Oversigt over indsatser, mål og succeskriterier, tids- og aktivitetsplan og evalueringsværktøj for 10 punktplanen for Indre Nørrebro
Opdateret pr. 21. november 2005

Konkrete bud på forbedring af samspillet mellem skoler og fritids- ungdomsklubber, indslusning af unge med særlige behov i ungdomsklubberne og inddragelse
af klub og skoletilbud i den konkrete udmøntning af lokalcentrets handleplaner
Indsats

Mål og
succeskriterier

Tids- og aktivitetsplan

Bedre samspil om
den konkrete
udmøntning af
handleplaner (FAF
og UUF)

At samtlige institutioner
og skoler får en gennemgang ved lokalcentret om
forventninger til indberetning og underretning
og efterfølgende procedure i forhold til gældende regler om tavshedspligt.

Primo oktober – fortsætter
efter 2005

Evaluerings
værkstøj

Lokalcentret
dokumenterer,
hvornår der er
Primo oktober tages personlig foretaget en
kontakt med samtlige institu- gennemgang af
tioner og skoler om deres be- procedurer mv.
hov for lokalcentrets gennem- af lokalcentret
gang af forventninger i forog hvem der
hold til under- og indberetdeltog.
ning. Hvorefter lokalcenter
inden ultimo 2005 planlægger Lokalcentret
At udarbejde et fælles
arbejdspapir til skoler og institutionsbesøg.
fremlægger
institutioner
arbejdspapir.
Der er genoptrykt handleplan
/vejledning fra lokalcenterets Dokumentation
At der gennemføres 2
børnefamilieteam til alle infælles temadage inden
af tidspunkter
juli 2006 og 2 temadage teresserede institutioner.
og indhold af
frem til 2007.
temadage
Der planlægges temadag(e)
fremlægges af
for de 2 målgrupper frem til
lokalcentret.
udgangen af 2005.
Ud fra tilbagemelding om behov for videndeling og udvikling for en fælles tværfaglige indsats udarbejdes en
plan for hele 2006 med 3 – 4
temadage.
Samspillet om handleplaner
evalueres juli 2006, hvor det
belyser hvor mange sager enten fritidshjem, fritids- og
ungdomsklub eller skole er
inddraget i en fælles indsats.
I evalueringen 2006 vurderes
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tillige udvikling af personalets øvrige samarbejdet i den
fælles indsats for udsatte
børn og unge.
”Samtænkning 2”
(UUF)

Målet er at forbedre samspillet mellem skoler og
fritids- og ungdomsklubber og lokalcenteret for
derved at styrke det forebyggende sociale arbejde.
Succeskriteriet er, at der
udarbejdes en fælles handleplan for samarbejdet
inden udgangen af 2005,
som beskriver den fælles
indsats frem til udgangen
af skoleåret 2005/06, dvs.
juni 2006

Primo oktober – fortsætter
efter 2005
Primo oktober:
Godkendelse af forslag til
”samtænkning 2” i styregruppen og derefter i gangsættelse af processen lokalt.
Koordinatorerne udsender på
vegne af styregruppen brev
til alle aktører, om processen
man skal i gang med, samt
hvilke forhold de enkelte aktører skal tage stilling til.

Udarbejdelse
af fælles handleplaner
Implementering af handleplaner
Midtvejsevaluering i juni
2006, derefter
foretages evaluering årligt
efter hvert
skoleår

Primo november:
Implementering af strukturen
i de lokale samarbejdsfora.
Møder i de respektive faggrupper, hvor der fremlægges konkrete bud på samarbejdet.
Ultimo december:
Der skal være udarbejdet en
fælles handleplan for samarbejdet inden udgangen af
december 2005

Skoleskulkerprojektet (FAF)
En del af 2 mio. –
Ekstra indsats på IN

Iværksætte og følge
handleplaner på op til 6
elever og få dem genplaceret i skolen.

12. september –
31.december
Der er pt. indskrevet 4
elever. 1 elev er blevet afvist
i visitationen.

Projektet
registrerer alle
elever, der har
deltaget i projektet og hvor
længe.
Desuden registreres, hvor
de kom fra og
hvor de efterfølgende er.
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Forældre Inddragelse / Ungeforum
(KFF + FAF +
UUF)

At gennemføre en temadag d.28.10.2005 om opsøgende gadeplansarbejde.
At gennemføre 6 temadage i 2006 om relevante
temaer i bydelens arbejde
med unge.
At etablere et netværk på
en speciel indrettet webside, hvor temaerne lægges ud til uddybende debat og hvor informationer
hurtigt kan formidles i
forhold til en forbedret
indsats for unge.

- Arbejdsgruppen skal dokumentere afholdelse af de 6
26. august blev der nedsat
arbejdsgruppe i Ungeforum. temadag, ved
mødeindkaldel
ser og dagsor23. september har arbejdsdener.
gruppen hold møde om
Ungeforums fremtid /visioRegistrering af
ner og konkrete initiativer
(bl.a. teamdage og oprettelse antal deltagere
og antal forælaf hjemmeside).
dre der deltager
Den 10. oktober er afholdt
møde.
Web-side skal
fremvises som
28.oktober er afholdt
dokumentation
temadag om opsøgende
Web-side skal
gadeplansarbejde.
registrere:
Hvor mange
besøgende.
Antal indlæg.
Hvem der
skriver indlæg.
(forældre?)
Medio
september
fortsætter efter 2005

koordinatorer
fra FAF og
UUF har ansvar for at dokumentation
og registreringer udføres og
afleveres til
CASA.

Konkrete bud på en forstærket beskæftigelsesindsats i forhold til utilpassede unge
Samarbejde mellem At få 5 unge i gang med
arbejde eller uddannelse
Lokalcenter IN og
inden udgangen af 2005.
Gadepulsen – 1
(FAF)

1. august- fortsætter efter
2005
15. august er 2 drenge startet
uddannelse.
1. oktober er 3 drenge startet
på Spydspidsen og en enkelt
dreng er startet skolepraktik.

Lokalcentret
skal ved udgangen af
2005 dokumentere, hvilke job/uddannelser de 5 unge er kommet i
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Samarbejde ml.
Lokalcenter IN og
Gadepulsen – 2
(FAF)

Ingen ventetid på rådgivning og vejledning.

Samarbejde mellem At Den økologiske
produktionsskole laver
Lokalcenter IN og
tilbud til målgruppen.
Den økologiske
produktionsskole
(FAF)

1. august- fortsætter efter
2005
Kører uproblematisk.

gang med.
Gadepulsen
skal selv
registrere henvendelser, og
ventetid.

24. august – fortsætter efter Parterne skal
dokumentere,
2005
at der er udForeløbig handler indsatsen
færdiget et
om at lave det forberedende
tilbud, ved
arbejde i forhold til at tilretfremvisning af
telægge et tilbud specifikt til skriftlig informålgruppen.
mation herom.
Der afholdes planlægningsmøde i december.

Samarbejde mellem At finde 5 unge et
fritidsjob.
Lokalcenter IN og
Københavnerteam
(FAF)

1. august – fortsætter efter Parterne skal
fremvise doku2005
mentation for,
Der holdes fortsat møder om hvilke fritidsopstart af projektet.
job der er fundet og herunMan har arbejdet med idéen
der hvor manom at forpligte virksomhege.
derne til socialt ansvar i forbindelse med indgåelse af
fremtidige indkøbsaftaler.
Aftaler kan indeholde fritidsjob, lærepladser, praktik
m.m. til bydelens unge.

Samarbejde mellem At få udarbejdet og
iværksat en handleplan
Lokalcenter IN og
Spydspidsen (FAF) for 2-3 unge, samt som
en del af handleplanen at
visitere til Spydspidsen.

17. august – fortsætter efter Lokalcenter
skal dokumen2005
tere handle3 unge er henvist til Spydplan, samt opspidsen gennem Gadepulsen start på Spyd– opstart 1. oktober. De 3 er
spidsen.
nu i praktik, med positive
tilbagemeldinger.
2 unge mere er ved at starte i
Spydspidsen (der mangler
blot kontaktpersoner).
4. oktober er afholdt opfølg-
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ningsmøde.
Samarbejde mellem At der laves to screeninger af målgruppen pr. år.
Lokalcenter IN og
I maj og i november.
Center for vejledning (FAF og UUF)

1. august – fortsætter efter Der skal
fremvises
2005
resultater fra
10. oktober holdes møde
de udførte
hvor Center for vejledning
screeninger,
forinden skal udfærdige liste men anførelse
over unge, som er stoppet på af dato.
deres uddannelse eller arbejde.
Sreening er
gennemført i
Der udarbejdes p.t. problem- maj og bliver i
formulering.
november
Første screening er i gang
(første etape er fuldført).

”Fælles ansvar”
Arbejds- og uddannelsesgarantien for
alle unge mellem 15
og 18 år (FAF og
UUF)

At finde 3 lærerpladser
inden udgangen af 2005

1. august – fortsætter efter Dokumentere
de fundne
2005
lærepladser –
Der er p.t. 5 unge i praktikhvor og hos
prøve.
hvem?

IT-café (UUF)

At der ved udgangen af
2005 laves en status på
antal medlemmer, elever
og brugere af henholdsvis klubben, åben IT-café
og de to undervisningstilbud i ungdomsskoleregi.

Juli – fortsætter efter 2005
Der er dagligt åbningstid
mellem klokken 14.30 – 22.
Det er planen at udvide samspillet mellem de 3 tilbud
Enter, Genstart og Roden
(ungdomsklubben i Kvisten),
herunder er der planer om
fælles arrangementer med
overnatning, videoprojekter,
specielle pigearrangementer
og andre arrangementer afhængig af de unge behov.
Desuden har Kvisten planer
om åbningstidspunkter alene
for pigerne, for at skabe
plads til denne målgruppe.

IT-caféen skal
ved udgangen
af 2005
fremlægge
status over
antal
medlemmer,
elever og
brugere for de
tre dele af
caféen.
Der afventes
en mere
specificeret
målsætning for
videre
evaluering.

Der vil i juli
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Enter det åbne tilbud har fra
start i august 2005 og til i
dag haft ca. 70 faste brugere,
fortrinsvis mellem 13 og 16
år.

2006 blive
gennemført en
samlet
evaluering af
IT-caféen.

E - plus er et af Kvistens nye
tiltag, da der er brug for mere
end at spille computer. Der
er derfor sat andre aktiviteter
i gang med en gruppe på ca.
40 unge ml. 12 – 14 år fra
Enter. De spiller bordfodbold
m.v. og er på besøg i mindre
grupper ad gangen i resten af
Kvisten.
I forhold til Genstart, undervisningsdelen ved Ungdomsskolen, er det Center for Vejledning, der står for visitationen dertil. CV har siden
starten af august arbejdet på
at finde en gruppe af unge,
som har brug for tilbuddet.
Det tager imidlertid erfaringsmæssigt noget tid at
visitere til et nyt og ukendt
projekt. Den 19. september
starter den første gruppe på
4-5 unge. Det forventes at
Genstart vil blive fyldt op i
til de planlagte ca. 12 unge i
løbet af oktober/november.
Desuden har Ungdomsskolens fritidsundervisning placeret 2 undervisningshold:
Tirsdag kl. 15.30-17.30
”Design dit eget spil”
Torsdag kl. 15.30-17.30 ” PC
Kørekort ”
Samarbejde mellem Kulturhuset
Blågården og Center for Vejledning.

Kulturhuset Blågården
og Center for Vejledning
har indgået et samarbejde, der består i, at Center

Parterne skal
dokumentere,
at medarbejder
Vejleder er i huset hver fra Center for
Oktober – Januar 2006
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(KFF og UUF)

for Vejledning én eftermiddag/aften om ugen
placerer en medarbejder i
kulturhuset med henblik
at vejlede unge i forhold
til arbejde, uddannelse,
praktikpladser mm.

torsdag mellem 18:30-21:30.

Vejledning er
til stede på
Blågården.
Evalueringsplan afventer
succeskriterier,
men det forventes, at der
bl.a. skal arbejdes på at
registrere antal
henvendelser
fra de unge.

Mål og succeskriterier er
ikke fastlagt endnu.

Konkrete bud på hvorledes skoler, fritidsklubber og idrætsforeninger kan bidrage
til en styrkelse af det tidligere forebyggende arbejde
Matrikelløse bus
/Detach (UUF)

At Bussen er på gaden
1. august – fortsætter efter Detach skal
alle dage i resten af 2005.
føre dagbog og
2005
således hver
Der er indkøbt bus, som er
dag nedskrive:
indrettet med aktivitetsudstyr Hvor har
til forskellig sportsudfoldelse bussen været
i boligområdet. Bussen er
og hvornår.
fuldt bemandet.
Antal deltagere i arranDer er planer om at bussen
gementer.
også skal kunne køre de unge Hvilke aktiviud af byen med henblik på
teter og indnye oplevelser f.eks. fiskesatser er udført
ture, klatring m.v. I bussen
skal også forefindes aktuelt
informationsmateriale.
9.-11. september: Detach var
under Nørrebro-festivalen på
pladsen ved Kvisten, med
oplysninger og informationer
for at skabe synlighed og
netværk.
Detach bliver kontaktet af
beboerforeninger, hvor der
går grupper af unge rundt
uden aktiviteter. Detach har
derfor kortlagt og screenet
området ved Meinungsgade
og Sjællandsgade, og som et
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Ferieaktiviteter
(UUF)

At der er tilbud til børn
og unge i ferieperioderne.

reusultat af kortlægningen,
har Detach planlagt et forløb
sammen med med Jagtvejsprojektet året ud.
September – fortsætter efter
2005
I efterårsferien (uge 42) var
Detach og flere af klubberne
fra IN på gaden.
Der blev udarbejdet en fælles
aktivitetsplan mellem INklubber i starten af oktober,
som blev koordineret med
øvrige planer i foreninger og
biblioteket.

JuleCup i Nørrebrohallen. Samarbejde mellem
Københavnerteamet, Gadepulsen og
”Detach” (FAF og
UUF)

Københavnerteamet, Gadepulsen og Detach har
indgået en aftale om at
afvikle et fodboldprojekt
i juleferien.

Sportshallen i
Korsgade (KFF)

Etablering af en samlet
idrætsenhed på Indre
Nørrebro, som kan sikre
lokal brug af den nye
sportshal i Korsgade.

Planen blev i starten af uge
41 udsendt til skolerne, så de
kunne uddele den til børn,
unge og deres forældre.
Afvikles i juleferien mellem
den 27/12 og den 30/12
2005 i tidsrummet mellem
kl. 9 til 17.

Specifik
måling af om
Detach var på
gaden alle
dage i
efterårsferien.
Den fællesplan
skal fremlægges som dokumentation for
feriens aktiviteter.
Registrering
af:
Hvor mange
børn/ unge
deltog i de
forskellige
aktiviteter
Ikke defineret
p.t.

Projektet er i planlægningsfasen , der vil blive
udarbejdet diverse materiale, herunder en plakat, der vil blive bredt
ud på Indre og Ydre
Nørrebro.

Nedsættelse af en bestyrelse. Gennemførelse af
idrætsaktiviteter, som

Dokumentation i form af
liste over beHøring den 24. september styrelsesmed2005, hvor der er nedsat en lemmer.
arbejdsgruppe.
September – fortsætter
efter 2005

28. september har arbejds- Fremvise plan
gruppen holdt møde vedr. over aktivite-
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kan skabe forventning til
hallens åbning næste år.

nedsættelse af bestyrelse.

ter.

10. oktober er afholdt generalforsamling og der er nedsat bestyrelse.
Forslag til vedtægter er sendt
til Kultur- og Fritidsforvaltningen, som umiddelbart synes forslaget er godt. Der
indkaldes til stiftende årsmøde i løbet af november eller
december 2005.

15 klubløse drenge
(FAF og UUF)

At få en gruppe på 15
klubløse drenge indsluset
i henholdsvis Kvisten og
IT-caféen, eller andre
klubtilbud.

Udendørs idrætsaktiviteter
går i gang i foråret 2006.
Ultimo august – 31. december
De klubløse drenge har fået
lov at komme i Gadepulsen
allerede fra medio august.
27. september er afholdt møde med Kvistens leder vedr.
evt. samarbejde om indslusning.

Dokumentere,
hvor mange af
de 15 unge,
der er indskrevet i Kvisten.
Kopi af de aftaler, der laves
mellem familien/den unge,
Klubben og
lokalcenteret.

Der er udfærdiget samarbejdsaftale mellem Kvisten
og lokalcentrets børnefamilieteam.
3. november er afholdt møde
med ”cykelgruppens”
forældre.

Øvrige aktiviteter for resten af 2005
SSP Hotline (FAF
og UUF og KFF,
m.fl.)

At der i sidste halvdel af
2005 har været 20 henvendelser fra borgerne
(både via hjemmeside og
via telefon) og 200 besøgende på hjemmesiden.

1. juli – 31.december
SSP´s arbejdet:
11. oktober blev afholdt
stormøde for SSP på Indre
Nørrebro, Ydre Nørrebro,
Ydre Østerbro & Indre
Østerbro omkring ”Projekt

Hotline:
Hjemmesiden
registrerer
hvor mange,
der besøger
den.
SSP skal
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fælledparken”. Der blev
nedsat en styregruppe, der
skal arbejde for målstyring,
koordinering, synliggørelse,
kommunikation og information.

fremvise tal
for henvendelser (både
via hjemmeside og telefonisk).

12. oktober er afholdt informationsmøde med lærere og
pædagoger om fritidskampagne i uge 44.
Desuden afholdes der i uge
44 en fritidskampagne.

Forældrenetværks
-café (FAF)
En del af 2 mio. –
Ekstra indsats på
INB

At der inden udgangen af Primo september - 31. de2005 er afholdt 4-6 arcember
rangementer.
13. september har der været
afholdt møde med
Jagtvejsprojektet.
16. september afholdt møde
med Lejerbo.
Arrangementer i caféen afventer at de andre igangsatte
projekter kommer opstartes,
så der kan arbejdes med de
konkrete forældregrupper til
de unge/ungegrupperne. Når
dette er sket forventes det, at
der kan afholdes forældrenetværkscaféer med 1-2
ugers varsel.

Dokumentere
at møder er
afholdt, ved
fremvisning af
mødeindkaldel
ser og dagsordener.
Caféen skal
ved hvert
arrangement
registrere hvor
mange der
deltager.

8. oktober er afholdt forældrenetværkscafé for Cykelgruppens forældre.

Konkrete familier
og børn/unge allerede kendt i børnefamilieteamet
(FAF)

Der er søgt midler i Indre
Nørrebro puljen til 5-6 arrangementer i vinterhalvåret.
At få igangsat og fulgt de Ultimo august – 31. Lokalcenteret
individuelle handleskal angive
december
planer, der iværksættes i
hvor mange
de konkrete familier.
Der har været kontakt til to
handleplaner,
familier hvoraf den ene dog
der er iværkhar meldt fra.
sat, og om
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26. september er afholdt
tværfagligt sagsmøde med
den konkrete familie.

En del af 2 mio. –
Ekstra indsats på
INB

HT-vest gruppen
(FAF)
En del af 2 mio. –
Ekstra indsats på
INB

Boliganvisning
(FAF)

At hele gruppen ved
udgangen af 2005 er i
gang med uddannelse
eller arbejde.

August - 31.december
18. september er afholdt
paintball-turnering for gruppen.
Der arbejdes på at finde ekstra medarbejdertimer til
støtte for gruppen.

At de, der har behov får
hjælp.

1. august- fortsætter efter
2005
En enkelt ung er anvist bolig
pr. 1. oktober, og 1 ansøgning ligger til behandling.

Unge i
dommervagten
(FAF)
En del af 2 mio. –
Ekstra indsats på
INB

Hard Work (FAF)
En del af 2 mio. –
Ekstra indsats på
INB

Målet er at overholde
tidsfrister for kontakt og
handleplaner i hver enkelt af de sager hvor en
ung er fremstillet for
Dommervagten.

Primo oktober – 31.
december
Forventes opstartet snarest.

Antal afhænger af hvor
mange sager der kommer
(vil kunne måles ved åres
udgang).
At hjælpe 1 – 3 af de
25.august – 31.december
unge, der er ”opgivet” af
hjemmet til igen at kunne To unge er på Hard Work pr.
indgå i skole, fritid ved at 1. oktober.
de visiteres til Hard
Work, og at der udfærdiges og iværksættes
handleplaner i samarbejde med den enkelte unge
og Hard Work, samt at
disse følges.

disse er fulgt
eller er blevet
afbrudt.

Lokalcentret
skal ved udgangen af
2005 udfærdige statistik
over hvor
mange i gruppen der er i arbejde, uddannelser eller
ikke er i gang.
Registrere antal ansøgninger om bolig.
Fremlægge
hvor mange
ansøgere anvises bolig
eller får ikke
anvist bolig.
Lokalcentret
skal aflevere
forløbsbeskrivelser, med
angivelse af
tidsrum
(hvornår der er
kontakt) og
hvornår der er
lavet
handleplan.
Lokalcenteret
skal dokumentere handleplaner for de
unge der er
iværksat
sammen med
Hard Work.
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Hockey Turnering
på Blågårds Plads
(KFF)

Nørrebro Festival
(KFF)

Høring om de
utilpassede (KFF)

Fodboldturnering i
efterårsferien(FAF)

Børnekoncert/fest
(KFF)

Børnefødselsdagskoncept (KFF)

Gennemførelse af hockey Uge 42
turnering, gerne med
Gennemføres ikke i år. Etahold fra fritidsklubberne blering af skøjtebane går i
gang 17.11.05, så i stedet
gennemføres ishockeyturnering i januar eller februar
2006
Gennemførelse af en
9- 11 september
festival med større aktiv
Er gennemført med stor
lokal deltagelse end
succes i dagene 9.-11.
sidste år. Gennemførelse september.
uden problemer.
Der foretages evaluering i
september/oktober, så flere
lokale kræfter kan planlægge
næste års festival.
At give politikerne og
lokale aktører et mere
nuanceret billede af
situationen omkring børn
og unge i bydelen.

Gennemførelse af fodboldturnering i Nørrebrohallen i efterårsferien.
Minimum 600 deltagere.

Afventer evaluering fra
september oktober – som
vedlægges.

Afholdes 1. oktober.
Høringen blev aflyst grundet
kernepolitikernes sene afbud.
Er ved at undersøge om den
kan gennemføres i 1. kvartal
2006.
Efterårsferien (uge 42).
Afholdes med forventet ca.
600 deltagere.

Gennemførelse af børnefest med hip Hop.
Forventes omkring 100
deltagere.

December 2005.

At få etniske minoritetsbørn og etniske danske
børn til at deltage i hinandens fødselsdage.
Gennemførelse af en til
to fødselsdage om ugen
og at udvikle konceptet
løbende.

Starter i november.

Grundet manglende bevilling
fra KFU er trykning af folder
udskudt. Samarbejde med
Hellig Kors Skole om
projektet søges etableret.

Der er distribution af folder
på skolerne i oktober.

Turneringen er
gennemført.

Dokumentere
ved at annonce
om arrangementet.
Registrering af
antal deltagere.

Dokumentation ved folder
som uddeles
på skolerne.
Registrering af
hvor mange
der benytter
tilbudet.
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Diskutek (KFF)

Skøjtebanen (KFF)

Arrangementer på
Biblioteket (KFF)

Gennemførelse af en
aften om måneden, der
starter med diskussion af
et emne og derefter
diskotek. Minimum 40
deltagere pr. gang.

Gennemførelse af minimum 4 arrangementer på
banen, som kan ryste
børn, unge og voksne
sammen. Endvidere at
give børnene kendskab til
skøjteklubberne i
København.
Ansættelse af lokal ung.

Opstart oktober 2005
Der har været afholdt to Diskuteksaftener om Ulandsoplysning og med besøg af fem
unge palæstinensere, begge
aftener med efterfølgende
DJ. Konceptet fortsætter i
2006.
Opstart medio december
2005.
Skøjtebanen etableres fra
17.11. og åbnes fra 15.
december 2005 - 15. marts
2006
Blågården gennemfører 4 X
Skøjtedisco i december marts.
Herudover et Store Skøjte
Sportsdags arrangement i
januar og et Scatin’ Carnival
i februar.

I Blågårdens Bibliotek / It
biblioteket:
Lav din egen hjemmeside
Starttidspunkt: 27/09-2005
kl. 15:00

Blågården
registrerer
hvor mange
arrangementer
der afholdes,
og hvor mange
der deltager.

Dokumentation af de 4
planlagte
arrangementer.
Registrering af
antal brugere
herunder hvor
mange børn,
unge og
voksne.
Dokumentation af ansættelses af lokal
ung.
Biblioteket
registrerer
antal deltagere
til hvert
arrangement.

Tekstbehandling: Word
Starttidspunkt: 28/09-2005
kl. 16:30
Den Gode Historie
Starttidspunkt: 03/10-2005
kl. 00:00
Avanceret søgning på
internettet
Starttidspunkt: 05/10-2005
kl. 16:30
Andersens eventyr i
kufferten
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Starttidspunkt: 08/10-2005
kl. 14:30
Simpel billedbehandling:
Photoshop
Starttidspunkt: 12/10-2005
kl. 16:30
Kulturnatten
Starttidspunkt: 14/10-2005
kl. 17:00
Teater i børnebiblioteket
Starttidspunkt: 15/10-2005
kl. 15:30
Teater i børnebiblioteket
Starttidspunkt: 25/10-2005
kl. 10:00
Pc for absolutte begyndere
Starttidspunkt: 26/10-2005
kl. 16:30
Internet for begyndere
Starttidspunkt: 02/11-2005
kl. 16:30
Kom i gang med e-mail
Starttidspunkt: 09/11-2005
kl. 16:00
Tekstbehandling: Word
Starttidspunkt: 16/11-2005
kl. 16:30
Avanceret søgning på
internettet
Starttidspunkt: 23/11-2005
kl. 16:30

Nytårsaften på
Dronning Louises
Bro

Gennemførelse af
Nytårsaften uden større
problemer. Sikre et mere
nuanceret program end

Layout: kort og plakater
Starttidspunkt: 30/11-2005
kl. 16:30
Oktober - december
Forberedelser i
oktober/november.

Dokumentation ved program for aftenen.
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sidste år.
11. oktober er afholdt møde
vedr. hvilke foranstaltninger
der skal iværksættes til
nytårsaften.

Presseudklip
til dækning af
udførelsen af
arrangementer.

Gennemføres 31.december.

Private initiativer i området
Pigecafé (Projekt
Rabarberlandet)
(FAF)

At op til 20 piger
benytter tilbudet.

Opstart snarest - fortsætter
efter 2005
Pigecaféen i Rabarberlandet
afholdes hver tirsdag kl.
18.30-21.00 plus nogle søndage med særarrangementer.

En del af 2 mio. –
Ekstra indsats på
INB

Rabarberlandet
skal registrere
hvor mange
piger der benytter tilbudet
og om pigerne
kommer igen.

Der er indtil videre planlagt
en screening i samarbejde
med Projekt Rabarberlandet.
Der er afholdt møde den 29.
september med de relevante
aktører, for at klarlægge
omfanget af pigegruppen og
deres behov.
10. november er afholdt
møde vedr. pigegrupperne.

Klubløse drenge
(Projekt
Rabarberlandet)
(FAF+UUF)
En del af 2 mio. –
Ekstra indsats på
INB

At mindst 10 af drengene
kommer i gang med
positive fritidsforanstaltninger

Primo oktober - fortsætter
efter 2005
13. september har der været
afviklet møder med 3 ud af
de 5 klubber på Indre
Nørrebro.

Rabarberlandet
skal registrere
hvor mange af
drengene der
er kommet i
gang med
positiv fritidsforanstaltning.

Der har desuden været afholdt møde med distriktsmedarbejder og UUF´s
koordinator for 10punktplan.
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At skabe kontakt til
Meinungsgade
(Jagtvejsprojektet) målgruppen og opnår
deres accept af
projektmedarbejdernes
En del af 2 mio. –
tilstedeværelse, da
Ekstra indsats på
projektet ikke kan
INB
gennemføres uden denne.

Snarest – 31.december.
Der er holdt afklarende møde
med de to boligsociale medarbejdere, for at kortlægge
problem og behov.

Leder fra
Jagtvejsprojekt
et udfærdiger
rapport om
brug af
ressourcer.

13. oktober har været afholdt
møde omkring koordinering.
De to boligsociale medarbejdere fra hhv. AKB og Lejerbo skal lære at arbejde
sammen om indsatsen.
Der er igangsat samarbejde
med hhv. klubben Stjerneskuddet og Detach.
Detach, har screenet
områdets børn/unge.
Lejepladsen på Meinungsgade åbnet for aktiviteter 1-2
gange ugentligt.
Lokalcentret har udfærdiget
projektbeskrivelse, og
Jagtvejprojektet arbejder på
at søge midler gennem Indre
Nørrebro-puljen.
At dem fra SLG-gruppen
SLG-gruppen
(Jagtvejsprojektet) som ikke har det,
kommer i arbejde elle
(FAF)
uddannelse.
En del af 2 mio. –
Ekstra indsats på
INB

Snarest – 31.december.
Der er holdt afklarende møde
med de to boligsociale
medarbejdere, for at
kortlægge behovene.
Der vil snarest blive arrangeret et planlægningsmøde,
hvorefter indsatsen går i
gang.

Fædregruppen V/
Khalid Al Subeihi
(privat)

Det forventes at få kontakt til ca. 50 nye drenge,
ud over dem som der

1. august 2005 – 31. juli
2006

Der skal
foreligge
statistik over
hvem fra
gruppen der er
kommet i
arbejde og
uddannelse.

Er ikke del af
evalueringsind
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allerede er dialog med.
Det forventes også at de
godt 200 unge der er i
tilknytning til fritidsaktiviteter bliver fastholdt i
disse.
Renovering af
folkets Park

Deltagelse i de tre
høringer der afholdes i
forbindelse med
renoveringen.

satsen.
Projektet har fået bevilget kr.
600.000, men har valgt at
bruge dem til ansættelse af
medarbejdere i klubben
”Nørrebronx”.
27. oktober har været afholdt
det første af i alt tre høringer
omkring renoveringsarbejdet.
Her deltog FAF´s koordinator.

At
dokumentere
deltagelse i
høringerne.
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