
 

Strategisk samarbejdsaftale om boligsocial indsats 

 

1 

Delaftale for indsatsområdet Forebyggelse og forældreansvar 
 
 

Bestyrelsen for den boligsociale indsats har ansvar for, at denne delaftale til 
hver en tid understøtter målsætningerne i den strategiske samarbejdsaftale 
samt afspejler de aktiviteter og samarbejder, der gennemføres i boligområdet. 

 

Navn på den boligsociale indsats, som delaftalen vedrører: 

Helsingør Syd 

Aftalens parter: 

Der er for alle fire indsatsområder nedsat faglige arbejdsgrupper på tværs af 
boligområderne omkring de enkelte aktiviteter. Nedenstående parter fungerer som 
faglige arbejdsgrupper for denne delaftale på niveau med de faglige arbejdsgrupper for 
de øvrige delaftaler. 

Formålet med arbejdsgrupperne er at følge op på, udvikle og justere de enkelte 
aktiviteter med udgangspunkt i arbejdsgruppernes fagligheder. Arbejdsgrupperne kan 
justere indholdet i aktiviteterne inden for rammerne af de enkelte delaftaler. De 
forandringer, som har konsekvens for den strategiske samarbejdsaftale og budgettet, 
skal forelægges bestyrelsen. 
 
4) Forebyggelse og forældreansvar 
 
Familiekursus – tidlig indsats: 

 Repræsentanter fra sundhedsplejen 
 Repræsentanter fra de to dagtilbud (Nøjsomhed og Vapnagaard) 
 Repræsentanter fra de omkringliggende skoler 
 Repræsentanter fra sprogstøttekorps 

 
Udvidet skole-hjem samarbejde: 

 Repræsentanter fra de omkringliggende SFO´er (Villa Fem) 
 Repræsentanter fra de omkringliggende skoler 

 
Familielab 

 Repræsentanter fra sundhedsplejen 
 Repræsentanter fra de to dagtilbud i Nøjsomhed og Vapnagaard 

 
Tetriz 

 Repræsentanter fra SSP 
 

Problemkompleks for indsatsområdet: 

Sårbare og udsatte børnefamilier  
Der er mange børnefamilier i begge boligområder og en større andel af børn og unge 
end i Helsingør Kommune som helhed. En række børn og unge i både Nøjsomhed og på 
Vapnagaard er udfordret på en række parametre, som relaterer sig til, at deres forældre 
er udsatte i form af manglende arbejdsmarkedstilknytning, lav indkomst, fysisk og 
psykisk sygdom o.a. Derudover har en del forældre en anden etnisk baggrund end 
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dansk, hvorfor de kan have begrænset viden om og forståelse for de krav, som stilles til 
forældre i det danske samfund.  Forældrenes forskellige udfordringer medfører i mange 
tilfælde et manglende overskud til at tage aktiv del i deres børns liv, selv om de egentlig 
ønsker at være en del heraf. Udfordringerne kommer særligt til udtryk hos enlige 
forældre med flere børn i husstanden og med få sociale, økonomiske og mentale 
ressourcer til rådighed. I begge boligområder er der netop også en større andel af enlige 
med børn end i kommunen som helhed. 
 
Der er brug for, at forældrekompetencerne hos de sårbare familier bliver styrket 
således, at forældrene bedre kan navigere i det danske samfund herunder i de 
kommunale dagtilbud. De boligsociale medarbejdere, driften i boligområderne og 
beboerne beretter jævnligt om en del små børn (indskoling og før-skole børn), som 
færdes uden voksenkontakt i boligområdet – også på tidspunkter, hvor det er 
uhensigtsmæssigt, at de opholder sig uden for hjemmet uden voksne. Udover for lidt 
søvn kan det gå ud over børnenes institutionsliv, skolegang og generelle trivsel, og 
herudover skaber det også ofte problemer i boligområderne med larm og gener for de 
øvrige beboere. I forlængelse heraf giver en del forældre selv udtryk for et ønske om 
vejledning i forhold til det, der relaterer sig til opdragelse, børns sundhed, trivsel samt 
aktivt forældreskab i dagtilbud og skole.  

Forældre som primært fokusområde 
Børn og unge har gennem mange år været et primært fokusområde i det boligsociale 
arbejde. Udfordringernes karakter tegner et billede af, at der fortsat er behov for at 
uddanne og engagere forældre fra udsatte familier i at blive gode rollemodeller for deres 
børn samt at tage større ansvar for deres børns trivsel, sundhed og læring.  

Samlet set er de udsatte og sårbare børnefamilier i boligområderne, ifølge både de 
boligsociale nøgletal, lederne af dagtilbuddene og lederne af skolerne, karakteriseret 
ved: 

a) at familierne enten slet ikke benytter dagtilbuddene, eller at børnene kommer meget 
uregelmæssigt 

b) at børnene har ringe danskkundskaber  
c) at forældrenes uddannelsesbaggrund samt arbejdsmarkedstilknytning er relativ lav  
d) at familierne på mange måder lever ”usundt” (det ses i madpakker, søvnmønster, 

motion, tandpleje etc.)  
e) at forældrene har et begrænset netværk særligt med andre forældre uden for 

boligområderne. 

Helsingør Kommune har i den forbindelse besluttet at indføre et registreringssystem i 
alle dagtilbud, så fremmødet registreres dagligt. 
 
Udvalgte statistiske data, der illustrerer problemkomplekset: 

 
a) Tilknytning til dagtilbud 
For begge boligområder gælder, at der er relativ stor tilknytning til 
daginstitutionstilbuddene når man ser på de officielle tal:  
For de 1-2 årige var tallene 57,7% i Nøjsomhed og 66,7% i Vapnagaard i 2015 
For de 3-5 årige var tallene 100% i Nøjsomhed og 92,4% i Vapnagaard i 2015 
 
Men ifølge daginstitutionslederne er fremmødet langt lavere end antallet der er meldt 
ind dvs. end tilknytningstallene viser.  
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For de 10-14 årige ser billedet anderledes ud. Her er tilknytningen 23,3% i Nøjsomhed, 
46,8% i Vapnagaard og 47,5% i Helsingør Kommune. Det skyldes formentlig at 
Helsingør Kommune har et socialt pædagogisk værested beliggende i Nøjsomhed 
(Tetriz), hvor områdets børn og unge primært er tilknyttet. 
 
Det opleves desuden, at der er en generel manglende opbakning fra sårbare og udsatte 
forældre i forhold til deltagelse ved arrangementer i daginstitutioner og skoler og også 
ved helhedsplanens aktiviteter. 
 
b)Sprogscreeninger  
Der udarbejdes en baseline for behovet for sprogstøtte i de to boligområder i 
institutionerne Villa Kulla 1 og 2 samt Troldehøj. Sprogstøtten kan differentieres i 
nyankommne, der er berettiget til basisdansk, suppleret danskstøtte samt særlige 
tilbud. 
 
c)Uddannelsesbaggrund og arbejdsmarkedstilknytning  
(Se evt. også ’5.3 Uddannelse og beskæftigelse’ for tal omkring uddannelsesniveau og 
arbejdsmarkedstilknytning) 
 
d)Børns sundhed og trivsel 
Sundhedsplejens målinger viser, at der er flere overvægtige børn i boligområderne end 
blandt de øvrige elever på skolerne. Dette på trods af, at der gennem mange år i både 
Nøjsomhed og på Vapnagaard har været et tæt samarbejde med kommunens 
sundhedskonsulenter samt LOF om forskellige motionsforløb og temaaftener. Fælles for 
begge aktiviteter er, at de i høj grad også efterspørges og er velbesøgte. Forældrene 
udtrykker samtidig et ønske om mere viden om sund kost for børn og resten af familien. 
Det indikerer, at der stadig er et behov for at sætte yderligere fokus på kost, motion og 
sund levevis for derigennem at forebygge livsstilsygdomme senere i livet, og måske 
vidner dette også om, at vi måske skal til at arbejde på en anden måde?  

e)Forældre netværk 
Erfaringerne fra bl.a. ’Bydelsmødre’, ’Hverdagsrådgivningen’, ’Middag for kvinder’ og 
dagtilbuddene i boligområderne viser, at en række sårbare familier ofte bevæger sig i 
de samme begrænsede og snævre netværk, som ofte lukker sig om sig selv. I 
forlængelse heraf er social kontrol også en udfordring i begge områder. 
 
Der er allerede etableret flere sociale netværk (både frivillige og professionelle), men 
disse netværk skal i højere grad professionaliseres og målrettes i samarbejde med 
forældre, kommunale instanser og boligsociale medarbejdere, således at vi får arbejdet 
intensivt med de udsatte familier, som for alvor har brug for et kompetenceløft.  

Andel børn og enlige med børn 
Der er hhv. 24,3% og 23,6% børn og unge under 18 år i Nøjsomhed og på Vapnagaard 
imod 20,1% for Helsingør Kommune som helhed (2017). Der er samtidig hhv. 7,8% og 
13,8% enlige med børn i Nøjsomhed og Vapnagaard imod 7,0% i hele Helsingør 
Kommune (2017) (KÅS-tal fra Danmarks Statistik). 

Formål, mål og succeskriterier for indsatsområdet: 

Formål og mål: 
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Det overordnede formål med indsatsområdet er at styrke boligområdernes udsatte og 
sårbare forældre, så de kan spille en aktiv rolle i forbindelse med deres børns trivsel, 
sundhed og positive udvikling for derigennem at bidrage til, at den negative sociale arv 
brydes.  

Målene for indsatsen er: 

1. At forældrekompetencerne styrkes, herunder at forældrene bliver bedre til at 
kunne navigere og handle i både kommunens eksisterende tilbud specifikt og i 
det danske samfund generelt. 

2. At øge trivslen, de sproglige kompetencer og sundheden blandt før-skole børn og 
børn i indskolingen. 

3. At skabe og understøtte eksisterende netværk på tværs af forældres forskellige 
etnicitet og socialøkonomisk position.  
 

Succeskriterier (lokalt opstillede målinger): Datakilde: 

1.1-2 årige i dagtilbud 

Andelen af børn på 1-2 år som er i dagtilbud skal 
frem mod 2021 stige til 60% eller derover i 
Nøjsomhed og fastholdes på 2015-niveau eller 
øges på Vapnagaard. 

Baseline 2015 

Andelen af børn på 1-2 år som er i dagtilbud var 
57,7% i Nøjsomhed og 66,7% på Vapnagaard i 
2015. Tallet var 70% i Helsingør Kommune. 

KÅS-tal fra Danmarks Statistik 
 

Udviklingen følges årligt. 

 

2.Småbørns sproglige udvikling 

Der udarbejdes en baseline for behovet for 
sprogstøtte i de to boligområder i dagtilbuddene 
Villa Kulla 1 og 2 samt Troldehøj i 2018. Herefter 
udarbejdes succeskriterier for de følgende år 
 

Sprogstøttekorpset – Helsingør 
Kommunes dagtilbudscenter 

 

3. Deltagelse ved forældremøder 

Andelen af forældre, som deltager ved 
forældremøder i dagtilbud øges med 10% i 2021.  

Baseline i 2016: 

Troldehøj (Nøjsomhed): 17 deltagere  
Villa Kulla 1 og 2 (Vapnagaard): 50 deltagere 

Måles af de lokale dagtilbud 

Udviklingen følges årligt. 

 Aktiviteter, som skal bidrage til indfrielse af formål, mål og 
succeskriterier: 

 
1. Familiekursus – tidlig indsats 
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2. Udvidet skole-hjem samarbejde 
3. Familielab 
4. Tetriz 

 

Medarbejderressourcer for indsatsområdet: 

Boligsociale Helhedsplan1: 

2 Netværkskoordinatorer indgår med 32 timer (15 og 17 timer) pr. uge i alt. 

1 Børn, Unge og Familiekoordinator indgår med 12 timer pr. uge i alt. 

1 Familiekoordinator indgår med 12 timer pr. uge i alt. 

1 Børn- og Ungemedarbejder indgår med 3 timer pr. uge i alt. 

1 Boligsocial medarbejder indgår med 4 timer pr. uge i alt.  

1 Sekretariatsleder indgår med 18 timer pr. uge 

Kommunale aktører: 

Repræsentanter fra sundhedsplejen indgår med 1 timer pr. uge. 

Repræsentanter fra Villa Kulla 1 og 2 indgår med 2 timer pr. uge. 

Repræsentanter fra Troldehøj indgår med 2 timer pr. uge. 

Repræsentanter fra Borupgårdskolen 5 timer pr. uge 

Repræsentanter fra Sprogstøttekorpset indgår med 1-2 timer pr. uge. 

Repræsentanter fra SFO (Villa Fem) indgår med 2 timer pr. uge. 

De kommunale aktørers timeforbrug ligger udover den medfinansiering der indgår i 
budgettet for helhedsplanen. 

 

Sammenhængen med den kommunale indsats i boligområdet: 

Sundhedsplejerske, dagtilbud, SFO, skole, samt særlige tilbud som sprogstøttekorps og 
Jordkloden, udgør rygraden i den kommunale opgave: At danne og uddanne børn.  

Ledelsen i dagtilbuddene i og omkring boligområderne Vapnagaard og Nøjsomhed har 
peget på en række udfordringer for deres opgavevaretagelse.  

På denne baggrund har lederne sammen med det de boligsociale helhedsplaner peget 
på tre aktiviteter der har til hensigt at undersøge og arbejde med disse udfordringer i 
fællesskab. De udfordringer, der er peget på, er:  

 Overgang fra sundhedsplejerske til dagtilbud 
 Lavt fremmøde i dagtilbud 
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 Forældres manglende tillid til og forståelse af dagtilbuddenes 
arbejdsmetoder  

 Ringe dansksproglige kundskaber hos børn ved skolestart  
 Manglende skoleparathed  
 Svært forældresamarbejde i både dagtilbud og skole 
 Uafklarede forventninger omkring forældrerolle og forældreansvar. 

Sundhedsplejen: 
Sundhedsplejersker støtter, vejleder og videregiver viden og erfaring til forældre i 
Helsingør kommune, så de får den bedst mulige start som familier.  

Sundhedsplejen indeholder mange aktiviteter: Sundhedsplejerskerne kommer på besøg 
i hjemmet i barnets første leveår, de arrangerer mødregrupper og de kommer i 
dagtilbud og skoler mv. I Helsingør Kommune er der også Familieiværksættere. 
Familieiværksættere er et forløb, der forbereder de kommende forældre på 

forældrerollen. Derudover har sundhedsplejen åbent hus på Vapnagaard hver fredag, 

hvortil helhedsplanen henviser familier, hvis de har brug for det. I åbent hus kan 
forældre få råd og vejledning om amning, ernæring, søvn, trivsel etc. samt få snak om 
den nye familiesituation.  

Villa Kulla 1 og 2: 
Villa Kulla 1 og 2 er et kommunalt 0-6 års dagtilbud med plads til 220 børn, som fysisk 
er beliggende på Vapnagaard. Helhedsplanen og have- og madprojekt ”BoGro” 
samarbejder med dagtilbuddet. Villa Kulla har eksempelvis en have beliggende bag 
”Laden” (bebyggelsens store fælleshus) som er blevet en integreret del af institutionens 
aktiviteter. Helhedsplanen har en morgenmadscafé i forældrecafeen, som fysisk er 
beliggende over for institutionen. I forældrecafeen kommer dels forældre forbi, når de 
har afleveret deres barn/børn, dels en repræsentant fra dagtilbuddet. Ved øvrige 
arrangementer, som helhedsplanen afholder - som eksempelvis temaaftener i 
forældrecafeen - orienteres og inviteres dagtilbuddet og deres forældre også. Villa Kulla 
har også indgået i samarbejdet omkring afholdelse af Familiekurser. 

Troldehøj:   
Børnehuset Troldehøj er et 0-6 års dagtilbud med op til 120 børn beliggende i 
Nøjsomhed. Også i Nøjsomhed er der et tæt samarbejde mellem helhedsplanen og 
dagtilbuddet omkring udvalgte aktiviteter – det være sig: Temaaftener, BoGro 
aktiviteter, Familiekurser etc. Medarbejdere fra Troldehøj har deltaget aktivt under 
udarbejdelse af konceptet Familiekurser samt deltaget ved udvælgelse af familier. 

Sprogstøttekorps og Jordkloden: 
Sprogstøttekorpset varetager sprogstimulering af tosprogede småbørn. Korpset har 
base i Jordkloden, som er et kommunalt tilbud til børn, der ikke går i dagtilbud men har 
behov for sprogstimulering. Jordkloden er fysisk beliggende i Nøjsomhed.  

Sprogstimuleringen foregår i kommunens dagtilbud og skoler og der foretages 
sprogvurderinger af 3 og 4 årige børn og i indskolingen. 

Helhedsplanen samarbejder med sprogstøttekorpset og Jordkloden og i forbindelse med 
aktiviteten Familiekursus har sprogstøttekorpset også indgået.   

Skolerne: 
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Skolerne omkring Nøjsomhed og Vapnagaard er organiseret under Helsingør Skole og 
Snekkersten skolerne. Hovedparten af børnene fra boligområderne er tilknyttet disse 
skoler, men der er også børn, der går på byens privatskoler.  

Helhedsplanen samarbejder med skolerne og har specifikt gennem det sidste år 
intensiveret samarbejdet med Borupgaardskolen, hvor vi har pilottestet et udvidet 
skole-hjem samarbejde. Og netop grundet dette udvidede samarbejde mellem Villa 
Fem, skole og helhedsplan, som har været en stor succes, har vi besluttet at fortsætte 
det gode samarbejde og allerede efter sommerferien starte op med et lignende forløb 
med de kommende 0. klasser. Se aktivitetsbeskrivelse: Udvidet skole-hjem samarbejde.  

Villa Fem: 
Villa Fem er et fritidstilbud for børn og unge i alderen 10-15 år og er beliggende mellem 
Nøjsomhed og Vapnagaard.  

I forhold til de kommunale instanser, er den boligsociale rolle overordnet set, at bygge 
bro mellem forældre, ansatte og helhedsplanen og understøtte, at vi sammen udvikler 
en hensigtsmæssig vidensdeling og får koordineret vores respektive aktiviteter. 
Derudover supplerer den boligsociale indsats den kommunale kerneopgave, ved at 
opbygge relationer til de pågældende familier, opbygge forældrenes tillid til de 
kommunale institutioner, og hjælpe de kommunale institutioner til at forstå bredden af 
kulturelle værdier og verdensbilleder vedrørende forældreskabet.    

Aktiviteterne der beskrives i denne delaftale er udarbejdet sammen med ovennævnte 
aktører (sundhedsplejen, dagtilbud, sprogstøttekorps, skoler og Villa Fem) og skal også 
gennemføres sammen med de relevante kommunale instanser.  

Både Nøjsomhed og Vapnagaard har en lang tradition for at samarbejde med 
Kommunens Team Sundhed. Team Sundhed vil derfor fortsat være en vigtig 
samarbejdspart i emner omkring sundhed. 

Kommunens projekt ”Et lettere liv” vil også være en samarbejdspart. 

Indsatsområdets økonomi i henhold til budget (Her anføres finansiering for dette 
indsatsområde som oplyst i det vedlagte budget for den boligsociale indsats): 

Organisation Finansiering 

Landsbyggefonden  

Lokal medfinansiering  

Samlet budget for indsatsområdet  

Konflikthåndtering og underretning: 

Det er et fælles ansvar at parterne indgår i et konstruktivt samarbejde og hermed sikrer 

helhedsplanens fremdrift. Opstår der konflikter eller uoverensstemmelser - det kan både 

være sig af faglig og/eller økonomisk karakter mellem de involverede parter i delaftalen 

- skal sekretariatslederen orienteres herom. Sekretariatslederen har herefter ansvar for 

håndtering af situationen- eventuelt i samarbejde med Boliggårdens ledelse.  

Sekretariatslederen er ansvarlig for, at følgegruppen og øvrige relevante 
samarbejdspartnere informeres og underrettes, hvis der opstår forhold som påvirker 
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fremdriften af aktiviteterne. Desuden viderebringer sekretariatslederen eventuelle 
konflikter til bestyrelsen såfremt det har indflydelse på realiseringen af delaftalen 
og/eller det overordnede samarbejde i helhedsplanen. Det er bestyrelsen, der i sidste 
instans træffer beslutning om afklaring og konsekvenser af sådanne 
konflikter/underretninger med henblik på at sikre det fortsatte samarbejde. 

Revision af delaftalen (Eventuelle reviderede aftaler skal ikke fremsendes til 
Landsbyggefonden, men fonden skal om nødvendigt til enhver tid kunne 
rekvirere ajourførte delaftaler): 

Delaftalen kan revideres løbende ved ændringer i de lokale forhold. Både følgegrupper 
og de faglige arbejdsgrupper har til opgave at følge op på, udvikle og justere de enkelte 
aktiviteter med udgangspunkt i gruppernes fagligheder. De faglige arbejdsgrupper og 
følgegrupper kan komme med forslag til justeringer i delaftalerne, som herefter skal 
godkendes af bestyrelsen. Ved behov for større ændringer, der rækker ind i selve den 
strategiske samarbejdsaftale, skal den reviderede strategiske samarbejdsaftale altid 
godkendes af både den boligsociale bestyrelse og LBF. 
 

Delaftalen gælder fra - til:  

1.januar 2018 – 31. december 2021 

 

Aktiviteter, som skal bidrage til indfrielsen af mål for indsatsområdet (tilføj 
skemaer - ét skema pr. aktivitet): 
 

Aktivitetsnavn: 

Familiekursus – tidlig indsats 

Indhold og praksis (aktivitetsbeskrivelse): 

Det ambitionen med nærværende helhedsplan at tilrettelægge én konkret model for 
udarbejdelse og afholdelse af familiekurser, således at der udelukkende findes ét tilbud. 
Dette skal foregå i tæt samarbejde mellem helhedsplanen og Center for Dagtilbud og 
Skoler. I nærværende aktivitetsbeskrivelse er arbejdstitlen på modellen ’Familiekursus - 
tidlig indsats’. 

Hvorfor er der behov for Familiekursus – tidlig indsats? 
For begge boligområder er der observeret mangelfuld sproglig udvikling og/eller 
bekymring for børn/familiers generelle trivsel. Den mangelfulde sproglige udvikling kan 
typisk medføre en skolegang, hvor barnet vil være ’bagud’ i forhold til sine 
jævnaldrende med deraf følgende problemstillinger. En del af omtalte børn vil derfor 
måske også have brug for ekstra støtte i skoleforløbet.  

I erkendelse af den væsentlige betydning, den tidlige opvækst har på udviklingen af 
børnenes sproglige, sociale og motoriske kompetencer, er formålet med nærværende 
familiekursus at understøtte familien/forældrene, så barnet får mulighed for at deltage 
ligeværdigt i børne- og læringsfællesskaber.  

Karakteristisk for de familier, hvor vi er bekymrede for barnets generelle udvikling, er:  
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1. Manglende forståelse og viden om børneopdragelse og betydningen af den vigtige 
stimulering af barnet i de tidlige leveår hos forældrene. Fx læsning af 
godnathistorier og leg med barnet.  

2. Manglende struktur i barnets hverdag med varierende sengetider, usund kost 
m.m. 

3. Lav tilknytning til dagtilbud og manglende deltagelse i forældresamarbejde med 
dagtilbud m.fl. 

De afviklede familiekurser 2015-2017 har givet læring til os fagprofessionelle og gode 
resultater for familierne. Derfor vil vi i samarbejde med kommunen samle og 
videreudvikle de forskellige kurser målrettet familier, så der udvikles én brugbar og 
stærk model, som alle parter er bekendt med. Der er blevet udarbejdet både eksterne 
og interne evalueringer af de tidligere afholdte familiekurser (’Familiekursus for 
tosprogede børn og forældre’, udarbejdet af Nina Bundgaard Holck, 2016).   

Rekruttering 
Der vil der være et tæt samarbejde mellem helhedsplanen og Center for Dagtilbud og 
Skoler om rekrutteringen af familier. Der nedsættes en form for visitationsudvalg på 
tværs af kommune og helhedsplan. Dette skal sikre gennemsigtighed i 
udvælgelsesproceduren. 

Metode 
’Familiekursus – tidlig indsats’ har fokus på de mest udsatte familier, som vi ikke når 
igennem øvrige tiltag. Et væsentligt element er den praksisorienterede tilgang. I 
Familiekurset skal vi således ikke sige, hvad forældrene skal gøre, men vise det i stedet 
for. Det planlægges at familiekurset vil indeholde følgende elementer og strække sig 
over et halvt år: 

1) Opstartsmøde med deltagerne og introduktion til kurset gennemføres af den 
boligsociale helhedsplan 

2) Hver familie får tilknyttet en mentor, der igennem familiekurset vil komme hjem 
til familierne min. tre gange. Mentoren vil tale med forældrene om den nye viden, 
de får på kurset samt hjælpe og støtte familierne i at implementere en struktur i 
hjemmet, der øger familiens generelle trivsel til gavn for børnene. Mentorerne 
kan enten være kommunale medarbejdere eller boligsociale medarbejdere. 

3) Familierne tages ud af deres vante omgivelser 1-2 gange i forløbet fx med 
overnatning i Folkeferiens Ferieby i Helsingør’ (start og slutning) for at skabe 
netværk og fællesskab omkring forældrenes læring. Forløbet kan fx indeholde at 
forældrene deltager i Forumteater, hvor de sammen med skuespillere skal spille 
konfliktfyldte scener fra deres hverdag - scener de selv har valgt. Forløbet kan 
også indeholde at forældre og børn laver aktiviteter sammen; madlavning, yoga, 
lege osv. Helhedsplanen står for planlægning og gennemførelse af forløbet i 
samarbejde med dagtilbud og sundhedspleje.  

4) Der afholdes 3-4 temaaftener med forskellige oplæg i forløbet. Helhedsplanen 
står for planlægning og gennemførelse af temaaftener eksempelvis med 
oplægsholdere fra Team Sundhed. 

Der lægges vægt på en inddragende og anerkendende form i kurset med plads til dialog 
og drøftelser.  

Overordnede tematikker for familiekurset er: Sprog/læsning, vokse op mellem to 
kulturer, skoleparathed, forældrerollen, samarbejde med skole og dagtilbud, ’Det 
kærlige nej’ (sætte grænser), samvær/leg med sit barn og måltider/sund kost. 
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Forankring 
I Center for Dagtilbud og Skoler. 

Formål og mål: 

”Familiekursus” er et frivilligt læringsforløb for tosprogede forældre, der – på grund af 
sproglige barrierer eller andre forhold – vurderes at have brug for en tættere 
introduktion til forældres rolle i Danmark, herunder samarbejdet med dagtilbud og 
skole. 
 
Formålet er at øge forældrenes kompetencer og viden om børneopdragelse således, at 
børnene i højere grad er skoleparate ved skolestart. Ved at sikre en god skolestart øges 
chancerne for at bryde den negative sociale arv. 

Formålet med projektet er: 
 

 at motivere forældrene til at tage ansvaret for deres børns institutionsliv og 
efterfølgende skolegang 

 at give forældrene konkrete redskaber til sproglig og motorisk stimulering af børn 
 at styrke familiernes trivsel og aktive medborgerskab 
 at forbedre forældresamarbejdet i dagligdagen  

Målene for aktiviteten er: 

 En øget sproglig udvikling og større deltagelse i sociale fællesskaber hos de 
deltagende børn 

 De deltagende familier er mere velfungerende i hverdagen (kommer til tiden i 
dagtilbuddet, er udhvilet, har en sund madpakke med osv.)  

 Et forbedret forældresamarbejde med personalet i dagtilbuddene i dagligdagen  
 At forældrene i højere grad deltager i aktiviteter i dagtilbuddene 

Aktiviteten bidrager også til at indfri det overordnede mål for indsatsområdet: 

 At forældrekompetencerne styrkes, herunder at forældrene bliver bedre til at 
kunne navigere i både kommunens eksisterende tilbud specifikt og i det danske 
samfund generelt. 

 At trivslen, de sproglige kompetencer og sundheden blandt før-skole børn og 
børn i indskolingen øges. 

Målgruppe(r): 

Familier med børn i førskolealderen 1-7 år i begge boligområder. Typisk vil der også 
være søskende i de deltagende familier, som vil få gavn af forløbet. 

Succeskriterier og datakilde for aktiviteten: 

Succeskriterier: Datakilde: 

1. De familier, der deltager i familiekurser 
skal opleve efterfølgende at have en mere 
velfungerende hverdag sammen med deres 
børn. 

Helhedsplanen gennemfører interview 
med de deltagende familier ca. 3 
måneder efter kursets afslutning. 
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2. Dagtilbuddene (Villa Kulla 1 og 2 samt 
Troldehøj) skal opleve, at de deltagende 
familier efterfølgende har en mere 
velfungerende hverdag. 

Helhedsplanen gennemfører interview 
med repræsentanter fra dagtilbuddene 
ca. 3 måneder efter kursets afslutning. 

3. Dagtilbud og forældre der deltager i 
familiekurset, skal begge opleve et forbedret 
forældresamarbejde efterfølgende. 

Helhedsplanen gennemfører interviews 
herom 

Ansvars- og rollefordeling: 

Center for Dagtilbud og Skoler og helhedsplanen planlægger indsatsen i fællesskab og 
udvælger de deltagende familier. Den nærmere arbejdsfordeling mellem forskellige 
aktører fremgår af afsnittet Indhold og praksis/metode. 

Familiekurset vil blive gennemført i et samarbejde mellem dagtilbuddene Troldehøj og 
Villa Kulla, Sundhedsplejen, Sprogstøttekorpset, Sundhedsteamet og den boligsociale 
helhedsplan. Der kan eventuelt deltage familier fra kommunens øvrige institutioner, 
såfremt der godkendes kommunal medfinansiering hertil.  

  

Aktivitetsnavn: 

Familielab 

Indhold og praksis (aktivitetsbeskrivelse): 

Familielab er en slags forældrepanel og et mødeforum, bestående af faste deltagere. 
Forældrepanelet har en eksplorativ tilgang og det primære formål på møderne er, at 
undersøge forældres værdier, forståelser/misforståelser, bekymringer, myter, 
udfordringer, forventninger mv. med henblik på at opnå et styrket forældresamarbejde. 
Derudover har vi et intensivt fokus på at få mere viden om hvad der skal til for at få 
styrket vuggestuetilknytningen som er relativ lav (57,7% i Nøjsomhed og 66,7% på 
Vapnagaard). 

Hvorfor er der behov for et Familielab? 
”Det gode forældreskab”, ”den gode barndom” og ”det gode liv” er subjektive og 
dynamiske størrelser, der ofte hænger sammen med en række sociale, økonomiske og 
kulturelle forhold.  

Systemet/samfundet er opbygget således, at mange forskellige børn og forældre skal 
kunne forstå og føle sig trygge ved et ensartet værdisæt, idet de skal benytte den(de) 
samme kommunale institution(-er). I denne situation er der mange rationaler på spil: 
det pædagogiske i dagtilbuddene, et statsligt demokratisk dannelsesrationale, et 
samfundsøkonomisk rationale, og et utal af forskellige forældrerationaler.     

For at understøtte et godt og konstruktivt samarbejde med forældrene omkring 
boligområdernes børn, er der behov for at få disse rationaler og dertilhørende værdier 
frem i lyset. Børn og forældre skal gerne kunne se sig selv i og leve op til det værdisæt, 
der er i det kommunale dagtilbud, de bruger. 
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Derfor ønsker sundhedsplejen, dagtilbuddene og skolerne med flere, sammen med den 
boligsociale helhedsplan, at indgå i et struktureret samarbejde med områdernes 
forældre om, hvad ”det gode børneliv” og ”et godt forældreskab” er.  

Helhedsplanen ønsker sammen med de kommunale dagtilbud, sundhedsplejen og 
forældrene at udforske, hvad, hvornår og hvordan samarbejdet omkring børnene kan 
forbedres, således at de involverede parter sammen danner en ”ny viden”, som 
dagtilbuddene efterfølgende kan anvende i praksis, både i deres omgang med børn og 
forældre men også ift. afholdelse af arrangementer. 

Rekruttering 
Forældrene udvælges og ’prikkes’ af helhedsplanens medarbejdere og dagtilbuddenes 
ansatte. Forældrene bliver faste deltagere i panelet. De deltager så længe de vil og 
udskiftes hen ad vejen på uformel vis.  

 
Metode - Hvad er Familielab?  
 

 Familielab skal bestå af:  
o tre repræsentanter fra kommunens dagtilbud – én fra dagtilbuddene, én 

fra sundhedsplejen og evt. en fra SFO’en eller fra sprogstøttekorpset 
o én repræsentant fra helhedsplanen   
o omkring 10 forældre (dels fra vuggestue og dels fra børnehave), der er 

beboere på Vapnagaard og i Nøjsomhed.  
 

Dagtilbuddene vælger selv, om det er dagtilbudsleder eller medarbejdere, der 
sidder i panelet.  

 
 De professionelle deltagere i Familielab er sammen med forældrene i fællesskab 

ansvarlige for aktivitetens succes.  
 

 Gennemførelsen af familielab-debatterne foregår ved, at en professionel/ansat 
præsenterer kort et tema og forældrene byder ind i en ’bordet rundt’ runde, der 
tager udgangspunkt i forældrenes egen hverdag. 
 

 Forældrene i Familielab skal være:  
o både fædre og mødre fra henholdsvis vuggestue og børnehave 
o være repræsentative for områderne og repræsentere forskellige ’stemmer’  
o have indsigt i, hvad der rør sig/fylder hos områdets øvrige forældre 

således, at flest mulige perspektiver på ”det gode børneliv” kommer frem 
på møderne.  
 

 Behandling af viden: Den viden der kommer ud af familielab-debatterne skal 
løbende tages i brug i institutionernes praksis og drøftes i den faglige 
arbejdsgruppe tilknyttet aktiviteten. 
 

Forankring og drift 
Erfaringerne opsamles ved de planlagte kvartalsvise møder mellem Center for Dagtilbud 
og Skoler og en repræsentant fra helhedsplanen. Erfaringerne fra Familielab fx omkring 
forældresamarbejde i dagtilbud, udbredes til den øvrige del af kommunen, da det er et 
strategisk prioriteret område i Helsingør Kommune. 
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Formål og mål: 

Det overordnede formål med aktiviteten er at forbedre samarbejdet mellem kommunens 
instanser og forældrene i boligområderne, således at tilknytningen til både vuggestue og 
børnehave forbedres. Herunder følger en række mål: 

1. Øge de fagprofessionelles viden om andre opfattelser af ”det gode forældreskab” 
og et ”godt børneliv” end den traditionelle danske tilgang 

2. Øge forældrenes viden om ”det gode forældreskab” og et ”godt børneliv” set i 
dansk kontekst  

3. At få flere forældre til at deltage ved institutionernes aktiviteter som fx 
forældremøder, cafe arrangementer mv.  

Aktiviteten bidrager også til at indfri det overordnede mål for indsatsområdet: 

At skabe og understøtte eksisterende netværk, på tværs af forældres forskellige 
etnicitet og socialøkonomiske position. 

Målgruppe(r): 

Målgruppen er forældre til børn fra 0 til 6 år. 

Succeskriterier og datakilde for aktiviteten: 

Succeskriterier: Datakilde: 

1. Der afholdes minimum 4 årlige 
Familielab møder med minimum 6 
forældre pr. gang  

Egen registrering 

2. Andelen af forældre, som deltager 
ved forældremøder i dagtilbud øges 
med 10% i 2021.  
 
Baseline i 2016: 
Troldehøj (Nøjsomhed): 17 deltagere  
Villa Kulla 1 og 2 (Vapnagaard): 50 
deltagere 

Måles af de lokale dagtilbud 

Udviklingen følges årligt. 

Ansvars- og rollefordeling: 

 
Etablering og forpligtigelser:  

 Forældrene udvælges og ’prikkes’ af helhedsplanens medarbejdere og 
institutionernes ansatte. Forældrene bliver faste deltagere i Familielab. De 
deltager så længe de vil og udskiftes hen ad vejen på uformel vis.  

 Helhedsplanen inviterer til og afvikler et opstartsmøde. Her præsenteres formålet 
med panelet, og der indgås en dialog mellem forældrene, institutionernes ansatte 
og sundhedsplejen omkring de udfordringer, der eksisterer omkring ”det gode 
børneliv”. Ud fra denne dialog udarbejder helhedsplanens ansatte en møderække 
med temaer til dialog på møderne.  

 Arbejdsgruppen har i fællesskab ansvaret for at organisere møderne, skabe 
dialog om temaerne, samt udsendelse af referat/videns opsamling efterfølgende.  
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 De udvalgte forældre forpligtiger sig til at deltage i møderne ca. hver tredje 
måned, indgå i dialog med de professionelle/ansatte samt viderebringe 
informationer til områdets øvrige forældre i det omfang det er nødvendigt. 

 
Helhedsplanen er tovholder på aktiviteten, mens dagtilbud og sundhedsplejersker står 
for den faglige debat og dialog i Familielab. Alle parter deltager i rekrutteringen af 
forældrene. 
Sprogstøttekorpset deltager på ad hoc niveau. 
 

 

Aktivitetsnavn: 

 
Udvidet skole-hjem samarbejde 
 

Indhold og praksis (aktivitetsbeskrivelse): 

Denne aktivitet har fokus på at en lærer, en pædagog og en boligsocial medarbejder 
kommer på hjemmebesøg, for at invitere familierne til temaaftner for et forbedre skole-
hjem samarbejdet. 

Det er en udfordring for skolerne at få et godt og tæt samarbejde med forældre, der er 
udsatte eller forældre, der ikke selv har gået i en dansk folkeskole. Udfordringen 
handler om mangelfuld kommunikation og manglende forventningsafklaring i forhold til 
roller og ansvarsfordeling mellem forældre og skole.  

Det udvidede skole/hjem samarbejde er et forsøg på at gribe denne udfordring an med 
udgangspunkt i et bredt samarbejde mellem de aktører, der kender familierne. 
Aktiviteten understøtter skolens arbejde for at skabe en god og konstruktiv 
kommunikation mellem skole og hjem.  

I 2016 iværksatte skole, fritidstilbud (Villa Fem) og helhedsplanen i Vapnagaard et 
samarbejde om en specifik 4. klasse, der fungerede meget dårligt. Her viste det sig, at 
der var følgende afledte effekter af det udvidede skole-hjem samarbejde:  

 Sundere madpakker.  
 Tre børn ud af 15, blev tilmeldt i foreningslivet.  
 Forældrene udtalte, at de gerne ville have haft et forløb i 0. klasse,  
 Flere forældre anvendte forældre-intra.   
 Flere forældre begyndte at benytte skolens tilbud om åben skole en gang om 

måneden.  
 Sidst men ikke mindst oplevede lærerne en større tillid og tryghed fra børnene.    

Det er på baggrund af disse erfaringer, at nærværende aktivitet er udviklet.   

Aktivitetens hovedindhold består af et årshjul med følgende elementer:  

Forår: marts - april Udvælgelse af ca. 15 deltagende familier i forbindelse med 
overleveringsproceduren fra dagtilbud til skole. Denne 
udvælgelse foregår mellem skole og dagtilbud. 
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August – september Hjemmebesøg hos familierne, hvor forældrene introduceres 
for det udvidede skole-hjem samarbejde og inviteres til fem 
temaaftner. 

En repræsentant for SFO, Skole og Helhedsplan deltager på 
hjemmebesøget. 

Oktober – november 

Afholdes 5 
temaaftener med ca. 
14 dages mellemrum 

1. temaaften: Basim Osmann – ”At leve mellem flere 
kulturer” 

2. temaaften: Sundhed ift. Søvn, 
kost/madpakker/morgenmad 

3. temaaften: Læsevejledning 

4. temaaften: Matematik 

5: temaaften kommunikation- herunder forældre-intra, 
forældremøder mv. 

Repræsentanter fra SFO, skole og helhedsplan deltager ved 
temaaftenerne. Temaaftnerne afholdes i boligområdet og 
helhedsplanen organiserer børnepasning i forbindelse 
hermed. 

Marts Temaaften med opsummering og reminder på de vigtigste 
pointer, hvor man også ser frem mod 1. klasse. Her evalueres 
forløbet, og det vurderes, om der er behov for flere 
hjemmebesøg hos enkelte familier. Evt. kan familierne 
tilbydes at få tilknyttet en familiementor via Bydelsmødrenes 
forening. 

April-juni Eventuelle ekstra hjemmebesøg afvikles. 

 

Årshjulet gennemføres i alt fire gange, da vi allerede starter i indeværende år 2017. 

Rekruttering  
I forbindelse med barnets skift fra dagtilbud til SFO/skole er der et tæt samarbejde om 
barnet for at sikre en god overgang. Særligt er der fokus på de familier, for hvem 
institutionslivet har været svært, hvis eksempelvis familierne har haft vanskeligt ved at 
se, hvilken værdi det har for deres barn at være i institution. 
Det er skolens ansvar sammen med dagtilbuddet at udpege de familier, der skal tilbydes 
det udvidede skolehjem samarbejde. Dette gøres som en del af deres eksisterende 
overleveringsprocedure. Forud for temaaftnerne ringer den boligsociale medarbejder 
eller skolen til de pågældende familier for at sikre et stort fremmøde. 

Metode 
Metodisk har vi valgt at fokusere på hjemmebesøg og temaaftner afholdt i 
boligområdet. Formålet med dette er at skabe størst mulig tryghed og tillid til de lærere 
og pædagoger, der er involveret. Ved denne tilgang bliver det også tydeligt for børnene, 
at de voksne omkring dem taler sammen, hvilket kan have en positiv indflydelse på 
relationen mellem børnene og lærer i skolen.  
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Forankring og drift 
Udpegning af deltagerfamilier foretages af dagtilbud og skole i forbindelse med den 
allerede eksisterende overleveringsprocedure. 

Hjemmebesøgene planlægges af den boligsociale medarbejder, skole og SFO. 

Temaftenerne planlægges og afvikles af skole og den boligsociale medarbejder. De 
boligsociale medarbejdere vil organisere børnepasning i forbindelse med temaaftenerne 
og er ansvarlige for traktering. 

 

Formål og mål: 

Formålet er at give boligområdernes børn og forældre den bedst mulige forudsætning 
for et godt skoleliv.  

Målene for aktiviteten er:  

 At kommunikationen mellem skole og forældre i målgruppen forbedres  
 At forældrenes tillid til skolen og lærerne øges  
 At flere forældre forstår deres ansvar og forpligtelser i forbindelse deres børns 

skolegang  

Aktiviteten bidrager også til at indfri det overordnede mål for indsatsområdet: 

At øge trivslen, sproglige kompetencer, sundheden blandt før-skole-børn og børn i 
indskolingen 

 

Målgruppe(r): 

Den primære målgruppe er forældre, der har et ringe kendskab til den danske 
folkeskole og som bor på Vapnagaard og Nøjsomhed, og hvis børn går på 
Borupgårdskolen. Det påtænkes, at der skal starte lignende forløb på skolen ved 
Gurrevej, som er Nøjsomheds distriktsskole.  

Succeskriterier og datakilde for aktiviteten: 

Succeskriterier: Datakilde: 

1. 90% af de deltagende forældrene 
oplever, at de forstår deres 
forældrerolle/ansvar og pligter i 
forhold til skolesamarbejdet 

Registreres ved årlig evaluering af den 
boligsociale helhedsplan i samarbejde 
med institutionerne. 

2. 90 % af de inviterede forældre 
kommer til temaaftnerne 

Egen registrering/boligsocial 

3. 80% af de deltagende forældre 
benytter ugentlig forældre-intra efter 
forløbet 

Skolen registrerer 

Ansvars- og rollefordeling: 
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Borupgårdskolen udpeger i samarbejde med dagtilbuddene de familier, der skal have 
hjemmebesøg og deltage i temaaftnerne. Skole, det boligsociale og Villa Fem foretager 
hjemmebesøgene sammen.  

Forud for temaaftenerne kontakter den boligsociale medarbejder de pågældende 
familier. Derudover er den boligsociale repræsentant ansvarlig for bookning af 
forældrecafe, børnepasning samt forplejning ved samtlige temaaftener. Den boligsociale 
medarbejder er også ansvarlig for oplægget omkring sundhed og bookning af 
oplægsholder. Skolen er ansvarlig for temaaftener omkring matematik, dansk og 
kommunikation herunder forældre-intra.  

 

Aktivitetsnavn: 

Tetriz 
 

Indhold og praksis (aktivitetsbeskrivelse): 

Tetriz er et kommunalt socialpædagogisk værested beliggende i Nøjsomhed og blev 
oprettet i 2013. 
 
Nøjsomhed har en stor andel af børn og unge med anden etnisk oprindelse end dansk. 
Det er kendetegnende for denne gruppe, at de bruger en stor del af fritiden i 
boligområdet og har en markant mindre tilknytning til ordinære idræts- og klubtilbud i 
sammenligning med andre unge i Helsingør Kommune. I det lys blev Tetriz oprettet som 
fundamentet i Børn-, unge- og familieindsatsen i den boligsociale indsats i 2013 på 
trods af, at der eksisterer ordinære kommunale SFO- og klubtilbud i nærområdet 
 
Tetriz’ grundlæggende opgave er, ud over det daglige pædagogiske arbejde i 
værestedet, at introducere boligområdets børn og unge til et aktivt medborgerskab, 
hvor man indgår i forskellige sammenhænge, fx idrætsforeninger, fritidsjob, deltagelse i 
arrangementer uden for boligområdet såvel sport som kulturelle events, Ungeråd mm. 
Tetriz deltager også aktivt i arrangementer i Nøjsomhed, hvor børn og unge tager 
ansvar og har opgaver ifm. afviklingen, hvilket styrker den enkelte, men også bidrager 
til at den unge føler større ejerskab for boligområdet. 
 
Værestedet Tetriz har en vigtig funktion i at tilbyde gode og sunde fællesskaber for de 
unge, som ellers kan tiltrækkes af og vælge en langt mere gadeorienteret livsstil, hvor 
de vil være mere udsatte og fx kriminalitetstruet.  
 
Derudover bidrager Tetriz til en øget oplevelse af tryghed i området, samt medvirker til 
at nedbryde fordomme blandt områdets beboere rettet mod de unge. Tetriz’ personale 
er også med til at løse pludselig opståede konflikter i boligområdet, fx mellem ældre 
beboere og de unge. De seneste 3 år har Tetriz også gjort en ekstraordinær indsats 
under Ramadanen, som har minimeret antallet af klager fra andre beboere. Det skal 
nævnes, at Helsingør Kommune har fundet midler til den ekstraordinære indsats i 
Ramadanen. 
 
Rekruttering 
I de 4 år Tetriz har eksisteret, er værestedet blevet et naturligt samlingspunkt for 
områdets børn og unge. Den officielle målgruppe er børn og unge i alderen 9-17 år, 
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men erfaringerne er, at både yngre og ældre lægger vejen forbi, hvilket giver Tetriz et 
unikt udgangspunkt for at have et indblik i, hvad der rør sig hos de unge.  
 
Tetriz har ikke haft udfordringer med at rekruttere områdets børn og unge. Det skal dog 
bemærkes, at det periodevist har været nødvendigt med en ekstraordinær indsats for at 
rekruttere pigerne. Dette vil fortsat være et fokuspunkt. 
 
Metode 
Tetriz har åbent 4 dage om ugen (mandag, onsdag, fredag og søndag) og tilbyder 
løbende en række forskellige aktiviteter, fx boldspil, boksetræning, PS3, netcafé, musik 
og film, brætspil, studie og studieteknik, dansehold, forskellige kreative aktiviteter, 
pigerum til hygge etc. Der er samtidig lektiecafé alle torsdage i samarbejde med 
Helsingør Ungdomsskole. 
 
 
Grundlæggende er der et stort pædagogisk fokus på udvikling af basale kompetencer 
som relationer, samværsformer, kammeratskabsgrupper og dannelsesprocesser. 
Derudover har Tetriz helt specifikke projekter eksempelvis ’Step One’. Et projekt, der 
handler om at blive klar til arbejdsmarkedet (fritidsjob), og hvor den enkelte unge bliver 
styrket i at være på en arbejdsplads (se evt. delaftalen uddannelse og beskæftigelse, 
aktiviteten ”Det næste skridt” for yderligere beskrivelse). Et andet eksempel er 
’Brandkadetuddannelsen’, hvor unge fra boligområdet får en uges træning i at være 
brandmænd.  
 
I samtlige af Tetriz´ aktiviteter og projekter, er der fokus på læring og udvikling, samt 
på at de unge bliver medspillere og ressourcestærke borgere i samfundet. 
 
Et væsentligt fokuspunkt er brobygning, hvor der etableres forskellige former for 
samarbejde fx til foreningslivet ved IK SPORT og SIF (Snekkersten Fodbold).  
 
Tetriz har en lang række af samarbejdspartnere og netværket omkring Tetriz bliver hele 
tiden større og er med til at udvikle tilbuddet. Fx samarbejdes med forskellige skoler, 
UU-vejledere og erhvervsskoler i forhold til at fastholde de unge i uddannelse eller hjælp 
og støtte til en læreplads. Af andre samarbejdspartnere og projekter kan nævnes, Idræt 
+ i samarbejde med DGI Nordsjælland og Mind Your Own business (Dansk 
Flygtningehjælp). Sideløbende har Tetriz også et tæt samarbejde med det lokale 
erhvervsliv i forhold til fritidsjob.  
 
Der arbejdes ud fra en helhedsorienteret tilgang til den enkelte bruger, og derfor 
inddrages også familierne i det omfang, det er muligt.  
 
 
Forankring og drift 
Tetriz er forankret organisatorisk i SSP i Helsingør Kommune. 

Formål og mål: 

Formålet med Tetriz er: 
 at styrke børn og unges sociale kompetencer gennem gode solide relationer med 

hinanden og voksne i Tetriz 
 at børn og unge i Tetriz deltager i aktiviteter i og udenfor boligområdet. 
 at Tetriz bliver brugt som katalysator ud til resten af samfundet 
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Målet for aktiviteten er:  

 At gennemføre aktiviteter og projekter der understøtter og udvikler trivsel, 
relationer og sociale kompetencer ud fra en anerkendende og løsningsfokuseret 
tilgang. 

Aktiviteten bidrager også til at indfri det overordnede mål for indsatsområdet: 

 At øge trivslen, sproglige kompetencer og sundheden  

Aktiviteten bidrager også til at indfri det overordnede mål for det kriminalpræventive 
indsatsområde: 

 At færre børn og unge har en gadeorienteret livsstil 

Målgruppe(r): 

Unge i alderen 9-17 år (ca. 130, 2017, KÅS-tal) 

Succeskriterier og datakilde for aktiviteten: 

Succeskriterier: Datakilde: 

1. Tetriz tilbyder aktiviteter der både er  
målrettet de særligt udsatte unge (ca. 15 
unge) og den resterende brugergruppe (ca. 
65 unge) 

SSP laver årligt en opgørelse over 
antallet af aktiviteter 

2. At brugerne af Tetriz oplever at de får 
styrket deres sociale kompetencer, samt 
ønsker at deltage i aktiviteter i og uden for 
boligområdet 

Fokusgruppeinterview med brugerne af 
Tetriz 1 gang årligt udført af en 
repræsentant fra den boligsociale 
helhedsplan i samarbejde med Tetriz/SSP 

Ansvars- og rollefordeling: 

Tetriz er en kommunal institution der er forankret i SSP i Helsingør Kommune. Der 
afholdes møder mellem Tetriz og Helhedsplanen 1 gang i kvartalet. 

Derudover samarbejder Tetriz og Helhedsplanen med følgende aktører: Den 
tværkulturelle Kvindeklub, Klub Oliven, Hellebæk Friskole, Helsingør Ungdomsskole, 
Aktivt Liv Helsingør, erhvervsliv, UU-vejledere, IK SPORT, SIF, mfl. 

 

 

 


