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1. Hvor mange og hvilke projekter med hel eller delvis kommunal
finansiering, som er rettet mod børn og unge, forefindes på Nørrebro i
2015?
Der ønskes specifikt redegjort for:
- Beskrivelse af projektet
- Forventet mål/udbytte af projektet og status herpå
- Københavns Kommunes økonomiske (med)finansiering og/eller
øvrig ressourcemæssig forbrug relateret til projektet

Økonomiforvaltningen har bedt alle forvaltninger om et svar på
spørgsmålene og deres bidrag er vedlagt som bilag 1, herunder.
Flere forvaltninger opererer med bydækkende indsatser, som således
ikke er begrænsede til Nørrebro, og flere indsatser vil have karakter af
kernedrift og ikke projekter.
Derudover vil der oftest være krav om afrapportering på status og
effekt på de enkelte projekter, men dette vil ikke nødvendigvis
foreligge på nuværende tidspunkt, især ikke for projekter, der er
finansieret i 2015 og som stadig pågår.
Sundheds- og Omsorgsforvaltningen har oplyst, at de ikke har
projekter rettet mod børn og unge.
Forvaltningernes besvarelser følger i nedenstående rækkefølge:
Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen
Børne- og Ungdomsforvaltningen
Kultur- og Fritidsforvaltningen
Socialforvaltningen
Økonomiforvaltningen
Teknik- og Miljøforvaltningen
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EAN nummer
5798009800176

Bilag 1.
Forvaltningernes opgørelser:
Svar fra Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen
Forvaltningen har i 2015 haft følgende aktiviteter/ydet støtte til
aktiviteter på Nørrebro målrettet unge:

Titel

Indhold

Effekt af indsatsen

Askovfondens
brobygningstilbud

Den unge får en
fast kontaktperson,
som bistår med
støtte til
brobygning til
relevant
uddannelse og job.

Jobcentret har siden 1.
september 2014 henvist
37 unge fra Nørrebro til
Askovfondens
brobygningstilbud. Heraf
er 34 unge i et
brobygningsforløb eller
har gennemført det.

Udgående
beskæftigelse
sindsats*

Udgående
jobkonsulenter
støtter og
motiverer unge til
relevant job og
uddannelse

Finansiering
i 2015
1 mio. kr. i
støttebeløb til
Askovfonden
(Bevilliget af
beskæftigelsesog integrationsudvalget den
23/6 2014)

81 % af de unge i et
påbegyndt forløb er efter
3 mdr. i positiv kontakt
med Jobcenteret, i
arbejde eller uddannelse
(Succeskriterium 66 %.).
Ud af de 81 %
påbegyndte forløb er
24 % kommet i arbejde
eller uddannelse, mens
57 % er i kontakt med
Jobcenteret
(ydelsesmodtagere og
aktiverede).

1,2 mio. kr.*

Kompetenceforløb for unge fra
udsatte byområder.
Udvikling af et
Giver deltagerne
iværksætterprogram for
2200 Lab
1,95 mio.kr. **
sociale og faglige
unge. Kontakt til min. 75
kompetencer
unge om året.
gennem
iværsætterforløb.
* Estimat - Den udgående beskæftigelsesindsats har en samlet bevilling på 3
mio. kr. i 2015 til en indsats på fem 18+ centre, hvoraf de to ligger på Nørrebro.
Der findes ikke særskilt målopfyldelse for Nørrebro.
**Indsatsen er finansieret af Ministeriet for By-, Bolig- og Landdistrikter i
perioden 2012-2015, herunder også projektansættelse. Indsatsen rummer flere
aktiviteter, hvoraf nogle ikke retter sig specifikt mod unge, fx rådgivning til
socialøkonomiske virksomheder.
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Svar fra Børne- og ungdomsforvaltningen
Med udgangspunkt i kriteriet om hel eller delvis kommunal
finansiering, så har Børne- og Ungdomsforvaltningen på Nørrebro
undersøgt sagen og kan på den baggrund oplyse følgende:
Forvaltningen har flere indsatser målrettet bl.a. børn og unge på
Nørrebro, men disse er alle en del af bydækkende indsatser. Det vil
sige, at indsatserne ikke er særskilt for børn og unge på Nørrebro.
Finansieringen af disse projekter er dermed en del af forvaltningens
bydækkende drift.
Forvaltningen på Nørrebro indgår i samarbejder med fx det
Boligsociale område om forskellige børne- og ungeindsatser. Disse
indsatser er altid defineret som en integreret del af kernedriften (der er
således ikke tale om afgrænsede projekter) og påkalder sig således
ikke særlige ressourcer.
Forvaltningen på Nørrebro indgår i samarbejder med større
organisationer, fx Ungdommens Røde Kors og Mellemfolkeligt
Samvirke. Samarbejdet med disse organisationer er finansieret af
satspuljemidler og eller fonde. Også her er samarbejdet for
forvaltningens vedkommende defineret som en del af kerneopgaven.
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Svar fra Kultur- og Fritidsforvaltningen

Kultur- og Fritidsforvaltningen har en lang række projekter på
Nørrebro, som er rettet mod børn og unge. Projekterne er forankret
dels i den centrale forvaltning, dels i de lokale institutioner på
Nørrebro (BLÅGÅRDEN og 2200KULTUR). En del af
projektmidlerne kommer fra Folkeoplysningsudvalgets midler.
Der henvises til nedenstående tre oversigter fra hhv. FritidKBH, BLÅGÅRDEN og 2200Kultur.
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Fritid KBH’s projekter på Nørrebro
Titel
Beskrivelse af
projektet

Forventet
mål/udbytte af
projektet og status
herpå

Københavns
Kommunes
økonomiske
(med)finansiering
og/eller øvrig
ressourcemæssig
forbrug relateret til
projektet

1. FritidsGuiderne KBH
FritidsGuiderne KBH er frivillige, der gennem de sidste 10 år har arbejdet
for at give udsatte børn i København et aktivt kultur- og fritidsliv. Der er
11 frivilliggrupper fordelt over hele København med i alt ca. 80 aktive
frivillige. Der er tre frivilliggrupper på Nørrebro, som understøttes af
Kultur- og fritidsforvaltningen.
De frivillige FritidsGuider anvender en intensiv metode, hvor et barn
hjælpes af en frivillig guide til at finde og blive introduceret til en
fritidsaktivitet. Guiden tager bogstaveligt talt barnet i hånden og følger
det til den aktivitet, barnet er interesseret i at gå til. Samtidig sørger
guiden for, at forældrene er velinformerede og trygge ved, at barnet
begynder i fritidstilbuddet.
Siden 2005 har ca. 600 frivillige været involveret i indsatsen. De frivillige
er i kontakt med udsatte børn og familier i deres lokalområde og gør en
stor indsats for at hjælpe børnene med at finde en forening eller tage dem
og deres familier med til kulturoplevelser i og uden for deres
lokalområde. I alt har 3427 børn og voksne været med frivillige på
kulturture igennem årene. Siden 2005 har de frivillige samlet hjulpet mere
end 3500 børn med at finde en forening.
I 2014 er 590 børn blevet hjulpet ud i en forening. 452 af disse børn var
stadig aktive, da de frivillige fulgte op på børnene. Dermed var
fastholdelsesprocenten 76,6 %.

Nørrebrogruppernes andel af den kommunale finansiering til
indsatsen er ca. 0,3 mio. kr. årligt.
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Titel
Beskrivelse af
projektet

Forventet
mål/udbytte af
projektet og status
herpå

2. Sociale partnerskaber

Sociale partnerskaber er en ordning i Kultur- og Fritidsforvaltningen,
der understøtter fem foreninger, som løfter en særlig indsats for børn
og unge i udsatte områder. På Nørrebro er der i øjeblikket indgået
socialt partnerskab med foreningerne Nørrebro United, Shezone og
Nørrebro Taekwondo Klub.
Formålet med sociale partnerskaber er, at foreningerne i de udsatte
områder er i stand til at bibeholde en stabil drift, og at de løbende kan
inkludere og fastholde udsatte børn og unge bl.a. ved at indgå i lokale
samarbejder.
Ved årsskiftet 2014/15 havde de tre foreninger følgende medlemstal
under 25 år:
Shezone: 310
Nørrebro Taekwondo: 518
Nørrebro United: 553
Medlemstallene har generelt været stigende siden maj 2013.

Københavns
Kommunes
økonomiske
(med)finansiering
og/eller øvrig
ressourcemæssig
forbrug relateret til
projektet
Titel
Beskrivelse af
projektet

Forventet
mål/udbytte af
projektet og status
herpå

Københavns
Kommunes

Det er forvaltningens indtryk, at foreningerne spiller en aktiv rolle i
lokalsamfundet og fungerer som stabile og rummelige foreningstilbud
for børn og unge på Nørrebro, og at de løbende inddrager så mange
medlemmer som er muligt ift. bl.a. facilitetskapacitet.
Hver forening modtager årligt 200.000 kr. til ansættelse af en
ressourceperson. Til de tre foreninger på Nørrebro er der således afsat
600.000 kr. årligt. Sociale partnerskaber løber til og med 2016.

3. FerieCamp

FerieCamp har siden 2011 været Københavns Kommunes gratis
tilbud om kultur- og idrætsaktiviteter i skoleferierne for alle børn og
unge. Der er FerieCamp i områderne Amager, Bispebjerg, Husum,
Tingbjerg, Indre og Ydre Nørrebro.
Formålet med FerieCamp er dels at give børn og unge en indholdsrig
ferie, dels at introducere til kultur- og fritidslivet.
Antallet af fremmødte steget med 29 % fra 2011 til 2014. I 2014 er
der registreret 34.108 fremmøder mod 26.458 fremmøder i 2011.
FerieCamp oplever generelt et stigende deltagerantal og en stor
interesse blandt deltagerne for at gå til faste aktiviteter i
foreningslivet.
I 2014 er antallet af børn, som ønskede at gå fast til en aktivitet efter
at have prøvet den på FerieCamp, mere end fordoblet i forhold til året
før.
Det samlede budget for FerieCamp er 5,1 mio. kr årligt. Af disse
anvendes en tredjedel på aktiviteter på Nørrebro. Dvs. 1,7 mio. kr.
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økonomiske
(med)finansiering
og/eller øvrig
ressourcemæssig
forbrug relateret til
projektet

årligt. FerieCamp løber frem til og med 2018.

Titel
Beskrivelse af
projektet

4. Udviklingspuljen for børn og unge: Firkantens sorte ryttere
Firkantens sorte ryttere har modtaget midler til projektet ”Den sorte firkants
børn og unge på mountainbike og racercykel”.
Projektet består i at oprette et mountainbikehold og et racercykelhold. Det
første hold træner i Hareskoven. Udover cykeltræning lærer børnene at
vedligeholde og reparere deres cykler. Projektet samarbejder med Nørrebro
Idrætsråd, Gadepulsen, Cykelhandler Dr. Krank, Blågården og Korsgadehallen
samt det boligsociale arbejde i Blågården.
Målgruppen er børn og unge i alderen 11 – 25 år.
Foreningen forventer at kunne rekruttere 35 nye medlemmer via projektet.

Forventet
mål/udbytte af
projektet og status
herpå
Københavns
Kommunes
økonomiske
(med)finansiering
og/eller øvrig
ressourcemæssig
forbrug relateret til
projektet

Projektet er støttet med 46.800 kr. fra Udviklingspuljen for børn og
unge.

Titel
Beskrivelse af
projektet

5. Udviklingspuljen for børn og unge: Internationalt Forum
Internationalt Forum har modtaget midler til projektet ”Verdensakademiet”.
Projektets formål er at uddanne og aktivere unge fra København i internationalt
solidaritetsarbejde. Det sker ved at etablere ”Verdensakademiet”, der skal
drives af frivillige og forankres som en fast del af Internationalt Forum.
Foreningen er hjemmehørende i Griffenfeldsgade og projektet er målrettet unge
i alderen 15 – 25 år fra hele København.

Forventet
mål/udbytte af
projektet og status
herpå
Københavns
Kommunes
økonomiske
(med)finansiering
og/eller øvrig
ressourcemæssig
forbrug relateret til

Foreningen forventer at kunne rekruttere 10 – 20 medlemmer.

Projektet er støttet med 72.500 kr. fra Udviklingspuljen for børn og
unge.
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projektet
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Beskrivelse af
projektet

Forventet
mål/udbytte af
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herpå
Københavns
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Beskrivelse af
projektet

Forventet
mål/udbytte af
projektet og status
herpå
Københavns
Kommunes
økonomiske
(med)finansiering
og/eller øvrig
ressourcemæssig
forbrug relateret til
projektet

Titel
Beskrivelse af

6. Udviklingspuljen for børn og unge: Athlete Nation
Athlete Nation har modtaget midler til projektet ” Børne- og familietræning
Athlete Nation”.
Projektets formål er at aktivere børnene. Træningen består af motorik,
kropsfornemmelse samt koordination og tilbuddet er for forældre og børn.
Målet er at dette børnehold skal introducere børnene til kampsport.
Målgruppen er børn i alderen 7 – 12 år.
Foreningen forventer at kunne rekruttere 30 nye medlemmer under 25 år.

Projektet er støttet med 69.000 kr. fra Udviklingspuljen for børn og
unge.

7. Udviklingspuljen for børn og unge: Stevnsgade Basketball
Stevnsgade Basketball har modtaget midler til projektet ”Aktivering af socialt
truede børn på Nørrebro”.
Målgruppen er drenge og piger fra de socialt belastede boligkvarterer på
Nørrebro. Aktiviteterne består af basketball-lege, boldlege, almindelig træning,
turneringer m.v. og vil foregå i Mjølnerparken og Lundtoftegade samt på
skolerne på Nørrebro. Danmarks Basketball Forbund stiller mobile kurve til
rådighed og giver gratis uddannelse til projektets instruktører.
Målgruppen er piger og drenge i alderen8 – 25 år.
Foreningen forventer at kunne rekruttere 80 medlemmer og 15 trænere.

Projektet er støttet med 97.250 kr. fra Udviklingspuljen for børn og
unge.

8. Udviklingspuljen for børn og unge: Global Kidz
Global Kidz har modtaget midler til projektet ”Tidlig foreningsstart for børn
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Titel
Beskrivelse af
projektet

med etnisk minoritetsbaggrund”.
Målgruppen er børn med etnisk minoritet minoritetsbaggrund i alderen 1 – 5 år
og deres mødre. Aktiviteten har fokus på rytmik, sprog og bevægelse. Der vil
være undervisningsforløb og workshops i familiernes nærområde, såsom
boligforeninger o.l. For langsomt at inddrage børn og kvinder i foreningslivet,
vil de efter en periode blive tilbudt formiddagshold i Osramhuset, hvor
foreningen afvikler mange af deres aktiviteter.
Målgruppen er børn i alderen 1 – 5 år
Foreningen forventer at kunne rekruttere 50 nye medlemmer i målgruppen.

Projektet er støttet med 98.750 kr. fra Udviklingspuljen for børn og
unge.

9. Udviklingspuljen for børn og unge: KFUM-spejderne
KFUM-spejderne i Borggruppen har modtaget midler til projektet ”Opstart af
familiespejder – naturoplevelser for 3 – 6 årige & deres forældre”.

Aktiviteterne afvikles hovedsageligt i Fredens Park og består af at
udforske stedets natur. Børnene skal lede efter insekter og kryb i
parken og søen samt lave mad over bål i al slags vejr.
Målgruppen er børn i alderen 3 – 6 år og deres forældre.
Foreningen forventer at få 10 nye børn samt deres forældre som
medlemmer.

Projektet er støttet med 7.800 kr. fra Udviklingspuljen for børn og
unge.

10. Budget 15: Imagine Nørrebro - Projektetakademiet

Projektets overordnede formål er at uddanne unge
kulturambassadører til at udvikle kulturtilbud i bydelen med og for
borgere på Nørrebro for derigennem blandt andet at bidrage til
bydelens positive image. De unge på uddannelsen skal være
foregangsmænd/-kvinder for udvikling af kulturelle begivenheder i
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Forventet
mål/udbytte af
projektet og status
herpå

Københavns
Kommunes
økonomiske
(med)finansiering
og/eller øvrig
ressourcemæssig
forbrug relateret til
projektet

Titel
Beskrivelse af
projektet

bydelen, og de skal inspirere til civilt engagement blandt borgere på
Nørrebro.
Imagine’s mål er, at der uddannes 24 kulturpiloter årligt, og at
kulturpiloterne under og efter uddannelsen udvikler og afholder
kulturelle events.
Projektmæssigt er det Imagine Nørrebros første år og ifølge aftale
skal der inden 1. april 2016 aflægges regnskab og status på projektets
aktiviteter.
1 mio. kr. årligt i perioden 2015-2018. Imagine Nørrebro –
Projektetakademiet er en del af KBH+, og indgår som Københavns
Kommunes medfinansiering til projektet.

11. Budget 15: Street CPH

Projektet finder sted i 10 bydele, hvoraf Nørrebro er den ene.
Street CPH har til formål at rette fokus på den kriminalpræventive
indsats med fodbolden som middel. Visionen med projektet er at
skabe et tilbud til unge i udsatte boligområder, der ikke er en del af
det traditionelle foreningsmiljø, gennem gadefodbold-aktiviteter.

Forventet
mål/udbytte af
projektet og status
herpå

Det er et mål at uddanne unge som rollemodeller og ”streetcoaches”
samt at skabe aktiviteter, der arbejder med gadefodbold som en
forebyggende og helhedsorienteret indsats, hvor fokus er på
forankring, social integration og en forebyggende indsats i forhold til
ungdomskriminalitet. Det skal ske gennem ugentlige træninger og
turneringskampe i en række boligsociale områder.
I forbindelse med Street CPH er det en forudsætning, at 5 ud af 7
nedenstående punkter opfyldes.
Mål for Street CPH:
- Etablering af Late Night League – herunder ugentlige træninger og
små turneringer
- Forebyggende indsats i forhold til ungdomskriminalitet i udsatte
boligområder
- Bæredygtige fællesskaber på tværs af udsatte områder i København
-Uddannelse af unge som rollemodeller for DBU København – ”street
coach”
-Forankring af aktiviteter i tæt samarbejde med lokale aktører
-Brobygning mellem boligområder og fodboldklubber
-Planlægning og gennemførelse af events hvert år.
Projektmæssigt er det Street CPHs første år og ifølge aftale skal der
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inden 1. februar 2016 aflægges regnskab og status på projektets
aktiviteter.
Københavns
Kommunes
økonomiske
(med)finansiering
og/eller øvrig
ressourcemæssig
forbrug relateret til
projektet

475.000 kr. årligt i perioden 2015-2018

Titel
Beskrivelse af projektet

Forventet mål/udbytte af projektet og status
herpå

12. KFUs frie midler: 48 timer
48 TIMER er en kulturfestival, hvor alle events er
skabt af foreninger, erhvervsdrivende, borgere og
andre ildsjæle på Nørrebro.
48 TIMER er rammen der samler og koordinerer
de gode og forskelligartede kræfter, og skaber en
platform hvor alle aktører, kunstnere og ildsjæle
kan mødes, og indgå i nye spændende
samarbejder.
Det er aktørerne og deres unikke, nichebestemte
kulturtilbud, der samler Nørrebros borgere om
kulturoplevelser af høj kvalitet, og samtidig
inviterer hele København og andre gæster
indenfor, for at vise alt det Nørrebro rummer af
inkluderende kulturliv.

Visionen er, at festivalen overdrages til
borgene og bliver en 100% frivilligdrevet
festival.
Ansøger har opstillet følgende mål i 2015:
År 1: 2014-2015: Fokus på frivillighed
 Optimering og finpudsning af
frivilligorganiseringen; (udvikling af
model for hvordan vi bedst modtager,
engagerer og fastholder frivillige ).
 Udvikling af årshjul; aktivitetsprogram for
hele året, med henblik på at lette
planlægning, også for ny frivillige
 Arbejde med optimering af visuel
identitet og metoder med at gøre
festivalen endnu mere synlig i byrummet
 Arbejde med udvikling af festivalens
kommunikation, sådan at vi når endnu
bredere ud
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Forvaltningen afventer regnskab og evaluering
for festivalen.

Københavns Kommunes økonomiske
(med)finansiering og/eller øvrig
ressourcemæssig forbrug relateret til
projektet

Kultur- og Fritidsudvalget har på møde 26.
marts 2015 bevilget et tilskud på 100.000 kr.
til festivalen.

Titel

13. KFUs frie midler: Et kæmpe tak til
Nørrebro
Projektet består i at tegne kridtkunst på hele
kørebanen af Nørrebrogade, fra Dronning Louises
Bro til Nørrebro Station. Tanken er således at skabe
verdens største kridtmaleri, som fordeler sig på i alt
20.000 kvadratmeter.

Beskrivelse af projektet

Der er ifølge ansøger, tale om et kæmpe kollektivt
kunstværk, der symbolsk udfoldes på hele
Nørrebrogade og gør kreativt brug af det offentlige
byrum. Et byrum hvor borgerne tager kunsten
tilbage og inddrages i et, ifølge ansøger,
medinvolverende, netværksskabende kunstprojekt.
Målgruppen beskrives som hele Nørrebro,
København og Danmark. Projektet vil endvidere
involvere et stort antal frivillige og have en stor
lokal forankring.

Forventet mål/udbytte af projektet og status
herpå

En kreativ folkefest, med en kollektiv orienteret
happening, der er åben for alle. Såfremt projektet
kan realiseres, vil det indgå som en verdensrekord i
Guinness World Records. Projektet er ifølge

presseomtale afviklet planmæssigt og efter
beskrivelsen
i
ansøgningen.
Ansøger skal aflevere evaluering og regnskab
for projektet senest den 1. oktober 2015.
Københavns Kommunes økonomiske
(med)finansiering og/eller øvrig
ressourcemæssig forbrug relateret til
projektet

Kultur- og Fritidsudvalget bevilgede 50.000
kr. til projektet på møde den 25. juni 2015.

Titel

14. Aktiviteter for udsatte unge på
idrætsanlæg
Indsatsen er iværksat på syv anlæg i København.

Beskrivelse af projektet
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Det enkelte anlæg udvider deres åbningstider og
ansætter aktivitetsmedarbejdere med henblik på at
lave aktiviteter målrettet unge mænd.

Forventet mål/udbytte af projektet og status
herpå

Nørrebrohallen og Korsgadehallen er blandt de syv
anlæg.
Formålet med indsatsen er at skabe tryghed og
mindre kriminalitet i lokalområderne ved at
anlæggene tilbyder aktiviteter målrettet gruppen af
unge mænd i alderen 16-25 år på ellers
aktivitetstynde tidspunkter (f.eks. sene aftentimer,
weekender og ferieperioder).
I 2014 mødte i alt 52.489 op til aktiviteterne. Der
var i 2014 i alt 1909 åbningstimer fordelt på 587
åbningsdage. Succeskriteriet var 1800 åbningstimer
om året. Der er i løbet af indsatsperioden sket en
stigning fra 50 % til 69 % i antallet af medarbejdere,
der genkender og jævnligt taler med de unge, der
kommer på anlægget. Der er ligeledes sket en
stigning i antallet af medarbejdere, der føler sig
trygge ved de unge – fra 47 % til 67 %. Flere af de
deltagende anlæg oplever desuden et markant fald i
hærværk.

Københavns Kommunes økonomiske
(med)finansiering og/eller øvrig
ressourcemæssig forbrug relateret til
projektet

Der har været aktiviteter for udsatte unge på
idrætsanlæg siden 2009. I forbindelse med Budget
12 blev der afsat 2,5 mio kr. årligt i perioden 2012 –
2015. Ca. 0,7 mio. kr. af disse anvendes på
Nørrebro.
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BLÅGÅRDENs projekter på Nørrebro
Titel
Beskrivelse af
projektet
Forventet
mål/udbytte af
projektet og status
herpå

BLÅGÅRDEN´s traditioner

Københavns
Kommunes
økonomiske
(med)finansiering
og/eller øvrig
ressourcemæssig
forbrug relateret til
projektet

Personaleressourcer pr. uge: 10 timer
230.000,- (vinterpaladset)

Titel
Beskrivelse af
projektet

Ta´ fat om dansen
Ta’ fat om dansen! er et landsdækkende, femårigt danseinitiativ.
Den overordnede idé bag projektet er at give borgere i Danmark
bedre adgang til dans som en social og æstetisk aktivitet, der skaber
glæde, læring, fællesskab og velvære. Det er et initiativ, som både
stræber efter bredden og dybden.

Fastelavn , Firkantens Festival, Sankt Hans, juletræstænding, Vinterpaladset og
Nytår på broen

Vi samarbejder med lokale kræfter om arrangementerne, og vi
henvender os til en bred målgruppe med forskellige aktiviteter til flest
mulige beboere i bydelen. Målet er at skabe kulturelle oplevelser i
fællesskab. De fælles oplevelser og den fælles erindring i området
skaber positiv energi og der opstår nye møder på kryds og tværs, det
danner grobund for godt naboskab til hverdag og nye samarbejder.

Organiseringen af ’Ta’ fat om dansen!’ er bygget op omkring seks
dansefyrtårne fordelt i hele Danmark, der hver især får et danseteam
tilknyttet, og hvorfra danseaktiviteterne sendes ud til de forskellige
befolkningsgrupper. BLÅGÅRDEN er med i ”Dansefyrtårn København
Nordvest og Brøndby”.

Forventet
mål/udbytte af
projektet og status
herpå
Københavns
Kommunes
økonomiske
(med)finansiering
og/eller øvrig
ressourcemæssig
forbrug relateret til

Danseprojektet skal gennem dansen skabe glæde, mental velvære og
fælleskab. Det skal ske ved, at professionelle dansere formidler dans
til ikke-professionelle i projektet,
Nordea-fonden har 20,5 mio. kr. til det tre-årige projekt.
BLÅGÅRDEN bidrager med 50.000 kr om året og medarbejder
ressourcer til afvikling af danseprojekterne.
Dansefyrtårnene repræsenterer tilsammen 26 kommuner og et stort
antal kultur- og uddannelsesinstitutioner, og de forventer med
projektet at præsentere danseaktiviteter i mere end 40 kommuner.
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projektet
Titel

Skoleforløb:
1. Rap & Poesi, 2. Ind i det arabiske, 3. Litteraturforløb om
bæredygtigt miljø. (Tilbudt til mellemtrin og udskolingen.)

Beskrivelse af
projektet

I forbindelse med Åben Skolereformen inviteres skolerne ind i biblioteket – og
biblioteket (sig selv) ind i skolerne med kulturelle læringstilbud til eleverne.
Bibliotekarer formidler viden med en anden tilgang end det gøres i det
didaktiske miljø.

Forventet
mål/udbytte af
projektet og status
herpå

Formålet er at tilbyde skolerne læringsforløb der kommer ud over
bibliotekets almindelige tilbud, og som er skræddersyet til at kunne
rumme mange elever på en gang.
Biblioteket kan også være et læringsrum og sted for dannelse. Samt
for oplevelse og inspiration til selv at opsøge viden og kultur.
Igennem disse forløb sikres et godt samarbejde med skolerne, så der
i fællesskab kan præsenterer gode vilkår og muligheder til eleverne.
Udbyttet er det gode samarbejde, vidende og nysgerrige skolelever
der er i stand til at tage ansvar for egen læring og samtidig tilgå
dette på legende og mere tilgængelig måde i det frirum biblioteket
også er.
Vidende medborgere som forstår at læring kan opnås på mange
måder.

Københavns
Kommunes
økonomiske
(med)finansiering
og/eller øvrig
ressourcemæssig
forbrug relateret til
projektet

Titel
Beskrivelse af
projektet

Status er et godt samarbejde med skoler, der kommer igen for nye
samarbejder.
Eleverne nås på en anden måde en gennem det klassiske
biblioteksbesøg. Projektet leder videre til at eleverne selv får lyst til
at opsøge kultur og viden.
Arbejdstid personale: ca. 12 timer om ugen.
Egen finansiering til musiker, tolk, ekspert.
Evt. støttet af ”buf-puljen”.

Lørdage for børn
Kulturtilbud til børn og børnefamilier, børn ca. 0-12 år.
Hver lørdag formiddag præsenteres forskellige professionelle børnekulturelle
indslag på biblioteket (eller i teatersal), fx børneteater, børnekoncerter, maker
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forløb, rytmik til småbørn, kreative workshops mm.
Projektet præsenterer dette bedste til børn og deres voksne som trækker på en
lang kulturhistorie i forhold til teater, litteratur og musik/sangleje. Vi
præsenterer ikke den meget kommercielle børnekultur, men forsøger at arbejde
med den klassiske og kreative.
Det er gratis at deltage. Der er tilmelding.
Der omdeles en professionel designet folder, bla. i børnehaver. Der er
information på hjemmeside og facebook.

Forventet
mål/udbytte af
projektet og status
herpå

Formålet er, som lokalområdets kulturdynamo, at invitere alle
børnefamilier ind i bibliotekets rum til aktiviteter, der dels
præsenterer læring, dannelse og (børne-)kultur, men som også er et
møde over etniske eller sociale skel. Og som samtidig naturligvis er
en spændende oplevelse i et af byens huse, i lokalområdet.
Udbyttet er det store deltagerantal af tilfredse børnefamilier, der
hver lørdag har mulighed for at deltage i børnekultur og identificere
sig med kulturarv og få inspiration til selv at opsøge kulturen og
bruge kulturlivet (herunder litteratur). Samtidig trækker det borgere
ind i bibliotek og kulturhus til andre aktiviteter, også dem de selv kan
være med til at præge, evt. stå for.
Status er at der er tale om en stor succes der tiltrækker mange
borgere fra hele byen, der samtidig anvender den professionelle
hjælp der stilles til rådighed i biblioteket og får en god oplevelse.

Københavns
Kommunes
økonomiske
(med)finansiering
og/eller øvrig
ressourcemæssig
forbrug relateret til
projektet

Arbejdstid personale: ca. 8 timer om ugen.
Aktiviteten er støttet af lokaludvalget (ca. 100.000 kr. om året)
Derudover stiller vi lokaler til rådighed.

Titel
Beskrivelse af
projektet
Forventet
mål/udbytte af
projektet og status
herpå
Københavns

Projekt tider i Korsgadehallen
Tider til projekter for lokale børn og unge som ikke har foreningstider.

Skaber mulighed for at bruge hallen selvom man ikke er organiseret i
en idrætsforening, styrker samarbejdet med BUF, SOF og andre
aktører i området. Giver mulighed for mere fleksible tider og kortere
projekter/samarbejder (FOS-tider løber to år)
Mandage;
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Kommunes
økonomiske
(med)finansiering
og/eller øvrig
ressourcemæssig
forbrug relateret til
projektet

Wesselsgade Bemandede legeplads, 1 ½ time
Tirsdage;
Fægteklubben, 2½ time
Onsdage;
Kvistens bokseklub, 1½ time
Torsdage;
Oyama karateklub, 1 time
Fredage;
Murergården fritidshjem 2 timer
Kvisten bokseklub, 1½ time
Gadepulsen unge 1½ time
Gadepulsen plus 1½ time
Mors legestue 2 timer
Lørdage;
Oyama karate, 1 time
Gadepulsen unge 1½ time
Gadepulsen plus 1½ time
Sammenlagt er der 19 timer pr. uge til projekter.
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2200Kultur’s projekter på Nørrebro
1 - Beskrivelse af projektet
Scene N
- Forventet mål/udbytte af projektet og status herpå
Oprettelse af en scenekunstskole på Nørrebro, som når en gruppe af udsatte børn og unge i deres fritid.
I samarbejde med helhedsplaner, Rådmandsgade Skole og Nørre Fælled Skole
- Københavns Kommunes økonomiske (med)finansiering og/eller øvrig ressourcemæssig forbrug
relateret til projektet
Projektet er hovedsagligt støttet af Kulturstyrelsen, Københavns Kommune bidrager med
medarbejdertimer og lokaler.

2 - Beskrivelse af projektet
Tag fat om dansen
- Forventet mål/udbytte af projektet og status herpå
Udbrede kendskab til dans og bevægelse i folkeskoler. Foreløbig 4 skoler på Nørrebro herunder Nørre
Fælled Skole og Nørrebro Park Skole
- Københavns Kommunes økonomiske (med)finansiering og/eller øvrig ressourcemæssig forbrug
relateret til projektet
Projektet er finansieret af Nordea-fonden. Københavns Kommune bidrager med medfinansiering til
tovholderfunktionen samt stiller lokaler til rådighed for aktiviteterne.

3 - Beskrivelse af projektet
Børnekunst i Osramhuset
- Forventet mål/udbytte af projektet og status herpå
Undervisning af udsatte børn i billedkunst, video mv.
- Københavns Kommunes økonomiske (med)finansiering og/eller øvrig ressourcemæssig forbrug
relateret til projektet
Projektet er frivilligt baseret. Københavns Kommune bidrager med lokale og i begrænset omfang
materialer
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4 - Beskrivelse af projektet
2200Børn og Musik
- Forventet mål/udbytte af projektet og status herpå
Udbrede kendskab til levende musik til børn. I samarbejde med Blågård Skole, Nørrebro Park Skole
og Rådmandsgade Skole. Startet af DPA, musikforening.
- Københavns Kommunes økonomiske (med)finansiering og/eller øvrig ressourcemæssig forbrug
relateret til projektet
Projektet er støttet af en række fonde og pulje. Københavns Kommune støtter med et mindre beløb via
arrangementspuljen og musikudvalget. Derudover medarbejdertimer.

5 - Beskrivelse af projektet
Pop op teater og Folkekøkken
- Forventet mål/udbytte af projektet og status herpå
Udendørsteater og folkekøkken i august måned. I samarbejde med teatergruppen batida
- Københavns Kommunes økonomiske (med)finansiering og/eller øvrig ressourcemæssig forbrug
relateret til projektet
Københavns Kommune støtter Teater Nordvest som er en del af projektet. Lokaludvalget støtter
afviklingen og PR, og vi bruger medarbejdertimer

6 - Beskrivelse af projektet
Familieworkshops i Osramhuset
- Forventet mål/udbytte af projektet og status herpå
Præsenterer familier i nærområdet for kultur en gang om måneden
- Københavns Kommunes økonomiske (med)finansiering og/eller øvrig ressourcemæssig forbrug
relateret til projektet
Lokaludvalget støtter og vi lægger lokaler til.

7 - Beskrivelse af projektet
Børnebio i samarbejde med Salaam film og dialog
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- Forventet mål/udbytte af projektet og status herpå
Vise film+oplæg for de store børnehavebørn som er med til at klargøre dem til skolelivet. Med en
interkulturel vinkel
- Københavns Kommunes økonomiske (med)finansiering og/eller øvrig ressourcemæssig forbrug
relateret til projektet
Støttet af Lokaludvalget. Vi lægger lokaler og medarbejdertimer i det.

8 - Beskrivelse af projektet:
Bogstart
Et opsøgende biblioteksprojekt for børn og familier i udsatte boligområder. På Nørrebro drejer det sig
om Mjølnerparken, Aldersrogadekvarteret og Vognvænget.
- Forventet mål/udbytte af projektet og status herpå
Den nuværende projektperiode løber 2013 – 2016. Formålet er at give børn og deres forældre gode
fælles oplevelser med bøger og styrke børnenes sprogudvikling. Projektet på Nørrebro Bibliotek løber
planmæssigt i forhold til antallet af hjemmebesøg og samarbejde med daginstitutioner. Center for
Børnesprog ved Syddansk Universitet sætter i et forskningsprojekt fokus på effekten af Bogstart,
herunder hjemmelæringsmiljøet og den kommunikative og sproglige udvikling hos børn i
Bogstartfamilierne. Man kan læse om følgeforskningen på Kulturstyrelsens hjemmeside.

- Københavns Kommunes økonomiske (med)finansiering og/eller øvrig ressourcemæssig forbrug
relateret til projektet
Bogstart er finansieret af Satspuljemidler, og Kulturstyrelsen administrerer programmet samt nogle
medarbejdertimer

9 - Beskrivelse af projektet:
KulturSkaberne i Åben skole, Projekt Rådmandsgade skole
Ca. 65 skole børn fordelt på tre 7 klasser fra Rådmandsgade skole, gennemgår KulturSkaber forløb i
2200Kultur. Projektet forløber over 6 uger og ender op med et færdigt event planlagt og afviklet af de
tre 7. klasser.
- Forventet mål/udbytte af projektet og status herpå
De 6 uger hos KS giver 7 klasserne indblik i kulturiværksætterri og det at omdanne ide til handling,
ved brug af omkringliggende ressourcer. Direkte omsættelig i en privat og faglig fremtidig
sammenhæng.
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- Københavns Kommunes økonomiske (med)finansiering og/eller øvrig ressourcemæssig forbrug
relateret til projektet
Projektet er støttet af BUF økonomisk og med timer og faciliteter af 2200Kultur.

10 - Beskrivelse af projektet

KulturSkaber tilbud til unge borgere
Med KulturSkaber har vi også et åbent tilbud til unge uorganiserede borgere om at bruge vores
kulturplatform til kulturiværksætteri. Fra gade kan man altid komme med sin ide og realisere den i
samarbejde med 2200Kultur.
- Forventet mål/udbytte af projektet og status herpå
KS for unge lærer unge mennesker at handle på impulser og forfølge drømme i praksis. I projektet
ligger der også et ønske om at opkvalificere unge fagligt som privat, herunder også i forhold til det
kommende arbejdsmarked.
- Københavns Kommunes økonomiske (med)finansiering og/eller øvrig ressourcemæssig forbrug
relateret til projektet
Projektet er støttet af 2200Kultur med timer og faciliteter.

11 - Beskrivelse af projektet

Etablering af musikundervisning for unge i Osramhuset
Med udgangspunkt samarbejde med ungdomsskolen og foreningen MusicLife at tilvejebringe
musikundervisning for unge. Dette indebærer instrumentundervisning (ex. guitar, klaver, dj-skole),
samspilshold og musikproduktioner.
- Forventet mål/udbytte af projektet og status herpå
Projektet støtter unge i deres musikkompetencer og styrker dannelsen inden for musikkens verden.
- Københavns Kommunes økonomiske (med)finansiering og/eller øvrig ressourcemæssig forbrug
relateret til projektet
Projektet er båret af 2200Kulturs faciliteter (herunder studie) og MusicLifes tekniske udstyr som
understøtter instrumentundervisning, samspilshold og musikproduktion. Endelig tilvejebringer
Ungdomsskolen midler til instruktørlønninger.
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12 - Beskrivelse af projektet

2200Piger
Initiativet har til formål at styrke pigeaktiviteter på Nørrebro via forskellige aktiviteter målrettet pigers
ønske om et godt fritidsliv (selvforsvar, kor, makeup hold, dans mm.). Tilknyttet disse specifikke
aktiviteter arbejdes der på at skabe et pigeforum med en social slagside, hvor piger mødes på tværs og
kan arrangere aktiviteter for dem selv og andre piger på Nørrebro.
- Forventet mål/udbytte af projektet og status herpå
Målet er at styrke tilbud til unge piger på Nørrebro som føler sig lidt klemt af den megen opmærksom
hed, de føler, drengene får. At styrke deres fritidsliv og udvikle deres interesser og netværker på tværs
af pige grupperinger på Nørrebro.
- Københavns Kommunes økonomiske (med)finansiering og/eller øvrig ressourcemæssig forbrug
relateret til projektet
Projektet er støttet af 2200Kultur med timer og faciliteter. Ungdomsskolen støtter op med
instruktørlønninger og SheZone med sociale aktiviteter i huset
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Svar fra Socialforvaltningen
I 2015 findes der 13 projekter, som er rettet mod børn og unge på Nørrebro, og som helt eller
delvist er finansieret af Socialforvaltningen. Tabellen nedenfor viser de 13 projekter.
Socialforvaltningen har medtaget tilbud, som er særligt målrettet børn og unge på Nørrebro,
evt. sammen med børn og unge i én anden bydel i København. Bydækkende indsatser til
målgruppen er ikke medtaget i denne opgørelse.
Kommunen har mulighed for via servicelovens § 18 at give økonomisk støtte til frivilligt
socialt arbejde. Oftest gives midlerne i ét år, men der er også mulighed for at give støtte over
en treårig periode. En del af indsatserne i tabellen er frivillige initiativer målrettet børn og
unge på Nørrebro, som Socialforvaltningen medfinansierer i 2015 via § 18-midlerne.

Navn

Beskrivelse og forventet udbytte

Status

Ny Start

Ny
Start
er
en
tryghedsskabende
gadeplansindsats, hvor formålet er at øge
udsatte unges trivsel og udvikling. De unge
støttes i at få fritidsjob, uddannelse, hjælp til
bolig, komme ud af misbrug mm.

Gadepulsen

Gadepulsen er et fast fritidstilbud under
Socialforvaltningen til børn og unge på Indre
Nørrebro, hvor sund fritid, stærkt skolefokus
og fremmøde samt forebyggelse af
kriminalitet er i fokus. Herudover foretages
opsøgende
gadeplansarbejde
og
konfliktløsning i nærområdet.
Can er
et fast klubtilbud under
Socialforvaltningen til børn og unge på Ydre
Nørrebro.
Klubben har gadeplansmedarbejdere, der
etablerer kontakt til uroskabende unge i
området og laver aktiviteter, fungerer som
rollemodeller og motiverer til uddannelse og
beskæftigelse. Can har et stort fokus på
skolefremmøde
og
forebyggelse
af
kriminalitet.

Løbende kontakt med
uroskabende
og
kriminalitetstruede unge i
alderen 12-25 år på
Nørrebro.
P.t. er 15 unge i
rådgivningsforløb.
10 unge er afsluttet i
indeværende år.
16 unge i alderen 11-16 år 2.665.000 kr.
er p.t. i gruppebaserede
forløb.
8
unge
er
i
kontaktpersonforløb.
Der er god udvikling og
øget skole-fremmøde.
Løbende kontakt med 1.846.000 kr.
uroskabende
unge
i
området.
Der er p.t. 10-14 unge i
alderen 14-18 år i
gruppebaseret forløb.
Det vurderes, at der er
stort
skolefremmøde,
mindre kriminalitet og et
godt samarbejde med
forældrene.
RCYN
har
p.t.
et 5.158.258 kr.
samarbejde
med
12
foreninger, der benytter
RCYN’s lokaler.
Derudover kommer ca. 20

Can

RCYN
Fonden
Kantara

RCYN er et aktivitetscenter, der rummer
forskellige frivillige foreningers aktiviteter
for børn og unge på Nørrebro. Der er fokus
på uddannelse, fritid, engagement og
samfundsforståelse. RCYN er med til at

SOF’s
finansiering
2.900.000 kr.

§ 18midler

20.000 kr.
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Sjakket

ForeningsGuiderne Indre
Nørrebro

Frivilliggruppen på
Blegdamsvej

Backspin
–
Social Cafe for
socialt udsatte
familier

EXITCirklen Nej til psykisk
vold og social
kontrol.

forebygge kriminalitet og marginalisering
mm. i udsatte områder.
Det frivillige initiativ, som støttes med § 18midler, er ”drengeklubben”, som har til
formål at skabe et fristed, hvor drenge kan
møde interesserede og engagerede frivillige,
der vil være med til at ændre dagsordenen og
gøre en positiv forskel i drengenes liv.
Sjakket er et helhedsorienteret tilbud under
Socialforvaltningen til 6-13-årige børn fra
udsatte boligområder på Nørrebro og i
Nordvest, der mangler fritidsaktiviteter.
Indsatsen
omfatter
bl.a.
lektiehjælp,
computercafé, idræt og kreative værksteder.
Formålet er at skabe trygge rammer til socialt
udsatte og kriminalitetstruede børn og unge i
området og give dem mulighed for udfoldelse
af positiv adfærd.
Den frivillige indsats, som støttes af § 18midler, har til formål at styrke, fastholde og
udvide
frivillige
netværksgrupper
i
Mjølnerparken, Ydre Nørrebro, Nord-Vest og
"Den Grønne Trekant" (Aldersrogade) som
led i den forebyggende indsats for 6-13-årige
i området.
De frivillige foreningsguider hjælper børn
med anden etnisk baggrund end dansk fra
socialt udsatte boligområder
ind i
foreningslivet. Foreningsguiderne hjælper
familien med at finde en passende
fritidsaktivitet, formidler kontakten mellem
foreningen og familien, ledsager barnet til
aktiviteten de første gange og hjælper
foreningen med at fastholde barnet.
Frivilliggruppen på Blegdamsvej tilbyder
lektiehjælp og sociale aktiviteter i cafeen og
nærområdet for børn og forældre i
boligafdelingen Blegdamsvej 12-16, samt
hverdagsrådgivning
fx
hjælp
til
jobansøgninger, læsning/skrivning af breve
fra/til det offentlig og lektiehjælp.
Cafeen, som er drevet af frivillige, støtter
socialt udsatte børn, unge og deres familier
gennem lektiehjælp, sundhedsvejledning og
et netværk af frivillige, der tilbyder
aktiviteter, som kan hjælpe brugerne til at
udvikle sig socialt og sundhedsmæssigt.
Exitcirklen er et frivilligt fællesskab/netværk
for unge piger og kvinder på Nørrebro og
Amager, som har oplevet eller oplever
psykisk vold eller andre former for social
kontrol eller religiøs social kontrol.

frivillige unge i RCYN,
hvor de deltager i
aktiviteter med børnene
og de unge.
Der er 115 børn og unge,
der jævnligt kommer i
RCYN.
Ca. 200 børn og unge 4.836.292 kr.
benytter Sjakkets fritidsog aktivitetstilbud.

60.000 kr.

Der
er
etableret
forældrenetværk med ca.
50
forældre
i
Mjølnerparken.
Sjakket samarbejder med
5-10
foreninger,
der
benytter Sjakkets lokaler,
og har et tæt samarbejde
med boligforeninger.

Selvevaluering foreligger
i 2016

5.000 kr.

Selvevaluering foreligger
i 2016

6.000 kr.

Selvevaluering foreligger
i 2016

70.000 kr.

Selvevaluering foreligger
i 2016

35.000 kr.
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Selvhjælpsgruppen
for
etniske Sund motion
og livsglæde

Mangfoldig
kvinde
og
pige-event på
Nørrebro

Transmogriffen
i
Griffenfeldsga
de

OCDforeningen

Formålet er at dele livshistorier, erfaringer og
håb for derigennem at genfinde styrken og
modet til at bryde med den psykiske vold
samt at tilegne sig effektive metoder til at
tackle og bearbejde psykiske mén.
Det frivillige projekt på Nørrebro er rettet
mod børn og unge med anden etnisk
baggrund end dansk, hvor forældrene ikke
har råd til at sende børnene til
fritidsaktiviteter, børnene er passive, og der
forekommer en usund levevis, som kan føre
til mobning. Hensigten er at stimulere
børnene, øge deres selvværd og højne deres
sociale kundskaber.
Formålet med det frivillige projekt er at
skabe en samlende event for piger og kvinder
på Nørrebro, hvor mangfoldighed og kulturel
udveksling er i fokus. Der skal skabes
kontakt, fællesskab og samarbejde mellem
piger og kvinder på tværs af etnicitet, alder
og social status med det formål at inkludere
flere piger og kvinder med anden etnisk
baggrund end dansk i foreningsfællesskaber,
frivillige aktiviteter og kulturelle aktiviteter,
med særligt fokus på idræt.
Formålet med det frivillige projekt er at støtte
unge i aldersgruppen 15-30 år, der lider af
lettere og/eller sværere sindslidelser.
Metoden er ung-til-ung-kontakt og hjælp til
selvhjælp samt fokus på dialog og socialt
samvær.
Det frivillige projekt på Nørrebro har til
formål at give OCD-ramte børn, unge,
voksne og pårørende nogle fora, hvor de kan
møde hinanden under trygge former. Her kan
de støtte og få hjælp til selvhjælp, dele tanker
og følelser om OCD og dermed opnå bedre
livskvalitet. Der tilbydes også anonym
telefonrådgivning.

Selvevaluering foreligger
i 2016

15.000 kr.

Selvevaluering foreligger
i 2016

25.000 kr.

Selvevaluering foreligger
i 2016

40.000 kr.

Selvevaluering foreligger
i 2016

20.000 kr.
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Svar fra Økonomiforvaltningen
Københavns Brandvæsen, der hører under Økonomiforvaltningen, driver i 2015 projekt
Ungdomsbrandkorps, som dog ikke er begrænset til Nørrebro. Der er bevilliget 2,3 mio. kr. til
projektet i sin helhed, som både dækker uddannelse af nye brandkadetter samt fastholdelse af
tidligere kadetter på brandstationer i hele byen.
På Nørrebro gennemføres særskilte opvisninger med samarbejde med lokale skoler mv.
Effekten er, at brandkadetterne er synlige i lokalområdet og bidrager til at skabe tryghed i
området. Det sker bl.a. gennem påvirkning af kammerater i skole og boligområde samt
gennem undervisning og opvisninger i udvalgte områder.
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Svar fra Teknik- og Miljøforvaltningen
Boligsociale helhedsplaner
Københavns Kommune samarbejder med de almene boligorganisationer om seks boligsociale
helhedsplaner på Nørrebro. Kommunen bidrager med medfinansiering til fem af de seks
helhedsplaner. Landsbyggefonden finansierer 75 pct. af helhedsplanernes budgetter, mens
boligorganisationen/boligafdelingen og Københavns Kommune hver især bidrager med 12,5
pct. i medfinansiering.
På nuværende tidspunkt bidrager Københavns Kommune i perioden 2012- 2018 med 8,236
mio. kr. til medfinansiering af helhedsplanernes samlede budget på ca. 67 mio. kr. på
Nørrebro. Den kommunale medfinansiering anvendes til den samlede finansiering af
helhedsplanerne, herunder bl.a., men ikke udelukkende, til aktiviteter der er målrettet børn og
unge. Det er ikke muligt at udspecificere den kommunale medfinansiering til målgruppen
børn og unge fra den samlede kommunale medfinansiering.
Af nedenstående oversigt fremgår de igangværende indsatser i helhedsplanerne på Nørrebro,
der er rettet mod børn og unge. Oplysningerne er hentet i Landsbyggefondens
driftsstøttesystem, som de boligsociale helhedsplaner er forpligtet til at indberette til. Der
arbejdes så vidt muligt for at helhedsplanernes aktiviteter brobygger til den kommunale
kernedrift. Aktiviteterne kobles så vidt det er muligt med samarbejde med kommunens
fagforvaltninger. Der er derfor risiko for, at nogle af aktiviteterne i oversigten også oplyses af
de øvrige forvaltninger.
Projekt Green Teams
Som en del af beskæftigelsesindsatsen i Green Teams er der i 2015 ansat 10 fritidsjobbere på
Nørrebro. Fritidsjobberne er mellem 13 og 17 år og beskæftiges på Teknik- og
Miljøforvaltningens bemandede legepladser samt hos eftermiddagsrenhold i Byens Drift på
Hauser Plads.
Fritidsjobberne arbejder i gennemsnit 4 timer om ugen fordelt på 2 timer to dage om ugen. De
har hver især en mentor tilknyttet, som er en fastansat medarbejder fra TMF.
De unge kommer fra de udsatte byområder på Nørrebro, og fritidsjobbene giver de unge en
mulighed for at få kendskab til arbejdsmarkedet.
Green Teams har indledt et samarbejde med Fritidsakademiet (FRAK) om rekruttering af de
unge fritidsjobbere, idet FRAK har et godt kendskab til de unge i lokalområdet og kan udpege
de unge, som vil have særligt gavn af at have et fritidsjob.
Green Team forventer at bruge lønmidler på alle ti fritidsjobbere på sammenlagt 107.697.- kr.
i 2015.
Som en del af fritidsjobbet skal de unge på Green Teams fritidsjobuddannelse, hvis formål er
at give de unge fritidsjobbere redskaber til at udøve personligt lederskab og hjælpe dem til at
spore sig ind på fremtidige uddannelses- og jobmuligheder.
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Undervisningen varetages af undervisere fra Børne- og Ungdomsforvaltningen.
Udgiften til uddannelsen vil i 2015 lyde på 42.400,- kr. (Der er også deltagere fra andre
bydele på uddannelsen.)

Oversigt over projekter for børn og unge i de boligsociale helhedsplaner
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Oversigt over aktiviteter rettet mod børn og unge under de boligsociale helhedsplaner på Nørrebro
Helhedsplan

Aktivitetsnavn

Lundtoftegade

Brobyggerprojektets aktiviteter:
fritidsaktiviteter

Lundtoftegade

Lundtoftegade

Formål

Flere børn og unge har et positivt aktivt fritidsliv
Børn og unge trives bedre i skolen
Reducere kriminaliteten i boligområdet
Bidrage til at bryde den negative sociale arv
Brobyggerprojektets aktiviteter:
Flere børn og unge har et positivt aktivt fritidsliv
opsøgende indsats
Øge trivslen i boligområdet/Øge beboertrivslen
Øge trygheden i boligområdet
Styrket samarbejde med aktiviteter for Flere børn og unge har et positivt aktivt fritidsliv
børn og unge
Styrke samarbejde med og koordinering ml. relevante aktører

Målgruppe

Succeskriterier

Målgruppen er piger og drenge i alderen 10-18 år, samt i nogle tilfælde børn ned til
seks år. Ca. 200 børn.

arrangementer afholdt, Opnået -, Grp. 1

Målgruppen er piger og drenge i alderen 10-18 år, og nogle gange børn helt ned til 6 år. unikke personer blev der skabt kontakt til, Opnået -, Grp. 1
ca. 200 børn.
Målgruppen af piger og drenge i alderen 10-18 år - ca. 150 børn.

samarbejder indgået mellem helhedsplan og eksterne aktører, Opnået -,
Grp. 1
arrangementer afholdt, Opnået -, Grp. 1
unikke personer er fastholdt i forening/klub, Opnået -, Grp. 1
Projektets primære målgruppe, er børn og unge i alderen 14-17 år, der bor eller færdes personer kom i fritidsjob, Opnået -, Grp. 1
i eller omkring Lundtoftegadebebyggelsen. Det skønnes at målgruppen tæller ca. 125
personer kom i fritidsjob, Opnået -, Grp. 1
unge.
unikke personer/ besøg pr år, Opnået -, Grp. 1

Lundtoftegade

Fritidsjob til unge

Lundtoftegade

ForeningsGuide

Hothers Plads

Motion for unge

Hothers Plads

Foreningsguide brobygger til forenings- Det er formålet med brobygningen til kommunale og private
og fritidslivet
fritidsaktiviteter, at HPHP’s børn og unge opnår en tættere tilknytning til
forenings- og fritidslivet i deres lokalområde. Børn og unges deltagelse i
et aktivt fritidsliv er med til at forebygge, at de unge kommer ud i en
kriminel løbebane.
Sjakket
Med Sjakkets arbejde med børn og unge fra bl.a. HPHP’s afdelinger, er
det formålet at udsatte børn og unge får et aktivt fritidsliv, hvorigennem
de stimuleres og opnår viden om det samfund, de er en del af. Udover at
HPHP’s udsatte børn og unge får mulighed for at deltage i
fritidsaktiviteter, får de gennem Sjakkets aktiviteter også adgang til
lektiehjælp.
Fritidsjob
Med indsatsen forventes det på kort sigt, at børn og unge fra HPHP’s
afdelinger opnår øget kendskab til arbejdsmarkedet og bedre økonomi,
mens indsatsen på sigt har til formål at bidrage positivt til børn og unges
tilknytning til uddannelsessystemet og arbejdsmarkedet. Som afledt
effekt af øget kontakt til arbejdsmarkedet forventes det desuden, at de
unge oplever en højere grad af integration i deres lokalområde og
samfundet generelt.

Børn og unge mellem 6-18 år fra HPHP’s afdelinger, som ikke i forvejen er indskrevet i
fritidsaktiviteter

At 16 børn og unge i HPHP og Aldersrogade – vores kvarter årligt bliver
tilknyttet og fastholdt i et kommunalt eller privat fritidstilbud

Socialt udsatte børn og unge mellem 6-13 år og børnenes fædre fra HPHP’s afdelinger

20 børn deltager i Sjakkets aktiviteter per uge

Indsatsen med fritidsjob internt i afdelingen arbejder med unge fra 8. og 9. klasse fra
HPHP’s afdelinger. Disse børn og unge bliver tilbudt fritidsjob en gang årligt. Gruppen
anslås i alt at bestå af cirka et par hundrede unge i Mjølnerparken, dertil kommer cirka
samme antal fra de resterende afdelinger under HPHP.
Dernæst fokuserer Ung i Job-indsatsen på at få børn og unge fra hele bydelen i
fritidsjob. Målgruppen for Ung i Job er unge der har afsluttet 9. klasse og frem til de
fylder 18 år.

Det er målsætningen med indsatsen, at de involverede børn og unge
gennem et fritidsjob opbygger deres kompetencer og viden om det danske
arbejdsmarked
25 ansatte internt om året
13 får fritidsjob via Ung i Job om året

Hothers Plads

Ungdomsskolens lektiehjælp

Det overordnede mål er, at børn og unge får styrket deres
skolekundskaber og uddannelsesparathed, da det er vejen til varig
beskæftigelse

Børn og unge i HPHP´s afdelinger

at der gennemsnitligt er 50 unge, der benytter lektiehjælpen ugentligt.
At 50 unge fra Mjølnerparken deltager i dimmittendfesten som dimitterede
om året

Hothers Plads

Dimittendfest

Bidrage med positiv opbakning til dem, der gennemfører en
Alle unge der består en ungdomsuddannelse
ungdomsuddannelse for at tilskynde flere unge til at påbegynde en
ungdomsuddannelse. Indsatsen er med til at forbedre boligafdelingernes
image og de unge fungerer samtidig som gode rollemodeller

50 forældre og naboer deltager i fejringen af de unge studenter om året

Hothers Plads

Kriminalitetsforebyggelse

Kriminalitetstruede unge 16-25 år

Fire tryghedsmedarbejdere hjælpes videre i uddannelse eller arbejde om
året
Reduktion af antal sigtelser og dømte i Mjølnerparken

Hothers Plads

Knallertværksted

Den primære målgruppe vil dels være unge ml. 18 og 28 år og dels unge på 14-17 år
som endnu ikke har slået rod i kommunens ungdomsklubber

50 brugere af knallertværkstedet om året

Hothers Plads

Foreningen Fremtidens Unge

Relationsarbejde- skabe tillid og motivere unge til at tage ansvar for
deres liv og opbygge handlekompetencer, der fordrer et voksenliv uden
kriminalitet. Platforme for relationsarbejdet er bl.a. Knallertværkstedet og
”Fremtidens unge”, samt midlertidige ansættelser (jobtræning) af
udvalgte unge lokalt i Lejerbo. Ansættelserne i Lejerbo koordineres med
kommunen
Relationsarbejde danner bud for brobygning til UU, BIF og diverse SOF
indsatser, afhængigt af de unges behov
Etableringen af værkstedsfacilitet for unge skal bidrage til, at unge med
behov for reparation af cykler og knallerter. Dels for at de unge ikke
behøver unødig økonomi til deres hobby, dels for at de unge opnår
læring om håndværk og mekanik, dels for at de unge opnår erfaring med
at være på en arbejdsplads
Formålet med, at støtte de unge i at etablere sig som en forening, samt
stille et lokale til rådighed for dem var, at dæmpe konfliktniveauet i
Mjølnerparken, samt at dæmpe mængden af hærværk, vold og utryghed

Målgruppen er unge mellem 18 og 28 år, som deltager i foreningens aktiviteter

Udgifter til udbedring af hærværk faldet med 10 % årligt

Hothers Plads

UU-vejledning

At flere unge påbegynder og afslutter en uddannelse

Unge beboere fra HPHP’s afdelinger, der står overfor at vælge en ungdomsuddannelse. Der er årligt en 10 % stigning af unge der kommer videre på en
Unge der er gået i stå med deres uddannelse.
ungdomsuddannelse
At 15 unge årligt der får rådgivning kommer i gang med en uddannelse

Hothers Plads

Hothers Plads

Flere beboere rykker tættere på arbejdsmarkedet
Flere børn og unge har et positivt aktivt fritidsliv
Reducere kriminaliteten i boligområdet
Udvikle beboernes kompetencer
Flere børn og unge har et positivt aktivt fritidsliv
Børn fra 6-13 år og deres forældre fra udsatte familier.
Børn og unge trives bedre i skolen
Udsatte familier trives bedre
Øge trivslen i boligområdet/Øge beboertrivslen
Det overordnede mål er, at de unge beboere kommer i bedre form og får Målgruppen er unge over 15 år.
en bedre sundhedstilstand, dyrker motion og fortsætter med et aktivt
ungdomsliv.

unikke personer er fastholdt i forening/klub, Opnået -, Grp. 1
unikke personer blev indmeldt i forening/klub, Opnået -, Grp. 1

At mindst 50 personer om året er tilmeldt tilbuddet.
At mindst 25 personer om året, der har benyttet intro-duktionstilbuddet,
tilmelder sig fitness på ordinære vilkår.

Indre Nørrebro

Eventcrew

Flere børn og unge har et positivt aktivt fritidsliv
Udvikle beboernes kompetencer
Boligområdet har et bedre image
Øge beskæftigelsesgraden

Primært unge i alderen 14-18 år, der er eksponeret til det kriminelle miljø. Det at anslås samarbejder indgået mellem helhedsplan og eksterne aktører, Opnået -,
at målgruppen omfatter ca. 150 unge.
Grp. 1
arrangementer afholdt, Opnået -, Grp. 1
personer er blevet mere job-/uddannelsesparate, Opnået -, Grp. 1
personer er udøvende rollemodeller/mentorer, Opnået -, Grp. 1
personer gennemførte kursus/uddannelse, Opnået -, Grp. 1
Målgruppen er drenge og piger i alderen 15-24 år, der ikke allerede er i fritidsjob eller
personer kom i fritidsjob, Opnået -, Grp. 1
på arbejdsmarkedet.
samarbejder indgået mellem helhedsplan og eksterne aktører, Opnået -,
Grp. 1
personer er blevet mere job-/uddannelsesparate, Opnået -, Grp. 1
unikke personer blev der skabt kontakt til, Opnået -, Grp. 1
Børn og unge i den skolesøgende alder, der har dårligere forudsætninger for at lave
deltagere/besøgende i gennemsnit pr. gang, Opnået -, Grp. 1
lektier end gennemsnittet. Der er ca. 650 børn i den skolesøgende alder i afdelingerne. personer var frivillige i aktiviteten, Opnået -, Grp. 1
arrangementer afholdt, Opnået -, Grp. 1
unikke personer/ besøg pr år, Opnået -, Grp. 1
Målgruppen for lommepengeprojektet er børn i alderen 15-17 år der har brug for støtte personer er blevet mere job-/uddannelsesparate, Opnået -, Grp. 1
for at udvikle forudsætninger til at få et ordinært fritidsjob.
personer fik lommepengejob, Opnået -, Grp. 1
aktiviteter gennemført med hjælp fra beboere/frivillige, Opnået 0, Grp. 1

Indre Nørrebro

Fritidsjob

Flere beboere rykker tættere på arbejdsmarkedet
Bidrage til at bryde den negative sociale arv
Flere børn og unge har et positivt aktivt fritidsliv
Udvikle beboernes kompetencer

Indre Nørrebro

Lektiecaféer

Indre Nørrebro

Lommepenge

Indre Nørrebro

Foreningsguide aktiviteter

Børn og unge trives bedre i skolen
Bidrage til at bryde den negative sociale arv
Flere børn og unge har et positivt aktivt fritidsliv
Udvikle beboernes kompetencer
Flere beboere rykker tættere på arbejdsmarkedet
Bidrage til at bryde den negative sociale arv
Flere børn og unge har et positivt aktivt fritidsliv
Øge beskæftigelsesgraden
Flere børn og unge har et positivt aktivt fritidsliv
Beboerne kender og bruger nærområdets faciliteter
Områdets beboere fører en sund livsstil
Styrke forældrekompetencer

Indre Nørrebro

Kulturguider

Indre Nørrebro

NB Street

Aldersrogadekvarteret

Aktiv Fritid

Aldersrogadekvarteret

Fritidsjob i og udenfor afdelingerne

Aldersrogadekvarteret

Uddannelse og vejledning

Aldersrogadekvarteret

Mentorordning

tryghed i boligområdet

Unge mellem 15-19 år i aldersrogade.

Mimersgade- og Jagtvejskvartererne

Brobygning af børn og unge

Flere børn og unge har et positivt aktivt fritidsliv

Aktivitetens målgruppe er børn og unge mellem 6-24 år, der har brug for støtte, råd
eller brobygning til institutioner, fritidsliv og uddannelse samt børn og unge, der har
brug for voksenkontakt som følge af, at de kommer fra udsatte familier. Målgruppen
anslås til at udgøre 120 børn og unge. Heraf forventes det, at der skabes kontakt til 100
samt, at der pr. år brobygges 15 børn og unge til relevante fritidstilbud.

unikke personer blev indmeldt i forening/klub, Opnået -, Grp. 1
arrangementer afholdt, Opnået -, Grp. 1
unikke personer er fastholdt i forening/klub, Opnået -, Grp. 1
deltagere/besøgende i gennemsnit pr. gang, Opnået -, Grp. 1

Mimersgade- og Jagtvejskvartererne

Foreningsguidning

Flere børn og unge har et positivt aktivt fritidsliv
Reducere hærværk i boligområdet
Øge trygheden i boligområdet

Aktiviteten har fokus på alle afdelingernes børn og unge, der ikke er medlem af en
idrætsforening eller et andet fritidstilbud. Det vurderes, at målgruppen udgør 150 børn
og unge, hvoraf 100 forventes at blive brobygget i løbet af helhedsplanperioden.

deltagere/besøgende i gennemsnit pr. gang, Opnået -, Grp. 1
unikke personer blev indmeldt i forening/klub, Opnået -, Grp. 1
arrangementer afholdt, Opnået -, Grp. 1

Mimersgade- og Jagtvejskvartererne

Fritidsjobindsats

Flere børn og unge har et positivt aktivt fritidsliv
Øge trygheden i boligområdet

Projektets primære målgruppe er børn og unge i alderen 14-17 år, som af forskellige
årsager har vanskeligt ved selv at skaffe sig et fritidsjob, eller som har brug for ekstra
motivation og støtte til jobsøgningsprocessen. Målgruppen anslås til at udgøre mellem
125 - 150 børn og unge, hvoraf 100 forventes at modtage støtte og vejledning i løbet af
helhedsplanperioden.

personer kom i fritidsjob, Opnået -, Grp. 1
unikke personer henvist/introduceret til andet relevant tilbud, Opnået -,
Grp. 1
unikke personer er fastholdt i forening/klub, Opnået -, Grp. 1

Primært minoritetsbørn og -unge i alderen 6-13 år, ca. 450 beboere.

unikke personer er fastholdt i forening/klub, Opnået -, Grp. 1, Grp. 2
unikke personer blev indmeldt i forening/klub, Opnået -, Grp. 1, Grp. 2
henvisninger/introduktioner til andet relevant tilbud foretaget, Opnået -,
Grp. 1, Grp. 2
unikke personer blev der skabt kontakt til, Opnået -, Grp. 1
personer var frivillige i aktiviteten, Opnået -, Grp. 1

Flere børn og unge har et positivt aktivt fritidsliv
Beboerne kender og bruger nærområdets faciliteter
Bidrage til at bryde den negative sociale arv
Flere beboere engagerer sig frivilligt

primært børn og unge mellem 7 og og 15 år og i nogle tilfælde deres forældre. ca. 700 personer var frivillige i aktiviteten, Opnået -, Grp. 1
børn og deres forældre.
deltagere/besøgende i gennemsnit pr. gang, Opnået -, Grp. 1
arrangementer afholdt, Opnået -, Grp. 1
samarbejder indgået mellem helhedsplan og eksterne aktører, Opnået -,
Grp. 1
Flere børn og unge har et positivt aktivt fritidsliv
Målgruppe 1 er rollemodellerne der er 18-23 årige. ca. 150 i området.
Andet, Opnået -, Grp. 2
Beboerne kender og bruger nærområdets faciliteter
unikke personer er fastholdt i forening/klub, Opnået -, Grp. 2
Bidrage til at bryde den negative sociale arv
deltagere/besøgende i gennemsnit pr. gang, Opnået -, Grp. 2
Områdets beboere fører en sund livsstil
unikke personer blev indmeldt i forening/klub, Opnået -, Grp. 2
personer er udøvende rollemodeller/mentorer, Opnået -, Grp. 1
deltog i/besøgte aktivitet/arrangement, Opnået 36, Grp. 1, Grp. 2
Flere børn og unge har et positivt aktivt fritidsliv
Målgruppen for brobygning til foreninger er børn og unge 6-18 år, der ikke i forvejen er deltog i/besøgte aktivitet/arrangement, Opnået -, Grp. 1
Reducere hærværk i boligområdet
medlem af en frivillig forening, og hvis forældre ikke ved, hvilke tilbud, der er til
kr i hærværksudgift, Opnået -, Grp. 1, Grp. 2
Bidrage til at bryde den negative sociale arv
børnene i foreningerne. I alt er der 546 børn og unge i aldersgruppen.
unikke personer er fastholdt i forening/klub, Opnået -, Grp. 1
Øge trygheden i boligområdet
Her af skønnes 50% af børnene = 273 børn at være målgruppe for brobygning til
deltog i/besøgte aktivitet/arrangement, Opnået 50, Grp. 2
foreninger.
procent trygge beboere, Opnået -, Grp. 1, Grp. 2
unikke personer er fastholdt i forening/klub, Opnået -, Grp. 1
Bidrage til at bryde den negative sociale arv
Unge 13-14 år (fritidsjob i afdelingen)
Andet, Opnået -, Grp. 2
Flere beboere rykker tættere på arbejdsmarkedet
Målgruppen er først og fremmest er unge, hvis familier ikke har så stort kendskab og
personer fik lommepengejob, Opnået -, Grp. 1
Flere børn og unge har et positivt aktivt fritidsliv
netværk til det danske arbejdsmarked.
personer kom i fritidsjob, Opnået -, Grp. 2
Styrke beboernes ejerskab
Der er ca. 100 unge i aldersgruppen i området.
personer er blevet mere job-/uddannelsesparate, Opnået -, Grp. 2
Vi skønner, at 50% af disse = 50 unge, er målgruppe for fritidsjobindsats i afdelingen. personer fik lommepengejob, Opnået -, Grp. 1
personer kom i fritidsjob, Opnået kr i hærværksudgift, Opnået -, Grp. 1, Grp. 2
Øge uddannelsesgraden
Målgruppen består af børn i 1-9 klasse der benytter lektiecafeen. I området er der 49% deltagere/besøgende i gennemsnit pr. gang, Opnået -, Grp. 1
Bidrage til at bryde den negative sociale arv
af de voksne, der kun har en grundskoleuddannelse, ligesom der er 73,6 % af
unikke personer/ besøg pr år, Opnået -, Grp. 2
Børn og unge trives bedre i skolen
beboerne, der har anden etnisk baggrund end dansk. For mange af disse forældre, er
unikke personer blev der skabt kontakt til, Opnået -, Grp. 2
det vanskeligt, at hjælpe børnene med lektier. Der er i alt 546 børn i alderen 7-17 i
unikke personer/ besøg pr år, Opnået -, Grp. 2
området.
50% af disse skønnes at være i målgruppen = 273 børn
6-8 unge gennemfører et mentorforløb. 10-15 unge benytter sig af det
At bryde den negative sociale arv, således at deltagerne kommer i gang
bredere tilbud om brobygning og støtte
med og fastholdes i en ungdomsuddannelse og/eller arbejde. At skabe

Mimersgade- og Jagtvejskvartererne

Lektiecafé

Børn og unge trives bedre i skolen
Øge uddannelsesgraden

Mimersgade- og Jagtvejskvartererne

Lommepengejobs

Flere børn og unge har et positivt aktivt fritidsliv

Mimersgade- og Jagtvejskvartererne

Mentorordning

Øge uddannelsesgraden
Reducere kriminaliteten i boligområdet

Målgruppen for indsatsen er afdelingernes børn og unge i grundskolealderen, der har
brug for hjælp og støtte til deres skolearbejde. Det vurderes, at målgruppen udgør 120
børn og unge, hvoraf det forventes, at 50 vil benyttes sig jævnt af lektiehjælpen i løbet
at helhedsplanperioden.
Målgruppen for indsatsen er børn og unge mellem 10-14 år, som har en
uhensigtsmæssig adfærd i afdelingerne, er med til at skabe utilfredshed og utryghed og
har brug for positive aktiviteter i hverdagen. Målgruppen anslås til at udgøre 50 børn og
unge, hvoraf 40 forventes at deltage i et lommepengeprojekt i løbet af
helhedsplanperioden.
Unge mellem 16 og 25 år med anden etnisk baggrund end dansk, som har brug for
støtte til at komme i gang med en uddannelse og/eller job. Målgruppen anslås til at
udgøre 40 unge, hvoraf det forventes, at der skabes kontakt til 30, og at 5 unge pr. år
gennemfører et mentorforløb.

deltagere/besøgende i gennemsnit pr. gang, Opnået -, Grp. 1
unikke personer henvist/introduceret til andet relevant tilbud, Opnået -,
Grp. 1
arrangementer afholdt, Opnået -, Grp. 1
personer fik lommepengejob, Opnået -, Grp. 1

personer blev tilknyttet en rollemodel/mentor, Opnået -, Grp. 1

