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Indledning
Partnerskabsprojektet VIADEM 2.0 har mange aktører. Det er en styrke, fordi samarbejdet og
samskabelsen mellem disse mange aktører kan bidrage til skabelsen og realiseringen af nye
projekter, gennemførelse af aktiviteter til gavn for beboere og studerende og ikke mindst læring
hos alle involverede. Mange aktører skaber imidlertid også udfordringer. Én af udfordringerne
handler om formidling. Hvordan sikrer vi, at alle involverede er informeret, men samtidig ikke
drukner i information, som ikke opleves relevant for den enkelte aktør.
Dette skrift er tænkt som en orientering om VIADEM Partnerskabsprojektet til projektets aktører
her umiddelbart før sommerferien 2015. Hvordan ser organiseringen af projektet ud, og hvad er
planerne i forhold til aktiviteter, rekruttering, kompetenceudvikling m.v.?

Baggrund
I 2011 underskrev VIA University College, Socialrådgiveruddannelsen i Aarhus, Aarhus Kommunes
Hotspot Center, FrivilligCenter Aarhus og Østjysk Bolig en partnerskabsaftale. Det overordnede
mål med partnerskabet var at bidrage til skabe tryghed i udsatte boligområder. Effektmålet var
todelt:




Ved studerendes og øvrige frivilliges engagement i de udsatte boligområder i Aarhus, at
igangsætte konkrete boligsociale aktiviteter i de udsatte boligområder, som kan være
medvirkende til, at de udsatte boligområder udvikler sig til attraktive bydele.
Ved praksisnær uddannelse, at udvikle socialrådgiverstuderendes viden, færdigheder og
kompetencer i relation til det boligsociale arbejde i udsatte boligområder.

I praksis har partnerskabet ført til etableringen af VIADEM Bispehaven. VIADEM består af frivillige
studerende, som organiserer og deltager i allerede etablerede boligsociale aktiviteter i Bispehaven
og er med til at udvikle nye aktiviteter sammen med boligsociale medarbejdere, andre frivillige og
beboere i boligområdet.
Allerede med partnerskabsaftalen fra 2011 var ambitionen at udvide projektet til andre
boligområder end Bispehaven samt til flere uddannelser i VIA. Denne udvidelsesproces kickstartes
her i 2015. Vi kalder projektet for Partnerskabsprojektet VIADEM 2.0. I den nye version skal noget
fortsætte og bestå og andet skal udvikles og igangsættes. Vi fortsætter således i Bispehaven, men
udvider til Viby Syd og Gellerup. Ud over flere boligområder udvides til flere uddannelser udover
socialrådgiveruddannelsen. Det drejer sig om pædagoguddannelsen, læreruddannelsen
Sygeplejerskeuddannelsen og Ernæring og Sundhedsuddannelsen. Partnerskabsaktørerne fra
Aarhus Kommune skal ligeledes udvides, idet ansvaret for de opgaver, de studerende kommer til
at beskæftige sig med i de udsatte boligområder, organisatorisk vil være forankret i flere
magistratsenheder.
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Der er udarbejdet en ny partnerskabsaftale, hvor partnerne er VIA University College, Aarhus
Kommunes afdeling for sociale forhold og beskæftigelse, Sundhed og omsorg, Børn & unge samt
borgmesterens afdeling og Danmarks Almene Boliger (BL) 5. kreds. Frivilligcenter Aarhus tilslutter
sig aftalens praksisdel med en delaftale.

Partnerskabsprojektets overordnede formål
I den nye partnerskabsaftale er formålet:







at skabe læring og indsigt blandt de studerende på de udvalgte uddannelser om arbejdet i
udsatte boligområder
at give de studerende mulighed for at blive frivillige i de udsatte boligområder
at udvikle fælles tværgående innovative projekter mellem de studerende, et konkret
boligområde og de af Aarhus Kommunes institutioner som er placeret i det pågældende
lokalområde
at skabe forsknings- og udviklingsbaseret viden om det boligsociale arbejde, som kan
formidles både til faglige kredse og til den brede offentlighed
Gennem spændende og innovative initiativer at gøre udsatte boligområder i Århus til et
godt sted at bo for beboerne

Det nye partnerskab forankres rent organisatorisk, økonomisk og praktisk i Det Boligsociale
Fællessekretariatet i Aarhus.
(Se underskrevet partnerskabsaftalen i bilag 1)

Effektmål for Partnerskabsprojektet VIADEM i 2015







Frivillige studerende fra Socialrådgiveruddannelsen, Pædagoguddannelsen,
Læreruddannelsen, Sygeplejerskeuddannelsen og Ernæring og Sundhedsuddannelsen i
Aarhus er engageret i boligsociale aktiviteter i Bispehaven, Viby Syd og Gellerup
Der er udviklet modeller til organisering og drift af VIADEM i de tre boligområder
Der er udviklet model for løbende kompetenceudvikling
Projektet evalueres
Der er udarbejdet en strategi for projektets videreførelse

(Se projektbeskrivelse for 2015 i bilag 2)
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Organisering
Organisationsdiagrammet for Partnerskabsprojektet VIADEM ser således ud:

Styregruppen/årsmødet
Styregruppen er partnerskabets øverste myndighed. Styregruppens opgave er at udstikke de
overordnede linjer og politikker for partnerskabet. Desuden skal Styregruppen evaluere arbejdet i
de tre boligområder.
Styregruppens medlemmer er:












Erik Hygum, Direktør, VIA Pædagogik og Samfund
Aase Lydiksen, Direktør, VIA Sundhed
Jette Skive, Rådmand, Aarhus Kommune, Sundhed og Omsorg
Bünyamin Simsek, Rådmand, Aarhus Kommune, Børn og Unge
Nils Petersen, Direktør Børn og Unge, Aarhus Kommune
Anders Rønnebro, Kredsformand, Danmarks Almene Boligers 5. kreds
Louise Morell Holm, Leder, Frivilligcenter Aarhus
Hanne Sandal, Uddannelseschef, VIA Socialrådgiveruddannelsen i Aarhus
Studenterrepræsentanter fra de tre VIADEM grupper
Udvalgte underviserrepræsentanter, herunder projektmedarbejder Annette Auken
Andreassen, Socialrådgiveruddannelsen
Jens Winther, Leder, Det Boligsociale Fællessekretariat

Der afholdes styregruppemøde én gang årligt med efterfølgende konference om relevante emner
knyttet til partnerskabets opgaver. Første møde med efterfølgende konference afholdes 1.
december 2015 (se årshjul i bilag 3).
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Overordnet/tværgående arbejdsgruppe
Den tværgående arbejdsgruppes opgave er at følge arbejdet i VIADEMs lokalgrupper tæt og følge
op på Styregruppens vedtagne politikker. Desuden er det arbejdsgruppens opgave at være
bindeled mellem VIADEM grupperne og parterne i partnerskabet.
Medlemmer af den tværgående arbejdsgruppe er:

















Jens Winther, Leder, Det Boligsociale Fællessekretariat
Annette Auken Andreassen, Projektmedarbejder, VIA Socialrådgiveruddannelsen i Aarhus
Trine Engsig Rasmussen, Studentermedhjælper, VIA Sygeplejerskeuddannelsen
Fie Langmann, Studentermedhjælper, VIA Ernæring og Sundhedsuddannelsen
Gro Dyveke Hansen, Studentermedhjælper, VIA Pædagoguddannelsen
Helene Graversen, Studentermedhjælper, VIA Læreruddannelsen
Kamilla Risinge Wang, Studentermedhjælper, VIA Socialrådgiveruddannelsen
Gordon Vincenti, Underviserrepræsentant, VIA Socialrådgiveruddannelsen
Else Marie Kaasbøl, underviserrepræsentant, VIA Læreruddannelsen
Peter Povlsen, Boligsocial Koordinator, Bispehaven
Per Thomsen, Leder, Foreningernes Hus Gellerup
Stefan Herman Grupe, Boligsocial medarbejder, Viby Syd
Marianne Resbo, Aarhus Kommune, Magistraten for Sundhed og Omsorg
Lene Offersen, Aarhus Kommune, Magistraten for Sundhed og Omsorg
Toke Agerschou, Aarhus Kommune, Magistraten for Børn og Unge
Jane Grønnebæk, Aarhus Kommune, Magistraten for Social og Beskæftigelse

Der afholdes møde efter behov. Første møde afholdes d. 29. juni 2015. Herefter indkaldes til møde
i hhv. oktober og november (se årshjul i bilag 3).
Lokale arbejdsgrupper
Aktuelt er der dannet lokale arbejdsgrupper for hhv. Gellerup, Viby Syd og Bispehaven
Arbejdsgruppernes opgave er at arbejde med den konkrete implementering af projektet i
boligområderne, herunder at identificere relevante aktiviteter til frivillige studerende, rekruttere
frivillige og arbejde med at identificere relevante modeller for organisering og drift i de lokale
områder. Medlemmerne i de tre arbejdsgrupper er:
Bispehaven:



Peter Povlsen, Boligsocial Koordinator, Bispehaven
Kasper Søstrøm, Projektleder, Bispehaven
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Gitte Niels, Underviser, VIA Sygeplejerskeuddannelsen
Trine Engsig Rasmussen, Studentermedhjælper, VIA Sygeplejerskeuddannelsen
Driftsgruppen VIADEM Bispehaven
Gordon Vincenti, Underviser, VIA Socialrådgiveruddannelsen
Annette Auken Andreassen, projektmedarbejder og underviser, VIA
Socialrådgiveruddannelsen

Viby Syd:








Stefan Herman Grupe, Boligsocial medarbejder, Viby Syd
Karina Quorning, Boligsocial koordinator, Viby Syd
Charlotte Jensen, Underviser, VIA Ernæring og Sundhed
Fie Langmann, Studentermedhjælper, VIA Ernæring og Sundhedsuddannelsen
Else Marie Kaasbøl, Underviser, VIA Læreruddannelsen
Helene Graversen, Studentermedhjælper, VIA Læreruddannelsen
Annette Auken Andreassen, Projektmedarbejder, VIA Socialrådgiveruddannelsen

Gellerup:








Per Thomsen, Leder, Foreningernes Hus, Gellerup
Gordon Roberts, Projektleder, Fritidspatruljen, Gellerup
Kamilla Risinge Wang, Studentermedhjælper, VIA Socialrådgiveruddannelsen
Annette Auken Andreassen, Underviser og projektmedarbejder, VIA
Socialrådgiveruddannelsen
Gro Dyveke Hansen, Studentermedhjælper, VIA Pædagoguddannelsen
Claus Blæsbjerg, Underviser, VIA Pædagoguddannelsen
Helen Møller Rasmussen, Underviser, VIA Pædagoguddannelsen

Mødefrekvens: Efter behov
Alle medlemmer af de lokale arbejdsgrupper har adgang til det fælles projektwebsted
https://studienet.via.dk/projects/VIADEM/default.aspx . Her deles diverse projektdokumenter så
som partnerskabsaftalen, projektbeskrivelse, oplæg, referater m.v.

VIADEM grupper/Driftsgrupper
I Bispehaven, hvor VIADEM har fungeret siden 2011, er det frivillige studerende der står for
rekruttering og drift af projektet. Dette foregår i samarbejde med de lokale boligsociale
medarbejdere og med sparring fra undervisere efter behov.
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VIADEM grupperne/driftsgruppernes opgave er at implementere de vedtagne politikker og
omsætte dem til daglig praksis og indgå i tæt samarbejde med både den boligsociale indsats og
med de respektive kommunale instanser omkring fælles initiativer, events mm. Det er også
VIADEM gruppernes opgave at engagere de studerende som melder sig som frivillige og holde
dem opdateret via Facebook. VIADEM grupperne afgør selv, hvilke opgaver de tager, og hvilke
lokale samarbejdspartnere de bruger.
VIADEM Bispehavens driftsgruppe kan organisatorisk illustreres således:

Kilde: Fredrik C. Boll, Forlaget Ingerfair på BL årskonference 2015
Figuren illustrerer, hvordan en gruppe frivillige studerende (øverst i figurens højre hjørne)
fungerer som driftsgruppe, der rekrutterer og organiserer det frivillige arbejde i VIADEM.
Driftsgruppens medlemmer er kontaktpersoner til de aktiviteter, som udbydes til frivillige og
sikrer, at de frivillige kobles til aktiviteterne. Nederst i højre hjørne af figuren ses frivillige, som har
meldt sig som interesserede, men som ikke har fået en fast tilknytning til et eller flere aktiviteter. I
VIADEM Bispehaven kan disse studerende via en Facebook gruppe følge med i hvilke aktiviteter,
der efterspørger frivillige og melde sig til gennem Driftsgruppen. Målet er at udvikle tilsvarende
eller lignende organiseringsformer i Gellerup og Viby Syd.
Da et af de bærende elementer for VIADEM projektet er læring, er det ikke hensigtsmæssigt at
lave et færdigt koncept for de kommende driftsgrupper allerede nu. De nye frivillige i de nye
områder skal selv være med til at udvikle organiserings- og driftsmodeller. Driftsgruppen i VIADEM
er udviklet af studerende. Det kan bedst beskrives som en stafet, hvor de første studerende i
projektet lagde grundstenene, og efterfølgende har nye studerende bygget til og bygget om.
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Aktiviteter
De lokale arbejdsgrupper har de sidste par måneder arbejdet med at identificere relevante
aktiviteter for kommende frivillige studerende. Det er foregået ved at tale med de lokale aktører
og besøge projekterne.
En aktivitet er relevant, når den tager udgangspunkt i beboernes behov og samtidig er
meningsfyldt for de studerende at deltage i set fra et læringsperspektiv. Centralt i VIADM er en
forståelse af, at vi ikke kommer ”udefra” og identificerer hvilke aktiviteter, der er behov for i
boligområderne. Det ved boligområderne bedst selv. Udgangspunktet er derfor, at de frivillige
studerende indgår i de aktiviteter, som allerede eksisterer i boligområderne. Hvis boligområdet
efterspørger udviklingen af nye konkrete aktiviteter, kan disse også udbydes til studerende som
udviklingsprojekter. Også for udviklingsprojekter er det vigtigt, at arbejdet sker i tæt samarbejde
med de lokale aktører med henblik på, at aktiviteten forankres i lokalområdet og ikke blot
ophører, når de frivillige stopper i projektet.
Det er vigtigt, at VIADEM rummer en bred vifte af aktiviteter med forskellige krav i forhold til
tilstedeværelse og selvstændighed. Der skal være aktiviteter, som indbefatter løbende
tilstedeværelse, korterevarende tilstedeværelse og mere intens tilstedeværelse. Der skal være
aktiviteter, hvor arbejdsopgaverne er kendte og velafgrænsede, og der skal være aktiviteter, som
rummer stor uforudsigelighed og krav til de studerende om selv at definere egen rolle og funktion.
Denne mangfoldighed giver mulighed for at vælge den eller de aktiviteter, som passer i forhold til
den individuelle studerendes ønsker og ressourcer.
Aftaler om, hvilke aktiviteter der skal udbydes til studerende, er en løbende proces. Indtil videre er
der planer om at udbyde følgende ved kommende rekruttering i forbindelse med semesterstart i
september 2015:
Viby Syd
Viby Syd Idrætsforening (VSI):
-

Frivillige skal primært understøtte foreningen og videreudvikle det, de allerede frivillige gør
Fokus skal ligge på at finde ”indefra”-frivillige (frivillige fra lokalområdet), som kan køre
projekterne videre
Der skal være fokus på både den eksisterende forening og de nye initiativer i VSI

17 plus:
-

Det er et uformelt, afslappet miljø, som giver kontakt til en gruppe unge, som man normalt
ikke har kontakt med som professionel
Der er lektiehjælp, samtaler og hygge efter de unges behov
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-

Frivillige skal gerne sætte nogle ting i gang i projektet, evt. temadage
Lektiehjælpen er en god indgangsvinkel til at få en relation som gør, at man kan få den
tillid, der skal til for at få dybere ung til ung samtaler

4H Haveklub:
-

4H = hånd, hoved, hjerte og helbred
Frivillige skal hjælpe til i driften
Det handler om sjove aktiviteter med fokus på udeliv og mad
Det kunne være godt med én til én, altså én voksen til ét barn
Her får man meget igen som frivillig og hurtigt
Der er også nogle voksne i haveklubben, og der må gerne komme flere til

Driftsgruppe:
-

Bidrage til udvikling og organisering af driften af VIADEM Viby Syd
Facilitere samarbejdet mellem frivilliggruppen og de relevante aktører og aktiviteter i Viby
Syd
Rekruttering og mobilisering af de frivillige
Administration

Bispehaven
Som sagt har vi været i gang i Bispehaven i nogle år. Viften af aktiviteter er derfor bred og kan
beskrives mere detaljeret end i de to nye områder:
Lektiecafeen:
-

Som frivillig i Lektiecaféen hjælper man børn og unge med skolearbejde. Det kan både
være børn i folkeskolealderen eller unge fra ungdomsuddannelser, som ønsker hjælp. Den
primære opgave består i, at den frivillige i fællesskab med andre frivillige hjælper
børn/unge med lektier og derved bidrager til at styrke de faglige kompetencer og støtter
op om uddannelsen. Samtidig bidrager den frivillige også til at give børn/unge et sted, hvor
de kan blive set og hørt. Den frivillige får derved øvelse i relationsarbejde

Smukt og brugt – Genbrug:
-

Som frivillig i Smukt & Brugt, hjælper man i butikken og laver relationsarbejde med de
beboere der kommer i Genbrugsbutikkens cafe. Det kan både være ældre, voksne og unge,
som kommer i Cafeen. Den primære opgave består i at betjene kunder, lettere rengøring,
udpakning af nye vare, lave udstillinger, relationsarbejde med beboere og andre i butikken.
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Samtidig bidrager den frivillige også til at der dannes et miljø, hvor man kan blive set og
hørt hvilket fører til, at man kan udfolde sig selv

Jobpatruljen:
-

Som frivillig i Jobpatruljen hjælper man unge fra Bispehaven, der ønsker et fuldtids eller
fritidsjob, med at skrive ansøgninger. Den primære opgave er at hjælpe de unge med at
formulere en ansøgning og sætte ord på deres egne evner og færdigheder. Derudover
hjælper den frivillige med at formulere fremtidsdrømme og sætte realistiske mål og
delmål. Man yder, om nødvendigt, også hjælp til at få afleveret ansøgningerne, forberede
jobsamtalerne, og forberede den unge på hvilke krav, det stiller at have et arbejde.
Endvidere giver dette den frivillige øvelse i relationsdannelse, vejledning og
ressourcetænkning

Events:
-

Som frivillig til enkeltdags-arrangementerne deltager den frivillige på lige fod med de
øvrige aktører i Bispehaven. Den frivillige hjælper med til at de unge får mulighed for at
komme uden for boligområdet og deltage i arrangementer af forskellig sportslig og kulturel
art, der kræver voksendeltagelse. Således bidrager man til en vigtig social og
samfundsmæssig integration af de unge. Som frivillig giver det øvelse i relationsdannelse,
indblik i de unges liv og tanker, konfliktnedtrappende kommunikation, mægling og
koordinering af ture for større grupper

Vejledning cafeen:
-

Som frivillig i vejlednings Cafeen hjælper man interesserede borgere med at udvikle
færdigheder indenfor forskelige områder. Den primære opgave består i at vejlede og
hjælpe borgeren til at udvikle de færdigheder, som borgeren mener at have brug for som
for eksempel hjælp til jobansøgninger, IT-relaterede opgaver, lektiehjælp mm. Ydermere
vejledes der om aktuelle tilbud som har relevans for borgerens situation, da de offentlige
og private systemer og tilbud kan være svære at navigere i. Samtidig bidrager den frivillige
til at der dannes et miljø, hvor borgeren kan føle sig set og hørt hvilket fører til, at borgeren
kan udfolde sig selv. Det er både ældre, voksne og unge, der henvender sig til Cafeen og
dette giver den frivillige øvelse i relationsarbejde

”Sundhedscafeen”:
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-

Er under udvikling – målet er at de nye frivillige, beboerne og de øvrige
samarbejdspartnere sammen skal definere, hvad ”sundhedscafeen” skal være for en
størrelse

Kvindeklubben:
-

Kvindeklubben er en form for frivillig forening. Klubben er ikke formelt en forening endnu,
men arbejder hen imod at blive det. Det er hovedsageligt assyriske kvinder. Der er to
frivillige tilkoblet, som primært hjælper med administration

Udviklingsprojekter:
-

Som frivillig i udviklingsprojektet arbejder man med at sætte fokus på en
problemstilling, der ønskes mere viden om, set enten fra Aarhus kommune eller
Boligområdets synsvinkel. Man får adgang til nøglepersoner fra området, hvorfra der kan
indsamles data og ydes professionel sparring. Som frivillig giver det øvelse i projektstyrring,
interviewteknikker, indsamling og bearbejdning af datamateriale og mulighed for at præge
nye tiltag i området relateret til projektet. Samtidig øger man sin professionelle viden
indenfor området og får forskellige perspektiver på en problemstilling

Driftsgruppen:
-

Som frivillig i Driftsgruppen arbejder man med at udvikle selve VIADEM Bispehaven.
Endvidere varetager man den overordnede koordinering samarbejdet mellem
frivilliggruppen og relevante aktører i Bispehaven. Driftsgruppen sørger endvidere for
rekruttering og mobilisering af de frivillige og det administrative i forbindelse med
frivilliggruppen. Som frivillig giver det øvelse i projektstyrring, koordinering, planlægning
og mulighed for at præge nye tiltag i området relateret til projektet.

Gellerup
Fritidspatruljen:
-

Projektudvikling og samarbejde med andre
Den frivillige fungerer som facilitator – og bidrager til at finde en ramme for aktiviteterne
og instruktørerne
Planlægge aktiviteter udenfor boligområdet – læring og udvikling
Relations arbejde – gøre en forskel for børnene
Medskabelse (ikke et færdigt produkt)
Samarbejde med andre frivillige i boligområdet, f.eks. planlægge større aktiviteter
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Lektiecafé:
-

Kontakt til børnene – man er med til at gøre en forskel for børnene
Oplever hvordan det er at være barn i Gellerup
Didaktiske overvejelser om, hvordan man hjælper børnene på vej og ’underviser’ børnene
Udviklingsarbejde for den frivillige – hvordan hjælper man børnene bedst

Håndboldklub (foregår i Globus1):
-

Trænerassistent – en fordel at den frivillige er interesseret i håndbold
Kulturmøder i Globus – lærer mange forskellige kulturer at kende
Relations arbejde
Forældresamarbejde – som frivillig kan man være med til at understøtte engagement fra
forældrene

Udvikling af arrangementer i Samvirket:
-

Foreningsunderstøttelse og foreningsaktiviteter
Fælles aktiviteter og fælles arrangementer i Gellerup
Som frivillig kan man være med til planlægningsmøderne og planlægge aktiviteterne

Driftsgruppe:
-

Bidrage til udvikling og organisering af driften af VIADEM Gellerup
Facilitere samarbejdet mellem frivilliggruppen og de relevante aktører og aktiviteter i
Gellerup
Rekruttering og mobilisering af de frivillige
Administration

Herudover undersøges aktuelt mulighederne for at skabe aktiviteter for frivillige i en madklub for
børn, som foregår i Beboerhuset Laden samt i et projekt, hvor Kræftens Bekæmpelse skal i gang
med at finde ambassadører i boligområdet med henblik på at iværksætte forebyggende og videns
fremmende aktiviteter i området.
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Rekruttering
Der er aftalt en strategi for rekruttering af studerende, som rummer aktiviteter på følgende
niveauer:
-

Generelt niveau
Tværgående niveau
Campus niveau
Hold niveau
Lokalområde niveau

Ad. Generelt niveau:
-

Foldere og plakater

Ad. Tværgående niveau:
-

Samarbejde med studenterforeninger og andre organisationer i VIA om at sprede
budskabet
Anvende DTE (Det tværprofessionelle element) som platform for rekruttering

Ad. Campus niveau:
-

Event i kantinen på hhv. Ceres og Hedeager evt. med optræden af unge
Opslag på opslagstavler og skærme
Uddeling af infomateriale
Invitation til introaften i boligområderne

Ad. Hold niveau:
-

Undervisere og studenterrepræsentanter fra de enkelte uddannelser ”låner” 5 minutters
undervisningstid til kort info og uddeling af info-materiale

Ad. Lokalområde niveau:
-

Info-aften i hvert af de tre boligområder kl. 19-21 med speed-dating hvor repræsentanter
fra de forskellige aktiviteter præsenterer (se datoer på årshjulet i bilag 3)
Ved intro aften kan interesserede tilmelde sig

Arbejdet med planlægning og udarbejdelse af materialer til ovenstående aktiviteter er i fuld gang.
Rekrutteringsarbejdet finder sted løbende, dog med en særlig indsats kort efter semesterstart (se
årshjul i bilag 3).
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Kompetenceudvikling
VIADEM adskiller sig fra andre frivillighedsprojekter ved at fokusere meget på læringsperspektivet,
herunder hvordan de funktioner projektet rummer, kan fungere som supplement til de
studerendes arbejde på uddannelsen med videns-, færdigheds- og kompetencemål. Som
supplement til deltagelsen i frivillige aktiviteter i boligområderne tilbydes de studerende en række
muligheder for faglig sparring og kompetenceudvikling. Aktuelt er følgende aktiviteter under
planlægning:
Faglige sparringsmøder med underviserne: Der arbejdes med en model, hvor studerende,
undervisere og evt. boligsociale repræsentanter mødes på tværs af uddannelser og boligområder
og reflekterer over konkrete problemstillinger, dilemmaer etc. fra de studerendes frivillige arbejde
i boligområderne (se årshjul i bilag 3). Målet er at understøtte de studerendes læring gennem
refleksion og kobling mellem praksiseksempler og temaer, teorier mv. fra uddannelsesdelen.
Temadage: Der afholdes temadage med relevante oplæg, workshops mv. for frivillige studerende
og evt. deltagere fra boligområderne på tværs af uddannelser og boligområder. Første temadag d.
7. oktober 2015 er under planlægning. Temaet forventes at omhandle forskellen på at være
frivillig og professionel.
Driftsgruppe temadag: Driftsgrupperne i VIADEM spiller en central rolle i projektet. Det er vigtigt
at grupperne kommer godt i gang og får støtte til opgaven. Frivilligcenter Aarhus afholder temadag
målrettet driftsgruppemedlemmer d. 24. oktober 2015 (se årshjul bilag 3).
Driftsgruppe refleksions møder: Driftsgrupperne kan efter aftale mødes med undervisere og
boligsociale repræsentanter til refleksion og sparring ift. gruppens arbejde
Konflikthåndteringskurser: I VIADEM Bispehaven har man haft stor succes med at tilbyde frivillige
studerende deltagelse i konflikthåndteringskurser. Denne praksis videreføres.
Fælles oplæg på uddannelserne: VIADEM Bispehaven har ligeledes været vært ved en række
eftermiddagsarrangementer på uddannelsesinstitutionen, hvor oplægsholdere fortæller om
temaer relateret til arbejdet med socialt udsatte. Foredragene tilbydes alle studerende på
uddannelsen og er dermed også med til at præsentere VIADEM og manifestere deres rolle som en
”institution” på uddannelsesinstitutionen. Også denne praksis ønskes videreført.
Kursustilbud i Frivilligcenter Aarhus regi: Studerende i VIADEM vil gennem Frivilligcenter Aarhus
kunne deltage i de aktiviteter, som udbydes her.
Sociale arrangementer: Ud over ovenstående faglige aktiviteter, tilbydes studerende deltagelse i
sociale arrangementer som julefrokost, sommerfest mv. Arrangementerne kan være initieret af
VIADEM eller foregå som led i lokale arrangementer i boligområderne.
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Forsknings og udviklingsaktiviteter
Et af de overordnede formål i partnerskabsaftalen er at skabe forsknings- og udviklingsbaseret
viden om det boligsociale arbejde, som kan formidles både til faglige kredse og til den brede
offentlighed.
I august 2015 samles underviserrepræsentanterne i VIADEM, René Dybdal Pedersen,
Chefkonsulent i VIA Sundhedsfaglig Højskole samt Lene Mosegaard Søbjerg, FoU-leder i
VIA Socialpædagogik og Socialt Arbejde til en drøftelse af projektideer og
projektfinansieringsmuligheder.

Projektets videreførelse
Indtil videre er der kun finansiering til VIADEM 2.0 for året 2015. Det Boligsociale Fællessekretariat
i Aarhus arbejder løbende med at kontakte og ansøge om midler til videreførelse fra puljer og
fonde.
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Bilag 2: Projektbeskrivelse
Projektbeskrivelse VIADEM version 2

Baggrund
I 2011 underskrev VIA University College og Aarhus Kommune en partnerskabsaftale, som havde
det overordnede formål at skabe tryghed i de udsatte boligområder i Aarhus. I partnerskabet
indgik VIA University College, Socialrådgiveruddannelsen i Aarhus, Aarhus Kommunes Hotspot
Center, FrivilligCenter Aarhus og Østjysk Bolig.
Effekten af partnerskabet var todelt:




Ved studerendes og øvrige frivilliges engagement i de udsatte boligområder i Aarhus, at
igangsætte konkrete boligsociale aktiviteter i de udsatte boligområder, som kan være
medvirkende til, at de udsatte boligområder udvikler sig til attraktive bydele.
Ved praksisnær uddannelse, at udvikle socialrådgiverstuderendes viden, færdigheder og
kompetencer i relation til det boligsociale arbejde i udsatte boligområder.

I praksis har partnerskabet ført til etableringen af VIADEM Bispehaven. VIADEM består af frivillige
studerende, som deltager i allerede etablerede boligsociale aktiviteter i Bispehaven og er med til
at udvikle nye aktiviteter sammen med boligsociale medarbejdere, andre frivillige og beboere i
boligområdet.
De studerende har mulighed for at engagere sig i forskellige aktiviteter f.eks. pigeklub, lektiecafé,
Smukt og Brugt Genbrugsbutik, VIADEM café, Funky Fredag, udviklingsprojekter, kvindeklub,
sundhedscafé, Job4U m.fl. Nogle aktiviteter foregår løbende, andre aktiviteter er events i form af
éngangsarrangementer som fester, stævner, konkrete ferieaktiviteter eller lignende.
Aktiviteter kan også være at arbejde med udviklingsprojekter eller engagere sig i mere
organisatoriske og koordinerende funktioner. Rekruttering af frivillige studerende samt
organisering og drift af de frivillige studerendes aktiviteter foretages nemlig også af frivillige
studerende.
Organisering og drift af projektet foretages af Driftsgruppen. Det er de studerende selv, der har
udviklet og løbende videreudviklet denne organiseringsform.
Af partnerskabsaftalen fra 2011 fremgik det, at:
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Partnerskabets praksisdel opstartes i Bispehaven, hvor Boligselskabet Præstehaven tilslutter sig
partnerskabsaftalen med en delaftale om, at Bispehaven bliver første boligområde, hvor
partnerskabsaftalen igangsættes for så vidt angår de frivillige studerendes udvikling af community
development projekter.
For resten af Aarhus Kommune er det ambitionen, at lignende delpartnerskaber laves med
boligselskaberne i øvrige udsatte boligområder, så som Viby Syd, Herredsvang og Gellerup, alt
efter hvor mange frivillige studerende, det viser sig muligt at rekruttere og mulighederne for
financiering. (Partnerskabsaftalens side 1, se bilag 3).
Der var således allerede i 2011 ambitioner om at udvide projektet til andre boligområder end
Bispehaven. Og da vi samtidig står i en situation, hvor den ene hovedpartner Hotspot Centret i
Aarhus Kommune nedlægges pr. 1. januar 2015, med det resultat, at Centrets arbejdsopgaver
deles ud på flere magistrater, har det været nødvendigt at undersøge og diskutere
fremtidsperspektiverne for projektet, herunder den fremtidige organisering og udvikling.

Aktuelt – Partnerskabsprojekt version 2
I Partnerskabsprojektet VIADEM version 2 udvides VIADEM til nye boligområder og nye
uddannelser. I den nye version skal noget fortsætte og bestå og andet skal udvikles og
igangsættes. Viby Syd og Gellerup har meldt sig som interesserede og samarbejdet med
Bispehaven skal naturligvis føres videre. Ud over flere boligområder udvides til flere uddannelser
udover socialrådgiveruddannelsen. Det kommer i første omgang til at dreje sig om
pædagoguddannelsen og læreruddannelsen som organisatorisk er forankret sammen med
socialrådgiveruddannelsen i VIA University College hovedområdet Pædagogik og Samfund. Fra
hovedområdet Sundhed deltager Sygeplejerskeuddannelsen og Ernæring og
Sundhedsuddannelsen. Partnerskabsaktørerne fra Aarhus Kommune skal ligeledes udvides idet
ansvaret for de opgaver, de studerende kommer til at beskæftige sig med i de udsatte
boligområder, organisatorisk vil være forankret i flere magistratsenheder.
Der udarbejdes en ny partnerskabsaftale, hvor partnerne er VIA University College, Aarhus
Kommunes afdeling for sociale forhold og beskæftigelse, Sundhed og omsorg, Børn & unge samt
borgmesterens afdeling og Danmarks Almene Boliger (BL) 5. kreds. Frivilligcenter Aarhus tilslutter
sig aftalens praksisdel med en delaftale.

Partnerskabsprojektets overordnede formål
I den nye partnerskabsaftale er formålet:
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at skabe læring og indsigt blandt de studerende på de udvalgte uddannelser om arbejdet i
udsatte boligområder
at give de studerende mulighed for at blive frivillige i de udsatte boligområder
at udvikle fælles tværgående innovative projekter mellem de studerende, et konkret
boligområde og de af Aarhus Kommunes institutioner som er placeret i det pågældende
lokalområde
at skabe forsknings- og udviklingsbaseret viden om det boligsociale arbejde som kan
formidles både til faglige kredse og til den brede offentlighed
Gennem spændende og innovative initiativer at gøre udsatte boligområder i Århus godt
sted at bo for beboerne

Det nye partnerskab forankres rent organisatorisk, økonomisk og praktisk i Det Boligsociale
Fællessekretariatet i Aarhus.

Effektmål for VIADEM projektet i 2015







Frivillige studerende fra Socialrådgiveruddannelsen, Pædagoguddannelsen,
Læreruddannelsen, Sygeplejerskeuddannelsen og Ernæring og Sundhedsuddannelsen i
Aarhus er engageret i boligsociale aktiviteter i Bispehaven, Viby Syd og Gellerup
Der er udviklet modeller til organisering og drift af VIADEM i de tre boligområder
Der er udviklet model for løbende kompetenceudvikling
Projektet evalueres
Der er udarbejdet en strategi for projektets videreførelse

Interessenternes opgaver
Boligområderne Bispehaven, Gellerup og Viby Syd
Boligområdernes opgave er:





sammen med de studerende, at finde passende aktiviteter, projekter og events hvor de
studerende kan indgå
sammen med de kommunale og gerne andre institutioner i lokalområdet, at skabe nye
tiltag som passer ind i formålet for partnerskabet
at gøre partnerskabet kendt for de lokale samarbejdspartnere og introducere de
studerende for disse samt for beboerne i områderne
at stille en medarbejder til rådighed for de studerende som kontaktperson. Dette vil de tre
områder blive økonomisk kompenseret for
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VIA University College
VIAs opgave er:








at stille rammerne som uddannelsesinstitution til rådighed
sammen med de studerende, bidrage i rekrutteringsprocessen af frivillige studerende
tilbyde refleksion og faglig sparring til de studerende, som har meldt sig som frivillige
sammen med studerende, VIA Studentervæksthus Aarhus, Frivilligcenter Aarhus og øvrige
interessenter at udvikle kvalificerende arrangementer
indsamle viden og erfaring fra arbejdet til videreformidling
deltage i styregruppeaktiviteter, årsmøde etc.
være brobyggere mellem uddannelsens aktiviteter og det enkelte boligområde

Herudover opfordres de enkelte uddannelser til at etablere følgeforskning og beskrivelser af
udbyttet i deltagelsen i VIADEM.
Aarhus Kommune
Aarhus kommunes opgave er:





at stille lokale institutioner indenfor de deltagende magistrater til rådighed i de tre
boligområder
at opsamle den viden, som opstår i de tværgående samarbejdsprojekter til intern brug,
formidling og udvikling af metoder til styrkelse af samarbejdet mellem frivillige,
uddannelsesinstitutioner og kommunen
at deltage aktivt i de enkelte projekter enten ved medarbejder deltagelse eller ved at
deltage i fælles opgaveløsning

Frivilligcenter Aarhus
Frivilligcenter Aarhus opgave er:



at være behjælpelig med at udvikle og støtte de studerende i deres frivillige arbejde i de
udsatte boligområder
at bidrage til understøttelse af yderligere frivilligt engagement indenfor rammerne af
partnerskabet fx beboere eller andre frivillige organisationer, som ønsker at yde en frivillig
social indsats

Det Boligsociale Fællessekretariat
Fællessekretariatets opgave er:



at fungere som partnerskabets organisatoriske, økonomiske og praktiske forankring
finde de boligområder som skal tilbydes at være med og holde kontakten til disse områder

26




at fundraise således at man sikrer en videre forankring af VIA partnerskabet
at evaluere VIA Partnerskabet

I 2015 ansættes en projektmedarbejder samt et antal studentermedhjælpere til at igangsætte
projektet.
Projektmedarbejderens funktion er at igangsætte og koordinere hele udviklingsarbejdet og
processen i forbindelse med udvidelsen af VIADEM.
Studentermedhjælpernes funktion:







I samarbejde med boligområde, studerende og undervisere, indgå i udvikling af projektet i
konkrete boligområder
Rekruttering af studerende
Deltage i mødeaktivitet, herunder evt. styregruppemøde, årsmøde, driftsmøder m.v.
Deltage i udvikling og gennemførsel af kvalificerende workshops og temadage
Udarbejde og gennemføre evalueringsaktiviteter
Være brobygger mellem studerende og projektet

Ressourcer
Organisatorisk, økonomisk og praktisk support fra Det Boligsociale Fællesekretariat, herunder
aktivitetsmidler i forbindelse med rekruttering og aktiviteter ift. frivillige.
Projektmedarbejder i året 2015.
Boligsociale medarbejdere til rådighed for de studerende som kontaktperson. Dette vil de tre
områder blive økonomisk kompenseret for.
Studentermedhjælpere fra de forskellige uddannelser.
To underviserrepræsentanter fra de forskellige uddannelser.
Ressourcer fra VIA Studentervæksthus Aarhus f.eks. i forbindelse med temadage og
procesfacilitering.
Support fra Frivilligcenter Aarhus.

Tidsplan
Projektperioden for udvidelsen af VIADEM er foreløbig året 2015. Der vil blive arbejdet på at søge
midler til videre forankring af partnerskabet.
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Foreløbig tidsplan:
Aktivitet
Udarbejdelse og underskrivelse af
partnerskabsaftale
Indledende samtaler med interessenter
Rekruttering af undervisere
Rekruttering af studentermedhjælpere
Kick-off seminar med kontaktpersoner fra
boligområder, studentermedhjælpere, undervisere
og projektmedarbejder
Udarbejdelse af plan for opstart, rekruttering og
organisering i de enkelte boligområder

Tidsperiode
Januar-februar

Rekruttering af studerende til boligområderne

September

Udvikling af aktiviteter, organisering og driftsformer
i de enkelte områder

Løbende

Udvikling af årshjul for opkvalificeringsaktiviteter

Løbende

Styregruppemøde

?

Januar
Februar/marts
Februar/marts
Ultimo april

Maj-juni

Ansvarlig
Fællessekretariatet
v/Jens Winther (JW)
AAA
AAA
AAA
AAA
evt.
Studentervæksthuset
Studerende i
samarbejde med
undervisere,
boligområder og AAA
Studerende i
samarbejde med
undervisere,
boligområder og AAA
Studerende i
samarbejde med
undervisere,
boligområder og AAA
Studerende i
samarbejde med
undervisere,
boligområder og AAA
AAA

Risikoanalyse
Der kan opstå udfordringer i forhold til rekruttering af såvel undervisere som studerende på flere
niveauer. Der er mange involverede uddannelsesinstitutioner, hvilket kan give logistiske
udfordringer. De forskellige uddannelser har forskellige procedurer i forhold til mødeaktivitet,
undervisningsaktiviteter, semesteropbygning, hvilket har betydning for adgangen til undervisere
og studerende. Dette kan medføre forsinkelser i rekrutteringsprocessen.
Projektet er ligeledes afhængig af en række beslutningsprocesser på ledelses- og organisatorisk
plan, som skal være på plads, før aktiviteterne kan realiseres.
Projektet er bygget op omkring frivilligt studenterengagement. Projektet er således afhængigt af,
at studerende rent faktisk melder sig frivilligt. Vi ved, at vi er skarp konkurrence med en række
andre tilbud til studerende om at engagere sig i frivilligt arbejde. Vi ved at studerendes tid til
rådighed kan være begrænset. Ud over privatliv med familie, venner, fritidsinteresser og
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studiejobs kan selve uddannelsen udgøre en tidsmæssig begrænsning for tilgængeligheden til
frivilligt arbejde. Uddannelserne er ofte moduliserede, hvilket kan betyde, at de studerende hver
10. uge skal til eksamen. Herudover gennemfører de studerende praktikperioder,
bacheloropgaveskrivning samt andre intense uddannelsesaktiviteter, som kan betyde, at
opbygningen af en frivillighedsgruppe i de enkelte boligområder kan forsinkes og blive mindre end
forventet.
Opbygningen af VIADEM i Bispehaven er en proces som, indtil videre har løbet over fire år. Det er
således næppe realistisk, at vi ved udgangen af 2015 har færdiggjorte projekter i de nye områder
og på de nye uddannelser. Målet må være, at der er studerende fra de forskellige uddannelser i
gang med udvalgte aktiviteter i de tre boligområdet. Omfanget kan vi ikke forudsige.
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