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Sammen kan vi mere
Mange års boligsocial indsats har 
vist, at samarbejde er nøglen til at 
lykkes. Derfor etablerede vi i sin tid 
et fælles sekretariat. Det Boligsociale 
 Fællessekretariat er et omdrejnings-
punkt for samarbejdet mellem bolig-
organisationerne og for samarbejdet 
mellem Aarhus kommune og de bolig-
sociale helhedsplaner.
 
I det forgangne år har der især været 
fokus på samarbejdet om den nye 
fælles bestyrelse for boligsociale hel-
hedsplaner, som kan styrke ledelsen af 
de boligsociale indsatser. Vi hilser det 
velkomment, at Aarhus Kommune 
engagerer sig i denne opgave 
og samtidig har styrket den 
tværgående koordinering af 

kommunens boligsociale indsats under 
borgmesterens afdeling. Det kræver en 
vedholdende og koordineret indsats fra 
alle parters side at løse de udfordringer, 
som nogle boligområder står overfor.
 
I Det Boligsociale Fælles sekretariat har vi 
foretaget et lederskifte i året, der er gået. 
Jens  Winther er fratrådt, og den 1. okto-
ber bød vi Jesper Kurdahl Larsen velkom-
men som ny sekretariatschef. Det bliver 
Jespers opgave at stå i spidsen for de 
mange projekter og indsatser, som om-
ta l es her i årsskriftet - og fortsætte 

med at udvikle nye 
samarbejder til 

gavn for be-
boerne og 
områderne.

I årsskriftet her kan du læse mange ek-
sempler på, hvordan Det Boligsociale 
Fællessekretariat fortsat og vedvarende 
arbejder og samarbejder for, at alle får 
de samme muligheder for at udfolde 
deres liv, uafhængigt af hvor de bor.

For at løse den opgave er samarbejdet 
givent og nødvendigt. Vi vil derfor gerne 
takke alle samarbejdspartnere for det 
gode samarbejde i 2016 – vi ser frem til 
at fortsætte og styrke det i 2017.

Det Boligsociale Fællessekretariats 
 Styregruppe består af:

Anders Rønnebro (Formand) 
Direktør, AAB
Allan Søstrøm 
Direktør, Østjysk Bolig
Henrik Autzen 
Næstformand, Boligkontoret Aarhus
Jens Møller 
Kredskonsulent, BL
Keld Laursen 
Direktør, Brabrand Boligforening
Leif Jensen 
Direktør, Boligforeningen Aarhus Omegn

Af Anders Rønnebro
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Mellem mål 
og

mennesker

To ting slår mig som ny i det bolig-
sociale felt. Hvor meget udvikling der 
sker på fagligheden. Og hvor meget 
det er konkrete mennesker, som de 
boligsociale med arbejdere er enga-
geret i. De er på fornavn med alle!

På den ene side er der i de senere 
år sket en professionalisering af det 
boligsociale arbejde. Der arbejdes i 
højere grad med faguddannet perso-
nale, vidensbaserede indsatser, faglige 
mål og databaseret resultatopfølgning. 
På den anden side er det hele tiden 
samarbejdet med beboeren og dennes 
glæder og sorger, som medarbejderne 
tager udgangspunkt i. 

Begge dele skal vi fortsætte med i 
2017. Det er målrettet og fagligt be-
grundet samarbejde med kommunens 
forvaltninger, der kan styrke de indsat-
ser, der er brug for til at løfte boligom-
råderne. Og det er samarbejdet med 
beboerne, der kan sikre, at udviklingen 
er til gavn både for dem og områderne.

I 2017 bliver der udarbejdet en række 
nye helhedsplaner, hvor der igen bliver 
stillet skarpt på faglige målsætninger 
og samarbejdet med kommunen. 
Dette arbejde vil Det Boligsociale 
Fælles sekretariat i høj grad medvirke 
til. Men vi vil også arbejde på at frem-
me det særlige boligsociale perspektiv; 
at vi kender dem, målene handler om. 
Og at det i sidste ende står og falder 
med, om  beboerne også mener, det er 
deres mål.

Medborgerskab, deltagelsesdemo krati 
og beboere, der tager ansvar; Det er 
beboerne og deres initiativ og handle-
kraft, der afgør om de gode planer 
lykkes. Det kræver i lige så høj grad 
fokus som de mange faglige mål.

Det er i spændingsfeltet mellem mål og 
mennesker, at det boligsociale lykkes.

Af Jesper Kurdahl Larsen

Jesper Kurdahl Larsen er tiltrådt 
stillingen som sekretariatschef den 
1. oktober 2016.

Han kommer fra en stilling i  
Psykiatri fonden og har tidligere 
været hos Red Barnet og TUBA.
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Trigeparken

Langkærparken

Herredsvang
Vandtårnsområdet

Frydenlund
Bispehaven

Gellerup-Toveshøj

Viby Syd

Elstedhøj

Vejlby Vest

Møllevangen

Åbyhøjgård

Skjoldhøj

Rundhøj

Håndværkerparken

 Det Boligsociale 
Fællessekretariat

Præstevangen

Det 
Boligsociale 
Aarhus
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Der er

Derudover er der

Det Boligsociale 
Fællessekretariat 

tilbyder kurser, studie ture 
og erfarings udveksling 

til 80 ansatte på tværs af 
boligsociale indsatser 

i Aarhus

boligsociale  
helhedsplaner 

i Aarhus

boligsociale  
indsatser uden 

helhedsplan

8
OTTE

er året, hvor Det Bolig-
sociale Fællessekretariat 

fejrer 10 års jubilæum

er indgangen til alle bolig-
sociale indsatser i Aarhus

ansatte i 
Det Boligsociale 
Fællessekretariat

til boligsociale helheds planer i Aarhus

Der er

Landsbyg gefonden uddeler årligt

Hver 5. i 
Aarhus bor 
i en almen 

bolig

2017

fs-aarhus.dk

25.000.000 kr.

9%
28%

63%

I områder med boligsociale helhedsplaner i 
Aarhus er alderssammensætningen: 

0 - 17-årige

18 - 64-årige

65 år og 
derover
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Unge i udsatte boligområder 
uddanner sig mere 
Igen i 2016 var en af årets positive nyheder, at flere og flere unge i de udsatte bolig områder tager en 
ungdomsuddannelse. Det er et mønster, vi ser i Aarhus såvel som på landsplan. Arbejder bevægelsens 
Erhvervsråd gav os endnu en grund til at glædes, med deres analyse, som viste, at stigningen i 
 udsatte boligområder med boligsociale helhedsplaner er større end stigningen i almene boligområder 
uden helhedsplaner, og i særdeleshed større end den, vi ser på det ikke -almene boligmarked.

I 2015 er andelen af unge, der får en 
ungdomsuddannelse, fortsat mindre i 
udsatte boligområder end i den øvrige 
del af Aarhus Kommune. Men ser vi 
på andelen, der enten har færdiggjort 
en ungdomsuddannelse eller er i gang 
med en, svinder forskellene i perioden. 
Et af de områder, der virkelig flytter sig, 
er Gellerup-Toveshøj. Blandt 24-årige 
i Gellerup-Toveshøj var andelen, der 
enten var i gang eller havde færdiggjort 
en ungdomsuddannelse i 2015, steget 
med imponerende 29 % siden 2010. 
Som figuren viser, er det ikke kun det 
billede, vi ser i Gellerup-Toveshøj. 
Faktisk er andelen af 24-årige som 
enten har gennemført eller er i gang 
med en ungdomsuddannelse i de otte 
aarhusianske bolig områder, som har 
boligsociale helhedsplaner, steget med 
24 % fra 2010 til 2015. Til sammen-
ligning er andelen i Aarhus Kommune 
i samme periode steget med 8 %, 
mens andelen i Danmark som helhed 
alene er steget med 5 %.

Midt i de positive resultater er det 
værd at være opmærksom på, at 
tallene ikke viser andelen af 24-årige 
med færdiggjorte ungdomsuddannel-
ser, men en ny rapport fra Jobcenter 

Kilder: Hvor intet andet er angivet, er data i denne analyse fra BoSocData, Aarhus Kommune 
og de almene bolig organisationer i Aarhus’ fælles monitoreringssystem. Uddannelsesdata i 
BoSocData rækker tilbage til 2010.
Uddannelsestallene for Danmark stammer fra Danmarks Statistik.

Andel 24-årige som har afsluttet eller er i gang med en ungdomsuddannelse

Områder med boligsocial 
helhedsplan
Aarhus Kommune
Gellerup-Toveshøj

20112010
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2012 2013 2014 2015

2010

72 %
87 %

64 %

74 %

2015

89 %
94 %

82 %

78 %

%-stigning

24 %
8 %

29 %

5 %

Områder med boligsocial helhedsplan
Aarhus Kommune

Gellerup-Toveshøj

Danmark

På Det Boligsociale Fællessekretariat har vi regnet efter for at se, hvordan bil
ledet tegner sig i Aarhus. Vi ser på andelen af 24årige, som enten er i gang eller 
har færdiggjort en ungdomsu ddannelse:

Af Edith Jakobsen Hansen
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Aarhus viser, at også frafaldet fra 
ungdomsuddannelser er stærkt fal-
dende. Alene i perioden fra 2014/2015 
til 2015/2016 faldt frafaldsprocenten 
med 15,7%, så også her ser uddan-
nelsestendensen positiv ud. Den skel-
ner dog ikke mellem boligområder, og 
vi kan derfor ikke sige noget isoleret 
om frafaldet blandt 24-årige boende 
i boligområder med boligsociale 
helheds planer. 

Alt i alt viser tallene, at der er stor 
fremgang at spore blandt de unge 
aarhusianeres uddannelsesvaner. 
94% af de aarhusianske unge har 
enten afsluttet eller er i gang med 
en ungdomsuddannelse, og unge 
boende i udsatte boligområder haler 
ind med syvmileskridt. Fortsætter de 
nuværende stigninger, vil unge fra de 
otte boligområder, der har boligsociale 
helhedsplaner, indhente gennemsnit-
tet for Aarhus Kommune i 2017, og 
Gellerup-Toveshøj vil gøre det i 2020.

Ahmad El Ahmad
Uddannelsesvejleder i 
Get2Ed i Gellerup-Toveshøj

Hvorfor er det gået så godt?

Jesper Kurdahl Larsen
Sekretariatschef i Det 
Boligsociale Fællessekretariat

Det her lykkes gennem en fælles indsats, hvor lokalsamfundet er 
med til at løfte opgaven. Ind i det styrker det boligsociale arbejde 
bro bygningen mellem lokalsamfundet, uddannelses institutioner og 
kommunale instanser. Men det tager lang tid, man skal jo bygge en hel 
generation op. Man skal lave indsatser så tidligt som muligt for at skabe 
en holdnings ændring blandt børnene og forældrene.

Jeg tror på, at den markante fremgang vi ser i andelen af unge, der 
vælger uddannelsesvejen til, dels skyldes en større opmærksomhed 
på området og i særlig grad et bedre samarbejde på tværs. For at det 
her bliver ved med at gå den rigtige vej, skal vi fortsat arbejde aktivt 
for at styrke samarbejdet på tværs mellem kommune, de bolig sociale 
indsatser, foreninger, uddannelsesinstitutioner og forældrene.

9
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Landsbyggefonden vil 
styrke samarbejdet
I 2016 trådte Landsbyggefondens nye regulativ 
for boligsociale indsatser i kraft. Regulativet 
indeholder flere væsentlige ændringer for det 
boligsociale arbejde.

Vi har sat Anna Flyverbom Nordgreen 
i stævne til en snak om det nye 
regulativ, og hvilken betydning det får 
for det boligsociale arbejde. Hun er 
funktionsleder i Landsbyggefondens 
boligsociale funktion, og i følge hende 
er den største ændring, at ledelsen 
af de boligsociale helhedsplaner skal 
styrkes. Efter krav fra Landsbyggefon-
den er der derfor allerede 
blevet etableret en ny 
bestyrelse i Aarhus 
for boligsociale 
helhedsplaner. 
Bestyrelsen for 
boligsociale 
helhedsplan-
er består af 
kommunale 
ledere fra de 
forskellige 
magistrater 
samt  ledere 

fra bolig organisationerne. Bestyrelsen 
har til opgave at sikre en koordinering 
af den boligsociale indsats samt en 
entydig og kompetent ledelse af de 
boligsociale helheds planer i byen.

Styrket samarbejde mellem kom-
mune og boligorganisationerne
Det nye regulativ fordrer også, at der 

til enhver ny helhedsplan udarbejdes 
en strategisk samarbejdsaftale 

mellem kommune og bolig-
organisation, hvor der 

formuleres fælles mål 
for den boligsociale 
helhedsplan. Ifølge 
Anna Flyverbom 
Nordgreen er målet 
med dette at 

styrke samar-
bejdet mellem 

kommune og 
boligorganisation. 

Af Esben Hansen

Sammen med den strategiske aftale 
skal der udarbejdes en række del af-
taler med beskrivelser af de aktiviteter, 
der ønskes iværksat i helhedsplanen. 
Som noget nyt kan bestyrelsen god-
kende ændringer i delaftalerne, hvilket 
Anna Flyverbom Nordgreen beskriver 
som et trade-off: ”Landsbygge-
fonden stiller større krav til ledelsen 
af helhedsplanerne, men til gengæld 
giver Landsbyggefonden mere frihed. 
Den nye bestyrelse kan nu godkende 
ændringer i helhedsplanens delaftaler, 
uden først at skulle forbi Landsbygge-
fonden”.

Udover af følge op på de enkelte bolig-
sociale helhedsplaner, så er det også 
en vigtig opgave for bestyrelsen at 
monitorere udviklingen i byens udsatte 
boligområder og sikre, at der skrides til 
handling, hvis et boligområde udvikler 
sig negativt. Her understreger Anna 
Flyverbom Nordgreen nødvendigheden 
af, at den nye bestyrelse ser bolig-
området i et større perspektiv: ”Den 
boligsociale indsats kan ikke løfte 
boligområderne alene. Det kræver 
en bredere indsats, hvor bestyrelsen 
også skal tænke i andre greb: Der 
kan være behov for infrastrukturelle 
ændringer, det kan være nødvendigt 
at kigge på anvisnings- og udlejnings-
aftaler, eller måske er der noget i den 
kommunale kernedrift, der skal tænkes 
anderledes”.

Landsbyggefonden er en selvejende 
institution, der er stiftet af almene 
boligorganisationer og oprettet 
ved lov. Formålet er at fremme det 
almene byggeris selvfinansiering.
Udsatte boligområder kan søge 
tilskud til boligsocial indsats, hvis 
området har alvorlige udfordringer af 
boligsocial og økonomisk karakter.
Den samlede støtte fra Landsbyg-
gefonden til boligsociale helheds-
planer i Aarhus Kommune ligger pt. 
på 25 millioner kroner om året.10
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En by i balance via samarbejde

Aarhus udvikler sig hurtig. Hver dag 
flytter nye medborgere til byen, og vi 
får nye naboer og nye bydele. Byen 
ændrer karakter, nye bygninger giver 
byen en ny profil, og nye virksomheder 
og uddannelses institutioner kommer til 
og skaber helt nye muligheder. Aarhus 
er  under konstant forandring, og sådan 
har det altid været.
I den proces er det vigtigt, at vi holder 
fast i ønsket om at skabe en by i 
balance og en by, der hænger sammen 
både socialt og fysisk. Her er de aar-
husianske bolig organisationer en helt 
central samarbejdspartner. 

Vi har i Aarhus ansvarlige og ambitiøse 
boligorganisationer, der tager opgaven 
på sig. Samtidig har vi et samarbejde 
mellem kommune og boligforeninger, 
som mange byer kun kan drømme om. 
Det gør, at vi har et enestående afsæt 
for vores samarbejde om at udvikle 
Aarhus.
I 2016 startede vi et nyt forum for det 
samarbejde: Vi mødes nu i Bestyrelsen 
for boligsociale helheds planer. Det er et 
forum, der gør, at vi får mulighed for at 
gøre hinanden bedre og lave en mere 
fokuseret indsats. 

 

Bestyrelsen tager opgaven meget alvor-
lig, og der er enighed om, at vi kun kan 
sikre de bedste løsninger ved en fælles 
indsats. Den kommunale indsats og 
den boligsociale indsats skal supplere 
hinanden, til gavn for boligområdet og til 
gavn for den enkelte beboer. 
Vi har netop nu et fantastisk momen-
tum og en solid platform og dermed 
en unik mulighed for sammen at skabe 
en by i balance. Vi glæder os meget til 
også i 2017 at være del af det fortsatte 
samarbejde om Aarhus.

Af Gitte Vesti

Gitte Vesti er kontorchef for Integration 
og bydelsudvikling i Aarhus Kommune.

Integration og Bydelsudvikling arbejder 
med at skabe en sammenhængende 
by gennem bedre bydele og styrket 
integration. Kontorets mål er blandt 
andet at ændre udsatte boligområder til 
attraktive bydele. Det sker ved at koor-
dinere og skabe sammenhæng mellem 
de fysiske forandringer, boligsociale 
indsatser og de kommunale kerne-
opgaver og ved at arbejd  e strategisk og 
operationelt med fysiske indsatser.

Nye indsatsområder
En anden væsentlige ændring i det nye 
regulativ er et skærpet indsatsfokus 
fordelt på fire nye indsatsområder. Det 
første indsatsområde hedder ”Tryghed 
og trivsel”, og her er der fokus på 
at styrke boligområderne som gode 
steder at bo, at forbedre beboernes 
trivsel og deres oplevelse af tryghed i 
boligområdet. I det andet indsatsom-
råde, ”Kriminalpræventive indsatser”, 
er der fokus på målrettede indsatser 
for de målgrupper, som er i risiko for at 
ende i kriminalitet. ”Beskæftigelse og 
uddannelse” er det tredje indsatsom-
råde, mens det fjerde indsatsområde, 
”Forebyggelse og forældreansvar” 
har fokus på tidlig indsats og på 
vigtigheden af at inddrage forældrene, 
hvis helhedsplanen skal skabe en 
effektfuld indsats for børn i de udsatte 
boligområder.

Dokumentation
Det nye regulativ stiller også krav om, 
at størstedelen af helhedsplanens 
indsatser skal have en dokumenteret 
effekt. For at imødekomme dette evi-
dens-krav opfordrer Anna Flyverbom 
Nordgreen kommuner og boligorga-
nisationer til at lade sig inspirere af det 
nye inspirations- og videnskatalog til 
boligsociale aktiviteter, som Center For 
Boligsocial Udvikling udgav i 2016.
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 Udarbejdelse af prækvalifikation

Evt. eksisterende helhedsplan i drift

LO
K

AL
T

C
EN

TR
AL

T

År -1År -2

Boligorganisationens 
politiske og administra-
tive ledelse beslutter at 
søge til en ny helheds-
plan

Strategisk samarbejds-
aftale udarbejdes på 
baggrund af fælles mål 
for det boligsociale 
arbejde

Prækvalifikationen ud-
vikles under inddragelse 
af samarbejdspartnere 
med udgangspunkt i 
fælles mål for det bolig-
sociale arbejde

Lands byggefonden og  
Styregruppen for integra-

tion og udsatte bydele
Arbejdsgruppen for 

udsatte boligområder

Afdækning af områdets 
og bydelens poten-
tialer og udfordringer 
samt erfaringer fra evt. 
eksisterende boligsociale 
indsatser

Initiativ UdviklingUdvikling

Godkendelse
Behandling

Input

FS arbejder for at sikre 
det helhedsorienterede 
og tværfaglige fokus i 
Arbejdsgruppen

Med noter af Det Boligsociale 

Fællessekretariat (FS)

FS hjælper med at 
kvalitetssikre forud for 
behandlingen i arbejds
gruppen

FS medvirker gennem 
sekretariatsbetjenin
gen af bestyrelsen til 
fastsættelsen af fælles 
mål for arbejdet i ud
satte boligområder

FS sidder med i projekt
grupper og bidrager med 
processtøtte og viden

FS bidrager med eva
lueringsbistand i forhold 
til eksisterende helheds
plan

Kvantitativ afdækning 
ved hjælp af BoSocData, 
FS laver bl.a. en 
områdeprofil

Vejen til en ny boligsocial 
helhedsplan 
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År 4

 Ny helhedsplan i driftUdarbejdelse af helhedsplan År 0

Fastlæggelse af de 
organisatoriske rammer 
omkring den kom-
mende helhedsplan, 
herunder den lokale 
styregruppes sammen-
sætning

Lands byggefonden og 
Styregruppen for integra-

tion og udsatte bydele
Arbejdsgruppen for 

udsatte boligområder

Bestyrelsen for bolig-
sociale helhedsplaner 

følger fremdriften

Videreudvikling på ind-
satser i tæt dialog med 
samarbejdspartnere og 
beboere

Organisering

Godkendelse
Behandling

Følger fremdrift

Inddragelse
Om indsatserne i den 
boligsociale helhedsplan 
og eventuelle justeringer 
af disse 

Følger helhedsplanens 
fremdrift  og afrappor-
terer til Bestyrelsen for 
boligsociale helhedsplaner

Løbende dialogLokal styregruppe

FS er i dialog med 
Aarhus Kommune om, 
hvordan boligsociale 
ansøgninger udvikles 
og vurderes

FS udarbejder i sekre
tariatsbetjeningen 
ledelsesinformation til 
brug for bestyrelsen

FS sidder med i alle 
lokale styregrupper for 
at understøtte helheds
planen med sparring og 
videndeling

FS deltager i møder 
med samarbejdspart
nere, Landsbyggefonden 
m. fl. for at under
støtte og dele viden om 
virkningsfulde indsatser

FS videndeler og kom
mer med input omkring 
organisatoriske forhold
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Det næste projekt 
på tegnebrættet...

Nyt fælles Aarhusprojekt i støbeskeen

Det Boligsociale Fællessekretariat lagde i 
november måned hus til en projektudviklings-
dag sammen med byens boligsociale ledere 
og koordinatorer. Formålet med dagen var 
at undersøge mulighederne for at udvikle et 
nyt tværgående Aarhus- projekt til A.P. Møller 
Fonden i samarbejde mellem de boligsociale 
helhedsplaner og Det Boligsociale Fælles-
sekretariat. 
Dagen resulterede i flere spændende projekt-
forslag, som der vil blive arbejdet videre med 

i 2017 frem mod en endelig ansøg ning. Det 
forslag, som fik størst opbakning, handlede 
om at udvikle et projekt, der skal arbejde med 
bæredygtighed, renovation, upcycling og 
jobskabelse i de udsatte boligområder i byen. 
Ansøgningen vil blive udviklet i tæt sam  arbej-
de med de bolig sociale ledere og koordina-
torer og i samarbejde med Aarhus Kommune 
og andre aktører, som kan styrke projektet. 
Det Boligsociale Fællessekretariat vil være 
tovholder på ansøgningsprocessen.

Af Esben Hansen
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Historier fra vores 
bydækkende projekter

“En gang kan jeg måske fortælle mine børn, at det der hotel, 
det har jeg været med til at bygge.”

Sundhed i øjenhøjde

VIADEM-vokseværk i Viby Syd

”Jeg startede med at bore huller. Nu kan jeg meget mere. Og så er det fedt at vide, 
hvad man skal lave i morgen”, sådan fortæller 20-årige Ahmad Said. Han er ansat 
ved entreprenørfirmaet Richard Thomsen A/S og går lige nu på byggeriet af Wake 
Up- hotellet i M.P. Bruunsgade. Ahmad startede i virksomhedspraktik ved firmaet via et 
samarbejde med Byg Op, og siden juni har han været ordinært ansat. Inden da havde 
Ahmad gået ledig i 10 måneder efter at have færdiggjort uddannelsen som automontør.

Byg Op skaber lokale job og praktikpladser i forbindelse  med bygge- og 
renoverings projekter i de almene bolig foreninger i Aarhus.
Læs hele Ahmad Saids historie og mere om Byg Op på fs-aarhus.dk/bygop

”Sundhedscafeerne er en nem adgang til at spørge til sundhed og sygdom, fordi det 
er i nærmiljøet.”, sådan fortælle Fritze Heide-Jørgensen, som sygeplejerske i Sund-

hedsklinikken og Sundhedscafeen i Herredsvang. Sundhedscafeerne skaber sundhed 
i øjenhøjde, gennem vejledning om relevante eksisterende tilbud i sundhedsvæsenet, 

samt ved at give mere viden om egen sundhed og motivere til deltagelse i sociale 
aktiviteter i boligområdet. Fritze Heide-Jørgensen fremhæver tilliden i mødet i sund-

hedscafeerne: ”Vi mødes i øjenhøjde, og vi er ligeværdige i mødet. Hvis man ikke har 
tillid til hinanden, kan man ikke diskutere evt. problemer og søge løsning på disse.”

2016 blev året, hvor VIADEM-projektet for alvor tog fart i Viby Syd. Gruppen af 
VIADEM-frivillige i Viby Syd er vokset fra 5 til 20 frivillige, og de frivillige har både 
arrangeret den årlige byfest i samarbejde med helhedsplanen, og de har startet en 
ny mad- og filmklub for beboerne i området. Særligt byfesten fremhæver Camilla 
Pedersen og Anna Winther, to af de frivillige i VIADEM, som en unik oplevelse: ”Med 
støtte fra helhedsplanens medarbejdere stod vi for at arrangere morgenmads-
buffet, minizoo med høns og kaniner og legeland med hoppepude, karusseller og 
flødebolle maskine. Der kom mere end 300 beboere, som alle bare var så glade og 
positive. Jeg glæder mig allerede til, vi skal arrangere byfesten næste år”.

VIADEM er et partnerskabsprojekt, hvor studerende på VIA University College 
laver frivilligt arbejde i byens boligområder. 
Læse mere om VIADEM på fs-aarhus.dk/viadem

Sundhedscafeerne har til formål at øge folkesundheden og give 
flere sundhedstilbud til beboerne i de deltagende boligområder.

Lær mere om sundhedscafeerne på fs-aarhus.dk/sundhed

Byg Op

Sundhedscafeer

VIADEM
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En undskyldning for 
at være sammen



17

På en ellers rolig formiddag kan man høre 
stemmer inde fra en skurvogn i Frydenlund. 
Der sidder nogle mænd og drikker kaffe og 
snakker. De er mænd, og de mødes: 
Det her er Mænds Mødesteder.

Skurvognen er gået fra at være en 
gammel heste- og gedestald til nu at 
være et varmt sted, hvor mændene 
mødes to formiddage om ugen og 
nogle gange mere, hvis de har lyst. 
Knud Pedersen har været med i hele 
renoveringsfasen og kommer fast i 
skurvognen: ”Vi kommer for at hygge 
os med andre mænd. Og hvis vi har 
nogle ting, vi skal have lavet, så gør 
vi det sammen”. Denne dag er der 
egentlig en rude, der skal repareres, 
men mændene tager sig god tid til at 
tale sammen. Ruden når de nok at lave 
på et tidspunkt.

Men de gode snakke er også vigtige, 
fortæller Bo Bräuner: ”Det har meget at 
sige, at det kun er mænd, der kommer 
her. Så er det anden måde, man kan 
komme af med noget. Her får tingene 
lov til at komme frem, uden man er 
bed re eller dårligere af den grund.” 
 Jakob Kristensen, der er projektmedar-
bejder i Mænds Mødesteder, fortæller, 
at mændene er gode til at passe på 
hinanden: ”Det er et sted, hvor man 
stikker lidt til hinanden, men med 
omsorg: Kom nu afsted og få gjort 
noget ved det.” Ifølge Jakob Kristensen 
dækker ”at få gjort noget ved det” over 
alt fra, at hørelsen ikke er, hvad den var 
engang, at det er længe siden tand-
lægen er blevet besøgt, eller at armene 
ikke er lange nok til at holde avisen 
væk fra kroppen længere. Det er netop 
også en del af idéen med Mænds 
Mødesteder; at der er mulighed for, at 
mændenes sundhed og trivsel øges 
– men uden løftede pegefingre og i 
eget tempo. Mænds Mødesteder er 

Af Gorm Olesen

inspireret af Men’s Shed i Australien 
og Irland, og der viser erfaringerne, 
at mænd kan noget særligt, når de er 
sammen – herunder at bidrage til egen 
og hinandens sundhed og trivsel.

For mændene selv er det også et sted, 
hvor man kan udleve sine interesser og 
lave noget sammen. ”Der er altid nogle 
småprojekter, der skal laves. Man kan 
måske godt gøre det alene, men det 
er da sjovere, når man er nogle stykker 
om det”, siger Knud Pedersen. Og 
mens de laver småprojekter sammen, 
skabes der ifølge Bo Bräuner også 
bånd mændene imellem: ”Det er jo 
gået fra bekendtskaber og har udviklet 
sig til kammeratskab og venskab. Her 
har vi en undskyldning for at være 
sammen.”

Mænds Mødesteder er non-profit 
og ikke-kommercielle mødesteder, 
de er tilgængelige for alle mænd og 
deres primære formål er at skabe 
et trygt og venligt miljø, hvor mænd 
kan være sammen om menings-
fulde projekter i deres eget tempo 
og i selskab med andre mænd.

I Aarhus er der Mænds Mødesteder 
i Frydenlund, Herredsvang, Trige og 
Vandtårnsområdet.

Læs mere om Mænds Mødesteder 
på fs-aarhus.dk/maend
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De seneste år er der sket en forandring i samarbejdet mellem den frivillige og 
den kommunale sektor. Det kommer til udtryk i Aarhus Kommunes nye med-
borgerskabspolitik, som blev vedtaget i foråret 2016. I politikken udstikkes 
retning for en tættere relation mellem den offentlige sektor og civilsamfun-
det. En politisk vision som yderligere aktualiseres af Aarhus Kommunes ud-
nævnelse til Europæisk Frivillighovedstad i 2018. 

Det Boligsociale Fællessekretariat ind-
gik i foråret 2015 en aftale med Center 
for forskning i Idræt, Sundhed og 
Civilsamfund ved Syddansk Universitet 
om at lave en undersøgelse af vilkår og 
forudsætninger for det frivillige arbejde 
i almene boligområder i Aarhus. Aftalen 
har i 2016 resulteret i flere formidlings-
oplæg, to konferencer og en afslut-
tende rapport med titlen ”Frivillighed i 
det boligsociale arbejde”. 

Rapporten undersøger frivilligheden 
på to niveauer; et diskursivt niveau, 
som handler om hvordan politikere, 
medarbejdere og praktikere italesætter 

frivilligheden, og et praktisk niveau, 
som belyser omfanget og karakteren af 
frivilligheden. 
På den ene side viser rapporten, at alle 
parter vurderer det konkrete samar-
bejde mellem frivillige og kommunale 
institutioner positivt, og at der er stor 
velvilje i forhold til et øget samarbejde.
Samtidig viser undersøgelsen dog 
også en række udfordringer, som 
bunder i forskellige opfattelser af 
hvorfor og hvordan, de frivillige skal 
inddrages. Blandt mange kommunale 
ledere er det den nye medborger-
skabspolitik, som udgør rammen for 
en øget inddragelse af frivillige – eller 

’medborgere’. I Medborgerskabspoli-
tikken og blandt kommunale ledere 
kan der iagttages en bevægelse væk 
fra det traditionelle foreningsbaserede 
frivillighedsbegreb imod en mere indi-
vidualiseret forståelse af frivilligheds-
begrebet. Dette er en udvikling, som i 
følge rapporten kan identificeres i flere 
kommuner. Frivillighed handler i denne 
forståelse om, at det offentlige skal 
spille en mindre rolle, og at ’medbor-
gerne’ deltager i og tager ansvar for 
udviklingen af velfærdssamfundet.  
Blandt boligsociale medarbejdere og 
frivillige er der en mere praksisnær 
forståelse af inddragelsen af frivillige. 

Frivillighed i det 
boligsociale arbejde

I forbindelse med publikation af rap
porten ’Frivillighed i det boligsociale 
arbejde’ afholdte Det Boligsociale 
Fællessekretariat i august en konfer
ence, hvor resultaterne blev fremlagt 
med efterfølgende debatindlæg fra tre 
aarhusianske rådmænd og repræsen
tanter fra frivillighedssektoren.

Af Michael Fehsenfeld
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Det handler blandt andet om at sikre 
faglighed i det boligsociale arbejde, 
og at fagligheden ikke kan erstattes 
af frivillighed eller medborgerskab. I 
den forbindelse skelnes der mellem 
’interne’ (lokale) og ’eksterne’ frivillige. 
Den ’interne frivillighed’ har ligheds-
punkter med dele af Medborger-
skabspolitikken. De lokale borgere 
ønskes inddraget og ansvarliggjorte for 
udvikling af lokalområdet for at styrke 
de lokale strukturer og fællesskaber. 
De ’interne’ frivillige kan således være 
med til at sikre lokal selvbestemmelse 
gennem en stærkere organisering af 
lokalområdet. Den ’eksterne’ frivil-
lighed opfattes som en ekstra resurse, 
som kan trækkes ind i det omfang, det 
giver mening lokalt, men som ikke må 
erstatte lokale initiativer eller fagprofes-
sionelle opgaver. Derfor er der i flere 
af boligområderne et ønske om lokal 
regulering af de frivillige ’eksterne’ 
initiativer.

Frivillighedsundersøgelsen er en del af et større forskningsprojekt 
omkring ’Samspillet mellem den frivillige og den offentlige sektor’, 
som foretages af SDU under ledelse af professor Bjarne Ibsen. 
Forskningsprojektet under søger 21 cases, hvor kommuner og frivil-
lige samarbejder, fordelt på fire kommuner og det boligsociale om-
råde i Aarhus. Forskningsprojektet løber frem til 2018, og Det Bolig-
sociale Fællessekretariat deltager i denne periode i forsknings møder 
og konferencer vedrørende resultater fra undersøgelsen. 

Læs rapporten
Rapporten ’Frivillighed i det boligsociale arbejde’ kan læses på vores 
hjemmeside: fs-aarhus.dk/frivilligrapport

Foreninger i almene bolig områder i Aarhus giver deres vurdering 
af samarbejdet med kommunale myndigheder og institutioner:

Kommunen er lydhør overfor 
foreningens forventninger

Vanskeligt at indfri 
kommunens forventninger

Samarbejdet forudsætter 
lønnede medarbejdere

Samarbejdet er bureaukratisk

100 %80 %60 %40 %20 %0 %

Overvejende enigMeget enig Hverken enig eller uenig Overvejende uenig Meget uenig

Samarbejdet er inspirerende

Samarbejdet er tidskrævende

Samarbejdet er problemfrit

Samarbejdet er ligeværdigt
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Årets Boligsociale Ildsjæl

Abdi-Rahman Mahmud Iidle er vinderen af prisen som Årets Boligsociale 
Ildsjæl. Han bliver hædret for sit store lokale engagement i Frydenlund. 
Iidle vinder prisen for sit initiativ og drive i foreningen Leg og Lær, hvor han 
er tovholder for en yderst velfungerende og velbesøgt lektiecafe i Fryden-
lund, samt igangsætter af aktiviteter for børn og unge i området. 

Bünyamin Simsek, rådmand for Børn 
og Unge i Aarhus Kommune uddelte 
prisen som Årets Boligsociale Ildsjæl 
2016 ved Det Boligsociale Fælles-
sekretariats nytårskur. Han lægger 
vægt på, at Iidle er en enorm vigtig 
ressource for Frydenlund og har en 
kæmpe betydning for rigtig mange 
mennesker – særligt de unge: ”Han 
arbejder visionært og energisk for at få 
de unge til at tro på sig selv og udleve 
deres ambitioner og drømme – også 
når det er svært.” 

Leg og læring
Foreningen Leg og Lær hviler i høj 
grad på Iidles lange engagement som 
formand. To gange om ugen afvikler 
foreningen lektiecafé, hvor der del-
tager omkring 20 - 30 børn hver gang. 
Mange af børnenes forældre deltager 
også, og Iidle står altid til rådighed i 
forhold til råd og vejledning omkring 
skoleliv, men også i forhold til andre 
udfordringer i relation til familieliv, op-
dragelse og arbejdsliv. 
I forlængelse af lektiecaféen inviterer 

Iidle flere gange årligt forældrene til 
Frydenlund Fælleshus til foredrag. 
Oplæggene arrangeres i samarbejde 
med det lokale boligsociale arbejde 
og byder på faglige oplæg målrettet 
forældre, der ønsker mere viden om 
børneopdragelse, skolesamarbejde og 
uddannelsesmuligheder. 

En lærer ud over det sædvanlige
Bedømmelsesudvalget, der har valgt, 
hvem af de tre nominerede, der skulle 
have prisen var benovet over, hvor-

Af Gorm Olesen
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dan Iidle, der til daglig arbejder som 
folkeskolelærer, også udlever lærerger-
ningen i sit frivillige virke: ”Han viser det 
helt grundlæggende gode i lærerger-
ningen: Han er engageret i børnene 
og vil dem.” Bedømmelsesudvalget 
sagde også, at med en lærer som Iidle, 
ville de ønske, at deres egen børn gik i 
hans skole.
Bedømmelsesudvalget kan også lide, 
at Iidle er rodfæstet og ikke blot en ild-
sjæl, der starter en ild og så er videre: 
”Iidle er vedholdende og arbejder orga-

nisatorisk og visionært. Hans projekt 
har taget lang tid at bygge op, og han 
bruger det rum, som er tilgængeligt for 
alle, hvor man kan bygge videre på de 
institutioner, der findes.” Det gav også 
stor anerkendelse, at Iidle ikke kun er 
der for sit eget projekts skyld, han byg-
ger også bro og bakker op om andre 
gode ting, der sker i lokalområdet.
 
Vellidt og værdsat i området
Det er Pernille Amir Shahi, som er team-
leder i Frydenlunds boligsociale indsats, 

der har indstillet Iidle til Årets Boligsociale 
Ildsjæl: ”Iidle gør hver dag en kæmpe 
forskel for områdets beboere, og er hver 
dag med til at gøre Frydenlund til et end-
nu bedre sted at bo.” Pernille Amir Shahi 
er begejstret for, at Iidle bliver anerkendt 
for sit store lokale engagement: ”Iidle er 
fantastisk vellidt og værdsat i området 
af både børn, unge og voksne - på 
tværs af alder og etnicitet. Han er yderst 
værdsat blandt interne og eksterne 
samarbejds partnere og fortjener i høj 
grad at vinde prisen som årets ildsjæl.”

Abdinasir Jama 
fra Gellerup / Toveshøj

Peter Fredberg 
fra Viby Syd

Abdinasir er en meget aktiv og 
enga geret beboerdemokrat. 
Han er også en forenings-
mand med visioner, der 

kommer til udtryk gennem 
hans utrættelige arbej de på at 
fremme koordinering mellem 
foreninger, boligsociale planer 
og kommunale instanser for 

lokalområdets fremme.

Peter Fredberg, som er 
pensioneret bankrådgiver, 
har hjulpet mange beboere 

med deres økonomi gennem 
hjælp til at forstå deres privat-

økonomi, få lavet budget, 
forskudsopgørelser og meget 

mere.

Om Prisen

Det er niende gang, at Det Boligsociale Fællessekretariat uddeler prisen til Årets Bolig-
sociale Ildsjæl. Prisen er på 3.000 kr., som er doneret af Arbejdernes Landsbank. Ud-
delingen af prisen til Årets Boligsociale Ildsjæl sker for at gøre opmærksom på og hylde 
de mange ildsjæle, der er i byens udsatte boligområder. Den uddeles til en eller flere 
frivillige, der har gjort en afgørende forskel i deres bolig område gennem året. Det kende-
tegner alle de nominerede, at de går foran og er til inspiration for alle i boligområdet.

Nomineret

Hædrende omtale

Nomineret

“Jeg brænder for at støtte 
de unge, så de kan blive 
integreret i samfundet.
Da jeg kom til Danmark, fik 
jeg ikke nogen støtte i at 
blive integreret, så det er 
noget, jeg har selv kæmpet 
for og lært rigtig meget af. 
Børnene skal ikke opleve 
det samme som mig. 
Derfor vil jeg gerne hjælpe 
dem, mens de er små, 
med bedst muligt at blive 
integreret.”
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Ansatte i
Det Bolig sociale Fællessekretariat

Maria Aagaard Bromer Jensen
Projektkoordinator Byg Op

Anette Nitschke
Projektleder Byg Op

Jesper Kurdahl Larsen
Sekretariatschef

Jesper Holkjær Gormsen
Praktikant

Helle Dybdal Jensen
Projektleder Sundhedsindsatser

Edith Jakobsen Hansen
Analysekonsulent

Katrine Wied Thomsen
Studentermedhjælper

Jakob Kristensen
Projektmedarbejder Mænds Mødesteder

Esben Hansen
Udviklingskonsulent
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Kontakt os
og følg med

Thomas Waagø Holleufer
Projektmedarbejder Mænds Mødesteder

Gorm Olesen
Kommunikations- og netværkskonsulent

kontakt@fs-aarhus.dk

fs-aarhus.dk

Det Boligsociale Fællessekretariat

87 34 00 02

fs-aarhus.dk/nyhedsbrev

facebook.com/fsaarhus

instagram.com/fsaarhus

Saralyst Allé 55, 8270 Højbjerg

#fsaarhus

twitter.com/fsaarhus
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