fællesarrangementer på tværs af tryghedspartnerskaberne i Sikker By.  
 

Økonomi 

Budgetpost 2021 2022 2023 2024 

Vidensarrangementer 10.000 10.000 10.000 10.000 

I alt: 10.000 10.000 10.000 10.000 

 

Ansvarlige aktører  
Puljen er forankret i og varetages af arbejdsgruppen. Arbejdsgruppen har ansvar for at igang-
sætte arrangementer, vidensdeling og kompetenceudvikling. Der er nedsat en tværgående 
følgegruppe bestående af medlemmer fra Amager, Tingbjerg-Husum og Folehavens tryg-
hedspartnerskaber, som har ansvar for at sikre en kontinuerlig vidensdeling mellem partner-
skaberne. 
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