Nyt i det boligsociale Aarhus
Nyhedsbrevet indeholder bl.a. glimt fra årets boligsociale studietur og
opsamling fra boligsociale ERFA-møder. Derudover finder du en oversigt over
kommende arrangementer i Det Boligsociale Fællessekretariat og andre
relevante arrangementer.
God læselyst!
Thomas, Edith, Emilie, Helle, Frederik og Julie

Det Boligsociale Fællessekretariat

Boligsocial studietur til Aalborg Øst
November bød på en boligsocial studietur, hvor vi igen kunne mødes fysisk og
få ny inspiration og erfaringsudveksling på tværs af områderne i Aarhus.
Turen gik til Aalborg Øst, hvor vi bl.a. hørte om "Aalborg modellen",
helhedsplanen Øst i Centrum, samarbejdet med erhvervslivet, Kvartersværkets
arbejde i bydelen og om Fritidscenteret Herningvejs samarbejde ift. boligsociale
indsatser.
Vi havde også et spændende indslag fra Aarhus, hvor vi hørte om de foreløbige
erfaringerne med brug af materiale fra CFBU til makkerlæsning i Herredsvang.
Endelig var vi rundt i Aalborg Øst for at se den store og flotte fysiske forandring
af bydelen, der både rummer et Erhvervsstrøg, et Sundheds- og Kvartershus,
grønne områder og selvfølgelig almene boliger.
Tak til alle deltagere for at gøre turen til en succes!

ERFA-møder i det boligsociale
Det Boligsociale Fællessekretariat samler de ansatte inden for det boligsociale
område i Aarhus til ERFA-møder, hvor sparring, udvikling af nye idéer og læring
ud fra andres erfaringer er omdrejningspunktet. På den måde skaber vi et fagligt
møde med andre med lignende arbejdsopgaver og udfordringer fra andre
boligområder i byen.
Vi har ERFA inden for 3 områder, hvor temaerne skifter fra gang til gang. Du kan
nedenfor læse en kort opsamling fra de sidste møder. Du finder temaerne for
de kommende ERFA-møder i arrangementoversigten sidst i nyhedsbrevet.
Uddannelse og beskæ ftigelse: Førtidspensionister
Vi havde besøg af to virksomhedskonsulenter fra Jobbanken, der fortalte om
mulighederne for at hjælpe førtidspensionister i arbejde. Der blev på mødet
udtrykt ønske om at samle førtidspensionister på tværs af boligområder, hvor
Jobbanken kan præsentere direkte til beboerne. Derudover genopstartes en
ufaglært jobliste på tværs af byen. Tag kontakt til Det Boligsociale
Fællessekretariat, hvis vi skal videreformidle kontakten.
Forebyggelse og foræ ldreansvar: Tilgang til beboerne (foran, bagved, ved
siden af)
Mødet tog udgangspunkt i deltagelsesstigen, der skelner mellem
ikkedeltagelse og brugermagt. Drøftelsen tog udgangspunkt i, hvornår vi skal
sætte retningen ud fra de behov vi ser i området, og hvornår skal vi samskabe
med beboerne?
Tryghed og trivsel: Systemisk handling i praksis - rekruttering
Vi arbejdede videre med den systemiske samtale, og brugte metoden til en
struktureret brainstorm om temaet: rekruttering af beboere til aktiviteter.

FødevareBanken har fået midler til at udvikle
madfællesskaber i almene boligområder - Skal jeres
boligområde være med?
Bekæ mp madspil og skab Madfæ llesskab med mening
FødevareBanken har fået midler fra Nordea-fonden til at køre et 3-årigt projekt
frem til maj 2024, der hedder Madfællesskaber med mening. Projektet handler
om at udvikle og forankre madfællesskaber i 45 boligområder fordelt over hele
landet, og bygger videre på erfaringerne fra et pilotprojekt fra 2019-2020.
Erfaringerne fra pilotprojektet har været, at overskudsmaden er kommet mange

forskellige beboere til gode. Og har boligområderne allerede været i gang med
fælles madaktiviteter, så har den faste levering af overskudsmad givet luft i
budgettet. Derudover nævner mange beboere, at de er stolte af at være med til
at bekæmpe madspild.
Hvad får man ud af at væ re et deltagende madfæ llesskab?
FødevareBanken leverer overskudsmad en gang om ugen. Afhængig af antal og
størrelse på madfællesskaberne kan vi levere mellem 50-90 kg overskudsmad
pr. levering. Udvalget er forskelligt til hver levering. Men som hovedregel har vi
næsten altid mejeri samt grønt og frugt med i kølebilen, og man får lov til selv at
udvælge hvilke varer man ønsker at tage imod. Det første halve år er
modtagelsen af varer gratis. På den måde har områdets medarbejdere/beboere
mulighed for at afprøve konceptet, enten til at understøtte nogle eksisterende
aktiviteter eller madfællesskaber i boligområdet eller til at udvikle helt nye.
Ønsker man at fortsætte efter det første halve år, koster et årligt logistikgebyr
på én ugentlig leverance 12.000,- kr.
Hvad forpligtiger man sig på som deltagende boligområde?
Ved at blive samarbejdspartner i projektet forpligtiger boligområdet sig på at
tage imod en fast ugentlig leverance af overskudsmad. Boligområdet skal derfor
kunne levere ressourcer i form af evt. medarbejdertimer eller beboerdeltagelse
ved varemodtagelse, madlavning og ikke mindst kommunikation om
madfællesskab til andre beboere. Det kan både være boligområder med eller
uden en boligsocial helhedsplan der kan deltage.
Er I interesserede i at høre næ rmere om Madfæ llesskaber med
Mening?
Så kan I kontakte projektleder i FødevareBanken, Nina Holck på
nina.b.holck@foedevarebanken.dk eller ring til Nina på tlf6011 1620.
Læs mere om FødevareBanken

Hjælp til flygtninge og indvandrere, der søger
job/uddannelse
Niis er en integrationsforening, der hjælper flygtninge og indvandrere med job,
uddannelse og beskæftigelse.
De vil meget gerne i kontakt med flere personer, der kan få gavn af deres
hjælp.
Niis hjælper med CV og ansøgning, og arbejder målorienteret med
handlingsplaner i forhold til at støtte og motivere med hensyn til afklaring af job
og uddannelse, samt fastholdelse af job. Niis har et omfattende netværk blandt
private virksomheder, inden for detail, lager og byggebranchen, der tager imod
ufaglært arbejdskraft.

"Vi har stor erfaring med unge og ældre med flygtningebaggrund, både som
mentorer og som undervisere i forhold til kulturen på det danske
arbejdsmarked. Udover hjælp til CV og ansøgning afholder vi jobkurser med
fokus på bl.a. skrevne og uskrevne regler på det danske arbejdsmarked, og
tilbyder i den forbindelse også jobsamtaletræning. Vi har for nylig indkøbt tre
sæt Virtual Reality-briller, som via små film giver et indblik i dagligdagen på en
dansk arbejdsplads inden for forskellige brancher bl.a. ældrepleje, rengøring,
hotel og transport." Niis-teamet

Læs mere om Niis

Kultur & Sundhedspuljen er åben
Aarhus Kommune har åbnet Kultur & Sundhedspuljen, hvor du kan søge støtte
til projekter i feltet mellem kultur og sundhed. Der er afsat 2,1 mio. kr. til en
åben pulje, der skal bruges til at engagere flest mulige borgere i Aarhus
Kommune, som ved hjælp af kulturen kan få et løft af deres sundhed og trivsel.
Puljen kan søges fra 1. november 2021 til udgangen af 2023 og er opdelt i to
hovedspor:
En innovationsdel, der understøtter den tidlige udvikling og afprøvning af
idéer eller projekter.
En initiativdel, der understøtter eksisterende, igangværende eller nye
projekter.
Du kan læse mere og finde ansøgningsskema herunder.
Læs mere om Kultur & Sundhedspuljen

Det Boligsociale Fællessekretariats
arrangementer
Oplæ g v. Center for Samskabelse og julehygge (for boligsociale
medarbejdere)
9. dec. kl. 13.30 – 15.00 i Beboerhuset Præstevangen
Oplæg og diskussion ved Frank Rudolf fra Center for Samskabelse.
Efterfølgende er der glögg, kaffe og julesnacks til dem som har mulighed for at
blive hængende.
Nytårskur (invitation følger)
13. jan. kl. 15-17 på Aarhus Ø
Vi glæder os til igen at invitere til nytårskur for vore samarbejdspartnere i det
boligsociale felt. Vi tager forbehold for eventuelle ændringer i
coronarestriktioner for arrangementer.
ERFA: Forebyggelse og Foræ ldreansvar
1. feb. kl. 9-11 i Langkærparken
Tema: Etiske overvejelser i arbejdet med forældre.
ERFA: Uddannelse og Beskæ ftigelse
2. feb. kl. 9-12 i Trige
Tema: Unge med pletter på straffeattesten.
ERFA: Tryghed og Trivsel
8. feb. kl. 9-11 i Håndværkerparken
Tema: Etiske overvejeler i relationen med beboere.
Tilmelding til ERFA-møderne: emilie@fs-aarhus.dk
Temamøde mellem det frivillige og det boligsociale (invitation følger)
3. feb. 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.
Tilmelding senest d. 31. jan. til: julie@fs-aarhus.dk

Andre arrangementer
Masterclass i det Almene DNA (Webinar)

29. nov. kl. 13-15
Boligsocialnet
Vær med, når vi sætter fokus på, hvordan boligsociale indsatser kan
samtænkes og styrkes i tæt samarbejde med boligorganisationen.
Ny i afdelingsbestyrelsen (Webinar)
2. og 16. dec. kl. 16.15-17.45
BL
Et digitalt kursus for dig, som er ny i afdelingsbestyrelsen.
info om forebyggelsesområder (Webinar)
6. dec. kl. 10-12
BL
Formålet med temadagen er at give deltagerne en introduktion til de nye regler
og et overblik over de lovgivningsmæssige forskelle for de forskellige typer af
boligområder.
Netvæ rksmøde: Familieindsatser
13. dec. kl. 9.30-16.00 i Skanderborg
Boligsoialnet
På mødet ses på effekten af de boligsociale familiekurser og hør om Projekt
Højvangens arbejde med familiekurser.
Åbent Hus på SOSU Østjylland
27. jan. kl 16-18.30
SOSU Østjylland
Uddannelsesmagasiner kan bestilles her: https://www.sosuoj.dk/bestiluddannelsesmagasin/
Boligsocial Konference 2022
24.-25. marts 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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