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Fælles problemer kræver fælles løsninger. Derfor er boligforeningerne i Århus gået sammen om at løse de 
boligsociale problemer i byens udsatte områder. 
Det Boligsociale Fællessekretariat har som overordnet mål at koordinere og styrke indsatsen.



Forord
ligger klar i januar 2009. Det bliver et spændende 
redskab, der især kan styrke vores forebyggende ind-
sats.  

Sekretariatet har i løbet af 2008 fået henvendelser 
fra andre byer, der nu også er gået i gang med at 
etablere et fællessekretariat. Det bestyrker mig i, at 
vi her i boligorganisationernes Kreds 5 har taget en 
klog og fremsynet beslutning, da vi som de første i 
landet etablerede vores fællessekretariat. De mange 
resultater fra 2008, som fremgår af årsrapporten, er 
også et bevis herpå. 

Jeg ser frem til endnu fl ere resultater i 2009 og til 
et fortsat godt samarbejde med alle samarbejdspart-
nere. 

Fra og med sommeren 2007 lykkedes det for 
boligorganisationerne i Århus at få etableret 
Det Boligsociale Fællessekretariat, der skal koordi-
nere den boligsociale indsats i hele byen. 2008 er 
derfor det første år, hvor sekretariatet har været i 
fuld drift, og jeg synes virkelig, at vi har nået meget 
i det forgangne år. 

Flere af de bydækkende  projekter er kommet godt 
i gang – højskolen er kommet ind på Nordgårdskolen 
og kører familiekurser for fulde huse, Kvindehuset er 
blevet etableret på Myrholmsvej og har igangsat en 
masse gode aktiviteter for kvinderne, og så har Viby 
Syd også fået sig en borgerportal. Disse og de øvr-
ige projekter er der meget mere om på de følgende 
sider. 

Jeg synes også, at studieturen til Utrecht er værd 
at nævne. Vi – og ikke mindst de boligsociale me-
darbejdere - har i mange år savnet, at der er nogle, 
der tager den slags initiativer, så vi i fællesskab kan 
udvikle og styrke vores boligsociale indsats. 

Vores samarbejde med kommunen på analyseområdet 
om BoSocData kom også i gang i det forgangne år, og 
vi forventer, at de første analyser af boligområderne 

God læselyst!

John Jensen
Formand for Det Boligsociale Fællessekretariats 

styregruppe
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Fundraising

Analyse-  
arbejdet

Samarbejde 
med Århus 
Kommune

Samarbejdet med Århus Kommune
Et af hovedformålene med dannelsen af Fællessek-
retariatet var at styrke samarbejdet mellem Århus 
Kommune og boligorganisationerne om den boligso-
ciale indsats i de udsatte boligområder.  Fællessek-
retariatet har siden oprettelsen  i 2007 deltaget som 
boligorganisationernes repræsentant i den tværma-
gistratslige kommunale arbejdsgruppe, der først la-
vede udkast til helhedsplanen for Gellerup-Toveshøj, 
og som i skrivende stund er ved at udarbejde et 
til svarende udkast for Søndervangsområdet. Århus 
Kommune har endnu ikke fastlagt den endelige pla-
cering af sit fællessekretariat, men så snart det er 
på plads, vil Fællessekretariatet indlede et tæt sa-
marbejde med dette sekretariat. Samarbejdet med 
kommunen omkring analyseindsatsen (BoSocData) og 
Højsam 2.0 er omtalt nedenfor og på side 14. 

Analysearbejdet
I det forgangne år har vi i samarbejde med Århus 
Kommune arbejdet videre med udviklingen af det 
statistiske monitoreringssystem, der nu har fået 
navnet BoSocData (BoligSocialeData). Formålet med 
redskabet er at få en bedre viden om de almene bo-
ligområder i Århus gennem en række data – blandt 
andet omkring beskæftigelse, integration, børn og 
unge samt kriminalitet og hærværk. I efteråret 2008 
har Århus Kommune udpeget en teknisk tovholder på 
projektet, der lige nu arbejder med den tekniske ud-
vikling af systemet. Den første version af redskabet 
forventes at være klar januar/februar 2009. Herefter 
vil systemet blive udviklet løbende med inkorpore-
ring af fl ere områder og fl ere data. 

Ud over arbejdet med BoSocData har Fællessekre-
tariatet i 2008 i samarbejde med boligforeninger 
og afdelingsbestyrelser gennemført beboerundersø-

gelser i fi re boligområder: Rosenhøj, Søndervangen, 
Kjærslund og Gellerup/Toveshøj. Formålet med disse 
undersøgelser har, udover at bidrage med yderlig-
ere viden om områderne, været at give beboerne 
en stemme i forhold til de områdeplaner, bolig-
foreningerne og Århus Kommune i øjeblikket arbejder 
på. Ud over de fi re nævnte områder er der også gen-
nemført en beboerundersøgelse i Kridthøjparken som 
referencegrundlag for undersøgelserne i de mere ud-
satte områder. Alle undersøgelser er gennemført ved 
hjælp af spørgeskemaer til beboerne kombineret med 
individuelle og fokusgruppeinterviews med nøgle- og 
ressourcepersoner i områderne. På baggrund heraf er 
der for hvert område udarbejdet en områderapport 
med præsentation og analyse af resultaterne. Alle 
rapporter er at fi nde på www.bydele.dk.

I forbindelse med beboerundersøgelserne og det øv-
rige analysearbejde har Fællessekretariatet i det 
forgangne år haft to praktikanter tilknyttet - hver 
i et halvt år af gangen. Rikke Hansen og Nana Øland 
Frederiksen har knoklet med analysearbejdet og 
således været en rigtig god, ekstra arbejdskraft i 
sekretariatet. 
 
I det kommende år kommer der nye praktikanter, og 
analysearbejdet fortsætter. Som noget nyt vil vi tage 
fat på temaanalyser på tværs af områderne, hvor 
blandt andet fritidslivet og omfanget af fritidstilbud 
og aktiviteter skal kortlægges i et antal almene bo-
ligområder. 

Fundraising
De initiativer og projekter, der igangsættes ude i 
områderne, kræver fi nansiering. Fællessekretariatet 
ser det som en af sine væsentligste opgaver at være 
en aktiv hjælp for afdelingsbestyrelsesmedlemmer, 

boligforeningsadministrationer, boligsociale medar-
bejdere og projektledere, der ønsker at søge ekstern 
økonomisk støtte til områdernes sociale indsats. Både 
knopskydninger på eksisterende projekter og helt 
nye projekter er som regel afhængige af fundraising. 
Derfor har Fællessekretariatet fra august 2008 ansat 
en medarbejder, der skal overvåge støttemuligheder, 
virke som konsulent på diverse ansøgninger og på 
egen hånd søge om midler til projekter, som Fæl-
lessekretariatet ønsker at igangsætte eller udvikle. 
 
Ansøgningerne til Landbyggefondens midler (og bo-
ligorganisationernes og Århus Kommunes medfi nan-
siering af de sociale helhedsplaner) har i 2008 fyldt 
meget. I 2008 har Fællessekretariatet sat den kon-
sulentstøtte, som vi i den forbindelse kan tilbyde, 
i sy stem - eksempelvis ved at udbyde et workshop-
forløb. Fra 2009 vil vi opruste denne indsats og gå 
mere aktivt ind i processen og støtte dem, der skri-
ver Landsbyggefondsansøgningerne. 

Fundraising – bydækkende og andre projekter
Kvindehuset har i 2008 modtaget 310.000 kroner fra 
Bikubenfonden til, gennem kursusforløb, at øge kvin-
dernes kendskab til både Kvindehuset og Århus som 
by. Kvindehuset har søgt og modtaget 14.000 kroner 
fra Bestsellerfonden til indkøb af computerudstyr og 
projektor. Kvindehuset har derudover søgt Integra-
tionsministeriet om 201.000 kroner til foredrags- og 
workshoprækken “Ny viden åbner en ny verden – en 
aktivitets- og foredragsrække i Kvindehuset i Århus”. 
Svaret på denne ansøgning foreligger ikke ved årsrap-
portens deadline.

8210 Rap & Dance er i opstartsfasen. Men projekt-
leder Henning Winther har ansøgt Kulturudviklings-
puljen, Århus Kommune, om et større beløb til videre-
udvikling og etablering af rapcentret. Svaret på denne 
ansøgning foreligger ikke ved årsrapportens deadline.
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Boligsociale 
   medarbejdere

Gellerup Højskole har søgt Velfærdministeriets pulje 
“Danmarksbilleder” og fået bevilliget 500.000 kro-
ner til højskoleferier for familier. Disse vil fi nde 
sted i skolernes ferier i løbet af 2009. Derudover er 
bestyrelsen for højskolen kommet igennem med en 
stor satspuljeansøgning til endelig implementering af 
Gellerup Højskole. Forhandlinger om udmøntningen 
af ansøgningen pågår.

Borgerportalerne har søgt Integrationsministeriets 
pulje ”Styrkelse af frivilligt arbejde i de mest belast-
ede områder” om støtte til oprettelsen af et borger-
journalisthold med fokus på helhedsplaner og uddan-
nelse af juniorjournalister. Svaret foreligger ikke ved 
årsrapportens deadline.

Fællessekretariatet har i højere eller mindre grad 
fungeret som sparringspartner på disse ansøgninger, 
men det skal understreges, at de enkelte projekt-
ledere fortjener stor ros for deres iver og evner til at 
søge midler hjem til projekterne.

Udfl ugt til Randers Regnskov 
Sidst, men ikke mindst, kunne Fællessekretariatet, 
med en donation fra Arbejdernes Landsbank, i feb-
ruar 2008 invitere en gruppe på 50 børn og unge fra 
Kalmargade, Vejlby Vest, Rosenhøj og Rundhøj på en 
tur til Randers Regnskov. Det blev til en fornøjelig 
dag med slanger, aber, papegøjer, en god frokost i 
cafeteriet samt leg og snak på tværs af alder og bo-
ligområder. Vi takker Arbejdernes Landsbank for do-
nationen.     

Fagligt netværk og 
boligsociale medarbejdere 
De boligsociale medarbejdere er alle ansat i bolig-
foreningerne, men på forskellige fi nansieringsgrund-
lag. Det betyder, at de er med i forskellige netværk 
til faglig sparring, men at et samlet Århus-netværk 
har manglet. Fællessekretariatet har i årets løb 
taget fl ere initiativer til at opbygge sådan et net-
værk. Til at starte med var vores netværk tænkt for 
dem, der bærer boligsocial medarbejder som titel, 
men efterhånden som året er skredet frem, og ikke 
mindst efter vores tur til Utrecht, kan vi se fordele i, 
at netværket rummer de boligsociale medarbejdere, 
projektlederne ansat under Fællessekretariatet (fra 
de bydækkende projekter), styregruppen for Beboer-
aktive på Tværs samt Fællessekretariatets ansatte. 
Med dette netværk samler vi bredt nogle af bolig-
foreningernes aktører inden for det boligsociale ar-
bejde. 

Studietur til Utrecht
Tre dage i september drog en delegation på 26 bo-
ligsociale folk til Holland. Vi skulle ned og studere 
boligsocialt arbejde i Utrecht, som er venskabsby 
med Århus. Vi blev modtaget på rådhuset og fi k en 
præsentation dels af Utrecht by dels af netværket 
‘Similar Cities’, som også Århus Kommune er en del 

af. Herefter var der lagt program: vi var rundt at 
se udsatte boligområder og hørte om, hvordan man 
i Holland griber bl.a. renoveringer og håndtering af 
salg af almene boliger an. En meget udbytterig tur 
både fagligt og socialt. 

Det nye år kommer til at byde på studietur i januar 
til Sundhuset i Esbjerg. Til denne tur har Det Koope-
rative Fællesråd doneret 5000 kroner til bussen frem 
og tilbage.

I foråret indbyder styregruppen bag det faglige net-
værk til fyraftensmøde. Det overordnede emne bli-
ver formentligt ‘Vold i familien’ med undertitlen ‘På 
krisecenter og hvad sker der så’? To emner som de 
boligsociale medarbejdere er i berøring med i deres 
virke. Foråret kommer også til at byde på et tilbud 
om supervision til de boligsociale medarbejdere.  

Ovenpå succesen i Utrecht er vi også så småt i gang 
med at arrangere endnu en studietur - denne gang 
ser det ud til, at den kommer til at gå til Edinburgh.

Til at udføre alt dette arbejde om faglig udvikling 
og erfaringsudvikling er der nedsat en styregruppe, 
i den sidder:

Solveig Munk, beboerrådgiver, Vejlby Vest• 
Helle Lykke Jørgensen, boligsocial medarbejder, Trige• 
Susanne Bøgelund, boligsocial medarbejder, • 
Herredsvang
Ann Katrin Dybdahl, projektleder, Kvindehuset• 
Benedikte Erlykke, Fællessekretariatet• 

Fællessekretariatet har i samarbejde med afde-
lingsbestyrelsen i Bispehaven ansøgt Bikuben-
fonden og Friluftsrådet om midler til udviklingen 
af et aktivt ungemiljø. Vi har tillige assisteret 
Brabrand Boligforening med ansøgninger til Inte-
grationsministeriet og Egmontfonden angående 
fi nansiering af en udvidelse af Vejledningscen-
trets aktiviteter. 

I samarbejde med Kollegiekontoret og Beboerrå-
det på Skjoldhøjkollegiet har Fællessekretariatet 
ansøgt om midler i Velfærdsministeriet til opret-
telse af en social vicevært-funktion i tilknytning 
til kollegiet. Der foreligger ved årsrapportens 
deadline ikke svar på nogle af disse ansøgninger.
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Billeder fra studieturen 

Vi kørte rundt fra den ene bydel til den anden på lejede 
cykler. Udover at det gav en god oplevelse af Utrecht, gav 
det også meget til det sociale fællesskab i gruppen.

De går drastisk til værks i Utrecht, etageejendomme rives 
ned, og nye bygges.

Hele holdet foran rådhuset i Utrecht.
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til Utrecht

En leje- og ejebolig (henholdvist til venstre og 
højre).

Modtagelse på rådhuset.
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Kvindehuset

Gellerup 

De bydækkende projekter
Fællessekretariatet er involveret i en række bydæk-
kende projekter. Disse er tilbud til alle beboere på 
tværs af boligafdelinger i hele Århus. På de følgende 
sider er projekterne og deres aktiviteter i 2008 kort 
beskrevet. 

Kvindehuset
Det har været et travlt år i Kvindehuset. Efter Fæl-
lessekretariatets bevilling sidste år fulgte også be-
villinger fra bl.a. integrationsministeriet og Bikuben-
fonden. Det førte til ansættelsen af projektleder 
Ann Katrin Dybdahl pr. 1. januar 2008. I de første 
par måneder af 2008 tog bestyrelsen og de frivillige 
kvind er et stort slæb med istandsættelse og indret-
ning af huset på Myrholmsvej i Viby. Herefter var der 
klar til indvielsen af huset i marts måned, hvilket 
blev en stor succes med over 300 deltagere. 

Kvindehuset har haft åbent tirsdag, onsdag og tors-
dag fra kl. 10-15.00 med faste tilbud som gymna stik, 
billedvækrsted og undervisning i syning. Aktiviteter-
ne har kørt gennem hele året med faste deltagere 
hver uge. Derudover har der været månedlige fæl-
lesspisninger, foredragsaftener, studietur til Køben-
havn, lektiehjælp hver søndag for kvinder på SOSU-
assistent-uddannelsen for bare at nævne nogle af de 
andre aktiviteter. I efteråret gjorde en bevilling fra 
Bikubenfonden det desuden muligt at ansætte Maria 
Arianfar til et projekt, der skal igangsætte en række 
aktiviteter for kvinder. Til foråret rettes fokus mod 
kvinder med børn.

Kvindehuset har i samarbejde med FO ansat Jessika 
Skjoldager til at varetage kvindehusets forskellige 
tilbud inden for krop og bevægelse. Derudover ar

bejdes der på at få indrettet et af kælderlokalerne 
til bevægelsesrum, med motionscykler, pilatesbolde, 
gymnastikmåtter  m.m. 
 
I 2009 bliver der bl.a. fokus på Kvindehusets syn-
lighed i boligområderne og dermed på at rekruttere 
fl ere brugere til Kvindehuset. Der vil være særligt 
fokus på mødre med børn, der står uden netværk, 
familie og støtte, og som gennem Kvindehuset kan få 
opbygget et sådant netværk.  

I bestyrelsen for Kvindehuset sidder:

Hanne Jensbo, formand• 
Kirsten Saaebye• 
Liselotte Plesner• 
Anett Sällsäter Christiansen • 
Hawa Hirsi Hussein• 
Zahra B. Sahel• 
Halima M. Ahmed• 
Jens Møller, Fællessekretariatet• 
Ann Katrin Dybdahl, projektleder• 

Gellerup Højskole
Efter et konstituerende repræsentantskabsmøde 
i november 2007 indledte bestyrelsen for Gellerup 
Højskole sit arbejde. I sommerferien tyvstartede 
Gellerup Højskole ved at afholde sommerkurser på 
på Nordgårdskolen i samarbejde med Århus Kom-
mune, børn og unge. I efterårsferien gentog man suc-
cesen og havde fuldt hus hele ugen med ‘Kryb, køer 
og frøer’. Her startede et samarbejde med Danmarks 
Jægerforbund, som er fortsat året ud under temaet 
Den store safari.

I sin egenskab af at være projektleder for Gel-
lerup Højskole var Kasper Graarup i august 08 in-
viteret med til Integrationsdøgnet arrangeret af 
Integrations ministeriet. Her mødtes repræsentanter 
fra bl.a. folkeskolen, biblioteker, højskolen, kommu-
nalbestyrelser og politi. Debatten gik på, hvad den 
enkelte repræsentant kunne bidrage med i ‘integra-
tionen’.

Der er og har hele tiden været stor interesse og 
mediebevågenhed for højskolen. Både sommer- og 
efter årskurser er blevet bredt dækket af såvel de 
lokale som de landsdækkende medier.

Åbningen af Kvindehuset 8. marts (på kvindernes internationale 
kampdag) bød på taler og underholdning. Her er det Maria Arian-
far og Anett Sälsäter, der danser iransk dans.
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 Højskole

Som man endvidere kan læse i afsnittet om Fundrai-
sing har højskolen sikret sig en SATS-puljebevilling og 
er dermed et skridt nærmere sin opstart. 

Det er vedtaget, at en del af Nordgårdskolen i Gel-
lerup skal huse højskolen. I skrivende stund arbejdes  
der på at løse udfordringen med elevboliger og at 
opnå den endelige godkendelse i undervisningsmini-
steriet – derfor har det været nødvendigt at udsætte 
højskolens første elevhold fra 1. januar til 1. august 
2009.

For Gellerup Højskole byder 2009 på yderligere fund-
raising samt fastsættelse af undervisningsprogram. 
Herudover skal der lægges en strategi for markeds-
føring af højskolen og dens kurser.

I bestyrelsen for Gellerup Højskole sidder:

Kasper Graarup, projektleder• 
Keld Albrechtsen, formand• 
Lars Bro, næstformand, Brabrand Boligforening• 
Anett S. Christiansen, Kvindehuset• 
Maria Arianfar, Kvindehuset• 
Abdiwali Said Adan, Somalisk Forening• 
Helle Lykke Jørgensen, Ringgården• 
Steffen Thomsen, Brabrand Erhvervsforening• 
Bodil Selmer, Aarhus Universitet• 
Eddy Thomsen, Via University College• 
Jens Møller, Fællessekretariatet• 

Feriekurserne på Gellerup Højskole har taget deltagerne med 
rundt i landet. Der har været udfl ugter til Mols Bjerge, Kalø Vig 
og som her til venstre et bondegårdsbesøg. Nedenfor ses billede 
fra en udfl ugt i sommer, der gik til Skagen. 
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Borgerpor
SporttrackIværksætter

Iværsætterindsatsen
Fællessekretariatets iværksætterindsats, der va-
retages af Nyvirk Iværksættercenter, blev skudt i 
gang 1. maj 2008. I første omgang blev Trige, Lystrup 
Rosenhøj og Rundhøj udvalgt som fokus-områder 
for indsatsen. Nyvirk har arbejdet intensivt med 
markedsføring af tilbuddet om iværksætterråd-
givning til beboerne i disse boligområder, lige som 
de har haft faste træffetider i beboerhuset i Trige 
samt lejlighedsprojekterne i henholdsvis Rosenhøj 
og Rundhøj. I de første fi re måneder af projektet 
blev der opstartet 14 nye virksomheder inden for en 
bred vifte af brancher som restauration, detailhan-
del, transport, rengøring m.v. I det kommende år 
fortsætter Nyvirk sit opsøgende arbejde i de almene 
boligområder på tværs af byen, så tilbuddet om 
iværksætterrådgivning bliver formidlet bredt. Det er 
dog endnu ikke fastlagt, hvilke boligområder, der vil 
blive sat særlig fokus på i 2009. 

Følgegruppen for iværksætterindsatsen består af: 

Anders Rønnebro, AAB• 
Anne Marie Larsen, Borgmesterens Afdeling, • 
Århus Kommune
Bjarne Andersen, Beskæftigelsesforvaltningen, • 
Århus Kommune
Shahid Mahmoud og Steffen Vestergaard Thomsen, • 
Nyvirk
Jens Møller og Mette Jørgensen, Fællessekretariatet• 

Sporttrack
Med ansættelsen af projektleder Birna Ballisager blev 
Sporttrack igangsat den 1. august 2008. Sporttrack, 
der er et samarbejde mellem Fællessekretariatet, 
DGI Østjylland, Idrætssamvirket og Århus Kommune 
(Globus1), har til formål at uddanne fl ere frivillige 
trænere og foreningsledere i de almene boligom-
råder i Århus. Målgruppen for lederuddannelsen er 
unge mellem 14 og 30 år. Herudover tilbyder Sport-
track foreningskurser/medborgerkurser med fokus på 
foreningslære og formidling af den danske forenings-
tradition. Disse kurser henvender sig primært til vok-
sne med anden etnisk baggrund end dansk, men er 
åbne for alle, der ønsker at lære om etablering og 
drift af foreninger. I efteråret 2008 har Sporttrack 
afviklet tre lederuddannelsesforløb for unge i Tilst, 
Trige og Viby Syd med deltagelse af 31 unge i alderen 
14-22 år. I skrivende stund er 29 af disse i gang med 
praktikophold i en lokal idrætsforening eller har valgt 
at fortsætte på anden del af lederuddannelsesforlø-
bet. I 2009 igangsættes såvel nye lederuddannelses-
forløb som medborgerkurser i blandt andet Gellerup, 
Toveshøj, Herredsvang og Bispehaven.

Forretningsudvalget for Sporttrack består af:

Lotte Jensen, DGI Østjylland• 
Henrik Stampe, Idrætssamvirket• 
Hans Henrik Lamp, Globus1• 
Birna Ballisager, Sporttrack• 
Marlene Bjerre, DGI Østjylland• 
Jens Møller, Fællessekretariatet• 

Borgerportalerne
Med Borgerportalerne vil Fællessekretariatet lade 
dem, der bor i byens udsatte områder komme til 
orde. Borgerjournalisterne har den force, at de kan 
opsnuse og skrive historier, som andre journalister 
ikke kan. De har den fordel, at de lever i lokalområ-
det, og tingene sker lige for næsen af dem. Heru-
dover har de lettere ved at komme tæt på kilderne - 
de har ikke den samme dagsorden som de etablerede 
medier, for borgerjournalisterne formidler ikke pr. 
automatik med en negativ pen stoffet fra de udsatte 
områder.

Med et kursus, der giver en overordnet indsigt i jour-
nalistikkens grundprincipper, er borgerjournalisterne 
rustet til at kaste sig ud i at skrive både nyheder og 
portrætter fra deres område. I 2007 gik www.aarhus-
vest.dk i luften, og juni i år kom ’lillesøsteren’ www.
vibysyd.dk til. 

I december var der igen portalfest for en fl ok nye 
borgerjournalister, som skal forstærke de to eksi-
sterende portaler i vest og syd. Til februar 2009 er 
det planen, at et nyt hold borgerjournalister skal i 
gang med at opbygge en portal. Denne gang sker det 
i Trige dels i tæt samarbejde med Boligforeningen 

Det seneste hold borgerjournalister sammen med projektets 
protektor, borgmester Nicolai Wammen.
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rtalerne

8210 
   Rap

Ringgården og dels i forlængelse af en helhedsplan, 
som er ved at blive udarbejdet for området.

I det forløbne år har projektet bedt Peter From Jakob-
sen fra Danmarks Journalisthøjskole, som forsker i 
borgerjournalistik, om at give en vurdering af portal-
erne. Hans dom lyder, at der med borgerportalerne 
er kommet en ny stemme og dermed et alternativ 
til at holde sig orienteret. Han mener endvidere, at 
der er god grund til at spærre øjnene op over, at det 
er lykkedes at skabe et journalistisk medie på basis 
af et kort kursus, hvor borgerjournalisterne har lært 
at prioritere, vinkle og skrive, så det fænger. Dog 
mener Peter From Jakobsen, at borgerjournalisterne 
går lidt på listesko og kan virke distancerede, de skal 
i højere grad udnytte deres nærhed til kilderne.

For at udbrede kendskabet til borgerportalerne har 
man i efteråret valgt at engagere et korps af am-
bassadører, der skal medvirke til at knytte kontakter 
til borgerjournalisterne samt ’fodre dem med histo-
rier’.

Det seneste tiltag for borgerportalerne er, at der er 
indgået et samarbejde med JP Århus om, at avisen 
trykker en portalartikel en gang om ugen med en 
henvisning til portalen.

I styregruppen for borgerportalerne sidder:

Birger Agergaard, journalist og projektleder• 
Helle Hansen, afdelingsformand i Gellerupparken• 
Betina Højmark Steffensen, kommunikationschef, AAB• 
Ole Nørgaard Madsen, borgerjournalist aarhusvest.dk• 
Gunni Petersen, borgerjournalist vibysyd.dk• 
Abdi-Rahman Mohamud Iidle , Vejledningscentret• 
Jens Møller og Benedikte Erlykke, Fællessekretariatet• 

8210 Rap & Dance
I september blev Hen-
ning Winther ansat som 
projektleder for 8210 
Rap&Dance. Han har 
selv en bag grund som 
rapper og har dermed 
et indgående kendskab  
og netværk blandt by-
ens og landets rappere. 
Henning Winther lagde 
ud med at kortlægge 
Århus i forhold til ek-
sisterende rap-tilbud 
for børn og unge. Kort-
lægningen viste, at der 
er et reelt behov for 
fl ere (fritids-)tilbud - 
især for aldersgruppen 18-24 år. Det blev som følge 
af denne kortlægning besluttet af styregruppen for 
projektet, at der dermed er basis for at etablere et 
rap og performance center i 8210. 

Som fritidsaktivitet får centret det formål at give de 
unge indhold i livet gennem en interesse, de brænder 
for og derved medvirke til at opbygge deres selvværd. 
I centret bliver der undervisning i mere almindelige 

skolefag som dansk, men derudover kommer centet 
til at byde på alle facetter af en musikproduktion fra 
tekstproduktion til markedsføring.

I skrivende stund arbejder Henning Winther på fore-
ningsdannelse samt fundraising. En af de store ud-
fordringer i det nye år bliver at få afklaret, hvor rap-
centret fysisk skal placeres. Der arbejdes på et par 
muligheder i Bispehaven. 

2009 bliver endvidere indledt med to workshops - en 
for drengene og en for pigerne. Kongstanken er nem-
lig, at de unge selv skal være med til at defi nere, 
hvad centret skal indeholde og tilbyde. 

I styregruppen for 8210 Rap&Dance sidder:
Henning Winther, projektleder• 
Pia Mortensen, boligsocial chef, Bispehaven• 
Michel Larsen, FU-leder område 13• 
Bassam Eldaoud, leder af klubben, Bispehaven• 
Mo, rapper og bosat i Bispehaven• 
Jens Møller og Benedikte Erlykke, Fælessekretariatet• 

Henning Winther har kortlagt 
Århus i forhold til rap-tilbud til 
børn og unge. Han er nu på at 
fundraise penge til et rapcenter.

Den første borgerjournalistartikel bragt i JP Århus.
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HøjsamCollege 
Århus

Beboer-
aktive 

på Tværs

Beboeraktive på tværs
Der er i det forløbne år blevet etableret et netværk 
for aktive beboere på tværs af alle boligafdelinger 
i Århus. Ideen med netværket er at skabe et miljø, 
hvor beboere, der gerne vil gøre en forskel i deres 
boligområde, kan udveksle erfaringer og inspirere 
hinanden. Netværket har mødtes tre gange til fyr-
aftensmøder forskellige steder i byen. 

Det første møde var konstituerende, her handlede 
det primært om behovet for et netværk til erfarings-
udveksling. I foråret mødtes de beboeraktive igen. 
Denne gang i Kulturhuset i Herredsvang, hvor bolig-
social medarbej der Susanne Bøgelund fortalte om 
tilblivelsen af huset, som ikke ville have været en 
realitet uden hjælp fra alle de frivillige i området. 
Der var rundvisning i huset, og her var det også tyde-
ligt, at de frivillige spiller en stor rolle i den daglige 
drift. 

Efter en lang sommerferie mødtes netværket igen 
til et fyraftensmøde om frivillige. Hvordan får man 
fat på dem, hvordan fastholder man dem? Ann Katrin 
Dybdahl fra Kvindehuset og Jabbar Yazdani fra Frivil-
lig Center Århus gav gode råd til begge dele.

Når Beboeraktive på Tværs mødes næste gang kom-
mer det til at handle om, hvordan man tackler pro-
blematiske unge i et boligområde. 

I styregruppen for Beboeraktive på Tværs sidder:
Ole Maltesen, formand og tidligere forretningsfører i • 
Viby Andelsboligforening
Anne Erichsen, beboer Ringgården, tidligere formand• 
Søren Mortensen, hovedbestyrelsen Højbjerg Andels-• 
boligforening
Drude Jørgensen, hovedbestyrelsen 10. marts 1943• 
Benedikte Erlykke, Fællessekretariatet• 

College Århus
Frafaldet er en af de århusianske ungdomsuddan-
nelsers største udfordringer. En stor del af de fra-
faldne unge bor i de udsatte områder af Århus, og 
Fællessekretariatet har derfor i 2008 – igennem del-
tagelse i samarbejdsprojektet College Århus – bidraget 
til at løfte denne opgave. College Århus er et tilbud, 
der griber fat i den enkelte unge, afklarer vedkom-
mendes faglige, sociale og sproglige forhindringer i 
relation til at gennemføre en ungdomsuddannelse og 
planlægger individuelt tilrettelagte opsamlingsforløb 
for hver enkelt unge. I skoleåret 07-08 blev 29 unge 
optaget på forløbet, og tilstrømningen er fortsat ind 
i efteråret 2008. 

Der er i projektets styregruppe enighed om, at Col-
lege Århus i løbet af det kommende år bør forankres 
i et samarbejde mellem uddannelsesinstitutionerne 
og Århus Kommune, og der arbejdes hen imod dette 
mål i 2009.

I styregruppen for College Århus sidder:
Claus Bentsen, Forstander, Århus Produktionsskole• 
Torben Dreier, Skoleleder, FO-Århus• 
Mona Lisa Birkø, Forstander, VUC Århus• 
Bjarne Togsverd, Teamkoordinator, UU Århus• 
Jens Møller og Alex Vejby Nielsen, Fællessekretariatet• 
Inge Lise Hamilton, projektleder• 

Højsam 2.0
I 1997 gennemførte Århus Kommune og Højbjerg 
Andelsboligforening i samarbejde et projekt kaldet 
Højsam. Formålet var at udnytte de muligheder og 
ressourcer, der ligger i de lokale ejendomsfunktionær-
ers naturlige kendskab til boligområderne; herunder 
kendskabet til de sociale og psykologiske problemer, 
som besværliggør livet for nogle mennesker i boligom-
råderne. Projektet involverede dengang ejendoms-
funktionærerne i Håndværkerparken, og i sin substans 
handlede det om, at ejendomsfunktionærerne gen-
nemførte et uddannelsesforløb med det mål at kunne 
identifi cere og kommunikere bedre med beboere med 
særlige problemer. Derudover var det et mål for kur-
set, at ejendomsfunktionærerne fi k kendskab til Århus 
Kommunes tilbud til borgere med sociale og psykia-
triske problemer m.v. 

Fællessekretariatet har i 2008 arbejdet for at gen-
skabe dette projekt, i en justeret form, og udbrede 
det til andre dele af byen. Fællessekretariatet har i 
dialog med nogle af deltagerne på det første kursus og 
i samtale med ejendomsfunktionærernes fagforening 
og tillidsmænd beskrevet et nyt projekt, som kan få 
stor betydning for den sociale indsats i de deltagende 
områder. Finansieringen er imidlertid endnu ikke på 
plads. Fællessekretariatet har søgt et par af de store 
fonde om økonomisk støtte til projektet. Foreløbig 
uden held. Det er således et af de store mål for 2009 
at fi nde fi nansiering til projektet.

Jabbar Yazdani fra Frivillig Center Århus giver gode råd til, hvor-
dan man kan engagere og fastholde frivillige i sit boligområde.
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Udviklingspuljen

Udviklingspuljen 
Fællessekretariatet råder over en pulje, som de bo-
ligsociale medarbejdere og boligafdelingerne kan 
søge om midler fra to gange årligt. I foråret kunne 
man søge til fi re forskellige områder:

De blå drenge (fritidsjob til unge)• 
Aktiv kunst for alle• 
Lektiehjælp• 
Tekstilværksteder• 

Tekstilværksteder
Ved ansøgningsrunden i marts gav Fællessekretari-
atet en bevilling, der strækker sig over fi re år, til en 
systue i Rosenhøj. Systuen blev etableret i foråret 
2007 og har fl ere kvinder på venteliste. Den fungerer 
som et livskvalitetsforbedrende tilbud primært for 
kvinder med anden etnisk baggrund end dansk. Am-
bitionen er at integrere kvinderne i lokalområdet 
samt i det danske samfund generelt, herunder også 
at afklare dem til arbejdsmarkedet. Systuen indgår i 
Lejlighedsprojektets (Rosenhøj) organisation.

Fællessekretariatet gav også en toårig bevilling til et 
syværksted i Søndervangen. Her er det også primært 
kvinder med anden etnisk oprindelse end dansk, der 
kommer. Man vil gerne styrke integrationen i områ-
det ved at tiltrække kvinder med dansk oprindelse. 
Det kan fx ske ved at udvikle undervisningsdelen. Der 
er i den sammenhæng ønske om at samarbejde med 
FO. 

Endelig blev der fra puljen givet bevilling til etable-
ring af et kreativt værksted for kvinder i Beboerhu-
set Yggrdasil i Gellerup. Medfi nansieringen er her for 
et år og går til kvalifi ceret sparring og undervisning 
af brugerne. Dette muliggør, at værkstedet kan køre 
med fast åbningstid med vejledning for kvinder i om-
rådet. 

Lektiecafé
Puljen til lektiecafeer gav to bevillinger. En etårig 
bevilling til Rundhøj, hvor lejlighedsprojektet 1.th 
har kørt med lektiecafé siden 2004. Målene med 
lektiecafeen er at styrke eleverne fagligt, øge deres 
almene viden, motivere dem til dels at deltage i klas-
seundervisning og til dels at møde i skole hver dag, 
forbedre deres karakterer samt tage skolens afgangs-
prøve. Skolen registrerer, om der er fremgang for den 
enkelte elev.

Til lektiecafé i Kalmargade blev der givet en bevil-
ling, der strækker sig over 1½ år. Bevillingen skal 
primært dække etableringsomkostninger. I Kalmar-
gade er der mangel på aktiviteter, som giver inter-
essefællesskaber. Lektiecafeen, som også skal have 
sociale sideaktiviteter, er tænkt som et tiltag for at 
imødekomme denne mangel. 

Udviklingspuljen 
Ved ansøgningsrunden i foråret 2008 var der ikke 
mange ansøgninger til de fi re puljer, og det var kun 
fra to af puljerne, der blev delt penge ud. Derfor 
søgte vi Landsbyggefonden om tilladelse til at ændre  i 
puljernes struktur, så de fi re puljer blev slået sammen 
til én - Udviklingspuljen. Puljen støtter nyskabende 
projekter, men bakker også op om eksi sterende pro-
jekter, som er succesfulde. På den måde tilskyndes 
der til udvikling i det boligsociale arbej de lokalt,  og 
samtidig slipper ansøgerne for et ”stift system”, som 
favoriserer ”de gamle travere”. Der-udover vurderes 
det, på baggrund af de hidtidige erfaringer, at der 
især er brug for projekter målrettet børn og unge. 
Ansøgningsfristen to gange årligt er fastholdt.

Efterår 2008 
I efteråret valgte Fællessekretariatet af praktiske 
årsager at udskyde Udviklingspuljens ansøgnings-
deadline til 1. oktober. Det var første gang, puljen 

kunne ansøges efter de friere retningslinjer, hvilket 
medførte, at vi modtog mange gode ansøgninger til 
puljen.

Beboerhuset Oasen i Trige modtog støtte til projektet 
Spisestuen. For relativt få penge tilbyder et par ak-
tive beboere og boligsocial medarbejder Helle Lykke 
Jørgensen gode måltider og socialt samvær omkring 
måltiderne. Opbakningen er stor, og projektet tegner 
allerede til at blive en meget fi n succes.

I Kildehøjen har man en stor gruppe unge beboere, 
men kun få oplagte faciliteter til at rumme gode 
unge-aktiviteter. Derfor er Boligforeningen 10. marts 
1943 i færd med at indrette et 80 m2 stort kælderrum 
til værested for områdets børn og unge. Projektet 
modtog i efteråret 2008 støtte fra Udviklingspuljen 
til at igangsætte aktiviteter og indkøbe inventar.

Elstedhøj Fodbold modtog et beløb til indkøb af fod-
boldudstyr i anerkendelse af den store indsats, klub-
ben på idealistisk vis yder i Lystrup.

Motorværksted 8260 i Rosenhøj modtog ligeledes et 
beløb fra Udviklingspuljen, og dermed kan knallert-
værkstedet i klubben holdes åbent en ekstra aften 
hver uge, og tilbuddet kan nu også åbnes for de af 
områdets unge, der ikke er medlemmer af klubben 
i Rosenhøj. 

Endelig modtog Trivselshuset støtte til et fl eksibelt 
værksted i Bispehaven. Et værksted, der i første om-
gang kommer til at virke som syværksted, men som 
vil kunne justeres, i takt med at andre behov og øn-
sker for aktiviteter opstår. Baggrunden for projektet 
er ønsket om at etablere tilbud, der vil kunne åbne 
Trivselshuset for fl ere af Bispehavens kvinder. 
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Hvem, hvad, hvor?

Jens Møller, sekretariatsleder
Jens har som leder det overordnede ansvar for driften af Fællessekretariatet og for 
den samlede Landsbyggefonds-bevilling. Derudover deltager han i de fl este af de 
bydækkende projekters styregrupper/bestyrelser, som 5. Kreds’ repræsentant i den 
kommunale arbejdsgruppe om udsatte boligområder samt i øvrige samarbejdsfora 
med Århus Kommune og andre parter. 

Mette Jørgensen, analysekonsulent
Mette arbejder primært med analyser af boligområderne. Hun er således ansvarlig  
for udviklingen af det boligsociale monitoreringssystem, BoSocData, samt be-
boerundersøgelser i de enkelte afdelinger og temaanalyser på tværs af de almene 
boligområder i Århus.  

Benedikte Erlykke, kommunikationskonsulent
Benedikte er webmaster på www.bydele.dk. og står for al ekstern kommunikation. 
Herudover organiserer hun fagligt netværk for de boligsociale medarbejdere og 
Fællessekretariatets ansatte, herunder organisering af studieture og etablering af 
erfaringsdatabase, som ventes klar i det nye år. Benedikte spiller også en central 
rolle i netværket for Beboeraktive på Tværs, hvor hun i samarbejde med netvær-
kets styregruppe arrangerer fyraftensmøder.

Alex Vejby Nielsen, fundraiser
Alex er tovholder på Fællessekretariatets fundraising. Han holder øje med, hvilke 
støtte-muligheder, der løbende opstår, og deler gerne ud af sine ideer til, hvor og 
hvordan man kan søge om ekstern støtte til boligområdernes sociale indsats. Her-
udover deltager Alex naturligvis i det daglige sekretariatsarbejde. Han er således 
blandt andet involveret i College Århus og Højsam 2.
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Kommende opgaver i 2009
2008 har på mange måder været et opstartsår for 
Fællessekretariatet og de bydækkende projekter, 
hvorfor der i 2009 især vil være fokus på forankring 
og udvikling af projekterne. 

Men inden vi for alvor kaster os over opgaverne i det 
nye år, vil vi som noget nyt samle alle vores samar-
bejdspartnere til en nytårskur torsdag den 8. januar. 
Vi har kontakt med mange aktive boligfolk, ansatte 
og frivillige, og vi vil gerne mødes med jer alle for at 
ønske godt nytår og takke for det gamle.

Ved nytårskuren uddeler vi en ildsjælepris. Prisen 
gives til en af de mange engagerede i et af de bydæk-
kende projekter. Til en ildsjæl, der på den ene eller 
anden måde har været med til at gøre en forskel. Vi 
har fået rådmand Gert Bjerregaard til at løfte sløret 
for, hvem der bliver udnævnt som årets ildsjæl.

I 2009 vil der blive sat endnu mere fokus på fundrai-
sing. Fællessekretariatet har som tidligere nævnt 
igang sat en fælles sparringsproces for dem, der er 
ansøgere til næste runde i Landsbyggefonden d. 1. 
april 2009. Da der fra Landsbyggefondens side især er 
fokus på sundhedsfremme, vil det område naturligvis 
fylde en del i den proces - herunder er der et samar-
bejde med Århus Kommune i støbeskeen. Analysear-
bejdet vil også komme i fokus, når “BoSocData”, skal 
testes og færdiggøres.  

Erfaringsdatabase
I begyndelsen af det nye år præsenterer Fællessek-
retariatet første etape af en projekt-/erfaringsda-
tabase. Databasen kommer til at dække de udsatte 
områder og de projekter, som er etableret i de bolig-
sociale medarbejderes regi. Databasen vil ligge som 
en del af www.bydele.dk. Det bliver muligt at søge 
i den, så man hurtigt og nemt kan hente erfaringer 

frem på givne projekter.

Endelig forventes områdeplanen for hele Sønder-
vangsområdet færdiggjort, hvorfor der vil blive en 
del arbejde med  dette boligområde. 

De øvrige arbejdsopgaver kan løbende følges på 
www.bydele.dk

Højbjerg, december 2008
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Et udpluk af de artikler og læserbreve, som 
har været bragt i dagbladene i 2008.
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