Nyt i det boligsociale Aarhus
I nyhedsbrevet kan du bl.a. finde vores Årsskrift 2021 samt vinderen af Den
Boligsociale Ildsjælepris 2021. Du finder også en oversigt over relevante
arrangementer: Sæt allerede nu kryds i kalenderen d. 9. juni, hvor vi afholder
vores Nytårskur i sommervarmen.
God læselyst!
Thomas, Edith, Emilie, Helle, Albert og Julie

Det Boligsociale Fællessekretariat

Årsskrift fra Det Boligsociale Fællessekretariat
I Årsskriftet 2021 giver vi et lille indblik i det boligsociale Aarhus i 2021. Du
kan bl.a. læse om emner som fleksibel udlejning, tryghed og kultur i
børnehøjde.
Du finder Årsskriftet 2021 på Det Boligsociale Fællessekretariats hjemmeside:
www.fs-aarhus.dk

Årets Boligsociale Ildsjæl: Bydelsmødre i 8220
I år har det igen været muligt at nominere en eller flere frivillige ildsjæle, der
har gjort en afgørende forskel i deres boligområde. Det kendetegner alle
årets nominerede, at de går foran og er til stor inspiration for alle i deres
respektive boligområder.
En uundværlig indsats
I år går prisen til bestyrelsen for Bydelsmødre i 8220, der bl.a. har været
bannerfører for en stor indsats under covid-19, som har haft afgørende
betydning for mange menneskers trivsel og velfærd i Gellerup og Toveshøj.
Derfor tildeles de prisen som Årets Boligsociale Ildsjæl 2021.

”Det, der er lavet af Bydelsmødrene i vores område i det her år, er helt
fantastisk. I har lavet et kæmpe stykke arbejde, og det har haft enorm
betydning! I er ikke så synlige, men I er helt uundværlige. Det er så vigtigt, at
foreningerne har en bestyrelse, der fungerer. Men det er hårdt arbejde. Det
er jer, der skal tage alle diskussionerne og træffe de svære beslutninger.
Jeres arbejde er enormt vigtigt!” sagde Jesper Kurdahl Larsen til bestyrelsen
for Bydelsmødrene 8220, da han fortalte dem, hvorfor han havde valgt at
nominere dem til Årets Boligsociale Ildsjæl.
Med prisen følger en præmie på 5000,- som er sponsoreret af Arbejdernes
Landsbank.
Et stort tillykke til Bydelsmødre i 8220.

Få gratis besøg af rollemodeller fra
erhvervsuddannelserne
‘Vejen til en Erhvervsuddannelse’ er et projekt Erhvervsskolernes
ElevOrganisation har kørt siden 2016. Projektet giver elever i 7.-10. klasse
mulighed for at møde unge fra erhvervsuddannelserne, som brænder for
deres fag, og som kan fortælle, hvorfor de er blevet lige netop tømrer,
anlægsgartner eller procesoperatør.
Landsdækkende rollemodelskorps
Projektet består af et landsdækkende korps af unge rollemodeller fra EUD og
EUX, der holder oplæg for at hjælpe eleverne med at blive mere afklarede i
deres uddannelsesvalg.

Oplæg til forældrearrangementer
Rollemodellerne holder også oplæg til forældrearrangementer,
uddannelsesmesser og andre events. Forældre har en kæmpe indflydelse på
deres børns valg af uddannelse, og der er derfor et stort behov for at sikre, at
de vejleder deres børn på et oplyst grundlag.
Læs mere om 'Vejen til en Erhvervsuddannelse'

Kursustilbud: FOF Aarhus tilbyder kurser i
førstehjælp til børn og FVU-dansk, der begge kan
afholdes lokalt i et boligområde
Kan du give førstehjælp til børn?
FOF Aarhus tilbyder kurser i førstehjælp til alle, der er i kontakt med børn:
Forældre, bedsteforældre og personer, der arbejder med børn fra 0-8 år.
Det er muligt at få tilpasset kurset, så det kan afholdes i det enkelte
boligområde. I Herredsvang har man med succes afholdt et kursus i regi af en
babycafe og planlægger endnu et kursus i foråret. Et eksempel på kursets
form er 2 timer og 10 deltagere for en pris fra 2000 kr. Læs mere om kurset
her.
Har du svært ved at læse og skrive på dansk? Få gratis hjælp
FOF Aarhus tilbyder FVU-dansk, der kan oprettes hold i det enkelte
boligområde. Undervisningen er på dansk, men i et tempo, så alle kan være
med. Kurset kan opstartes hele året både om dagen, aftenen og i
weekender.
FVU-dansk er gratis for personer over 18 år. Hvis man er under 25 år kan man
blive optaget på FVU, hvis man opfylder bestemte kriterier
Kontakt FOF Aarhus for at høre nærmere.

Det Boligsociale Fællessekretariats
arrangementer
Oplæg v. Center for Samskabelse (for boligsociale medarbejdere)
31. marts kl. 13.30 – 15.00 i Fælleshuset Petersminde
Oplæg og diskussion ved Frank Rudolf fra Center for Samskabelse.
Temamøde mellem det frivillige og det boligsociale (invitation
følger)
21. april kl. 15.00-17.00 i Frydenlund Fælleshus
Kom med når vi afholder temadag sammen med Frivilligcenter Aarhus for
både frivillige organisationer og boligsociale medarbejdere.
ERFA: Tryghed og Trivsel
4.maj i Bispehaven
Tema: Etiske overvejelser i relationer med udgangspunkt i dilemmaer fra
hverdagen.
ERFA: Uddannelse og Beskæftigelse
10. maj i Bispehaven
Tema: Kvinder - både kvinder med og uden børn med særlig fokus på,
hvordan får man familielivet til at fungerer og arbejdsløse højtuddannede
kvinder.
ERFA: Forebyggelse og Forældreansvar
start juni, tba.
Tema: Fokus på forældre til teenagere - særlige forældre til piger.
Tilmelding til ERFA-møderne: emilie@fs-aarhus.dk
Nytårskur i sommervarmen (invitation følger)
9. juni kl. 15.00-17.00 i Laden i Gellerup

Vi glæder os til at invitere til vores udskudte nytårskur for alle aktører i det
boligsociale felt.

Andre arrangementer
Vidensfestival om den gode overgang fra arbejdsliv til seniorliv
25.-26. marts kl. 9.30-17.00 på Folkestedet i Aarhus
Folkestedet
Festivalen byder på udstillinger, aktiviteter, oplæg og debatter. Du kan læse
programmet her.
Nordisk Storbyskonference: Storbyens hjerte og smerte
6.-8. april i Aarhus C
MSB og MBU, Aarhus Kommune
Storbyens hjerte og smerte er en konference om børn og unges trivsel i de
nordiske lande. I 2022 sætter konferencen fokus på ”Unges håb for
fremtiden”. Program kan læses her.
Netværksmøde: Økonomiske rådgivere
7. april kl. 10-15 i Randers NØ
Boligsocialnet
Netværket har fokus på økonomisk rådgivning i regi af det almene og er
åbent for alle, der laver økonomisk rådgivning i en boligsocial helhedsplan
eller boligorganisation.
Netværksmøde: Sociale Viceværter
21. april kl. 9.30-15.00 i Viby J
Boligsocialnet
Besøg den boligsociale indsats i Viby J til netværksmøde for sociale
viceværter.
Netværksmøde: Beskæftigelse
26. april kl. 9.15-15.00 i Brabrand
Boligsocialnet
Besøg Gellerup til netværksmøde for beskæftigelsesindsatser.
Fundraisingkursus
27. april kl. 10-15 i Fredericia
Boligsocialnet
Mangler du mindre beløb til fx aktiviteter, oplevelser, inventar eller andet?
Kender du beboere, du gerne vil støtte i at søge midler? Så er dette
fundraisingkursus, hvor der er fokus på at søge mindre beløb (op til ca.
100.000 kr) måske noget for dig.
Introkursus
3.-4. maj kl 9-16 i Middelfart
Boligsocialnet
Til nye medarbejdere i det boligsociale felt.
Bystrategisk Udsyn
2. juni kl. 9.15-15.30 i Sønderborg
Landsbyggefonden
Konference i Sønderborg om lokal byudvikling og almene boliger. Program
kan læses her.
National konference om børneinddragelse og udsatte børns liv
29. august kl. 9-16 i Odense
Videnscenter om børneinddragelse og udsatte børns liv
Vær med, når Socialstyrelsen, VIVE og Børns Vilkår sætter fokus på nogle af
de faglige dilemmaer og potentialer, der ligger i det socialfaglige arbejde med
børn og unge i udsatte positioner. Program kan læses her.
Boligsocial Konference 2022 - Ny dato
20.-21. september i København
Boligsocialnet
Der bliver naturligvis inspirerende oplæg, debat, tid til netværk,
erfaringsudveksling og faglige refleksioner.

Det Boligsociale Fællessekretariat
Mariane Thomsens Gade 2F, 6.1
8000 Aarhus C
kontakt@fs-aarhus.dk
Du kan læse om vores behandling af dine personoplysninger her.
Denne e-mail er sendt til {{ contact.EMAIL }}
Du modtager denne mail, da vi har registreret dig om som boligsocial medarbejder

i Aarhus.
Afmeld dig
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