Delaftale for indsatsområdet Forebyggelse og forældreansvar
Bestyrelsen for den boligsociale indsats har ansvar for, at denne delaftale
løbende ajourføres.

Navn på den boligsociale indsats, som delaftalen vedrører:
Brøndby Strand Projektet
Aftalens parter:
Social- og Sundhedsforvaltningen, Brøndby Kommune
Sekretariatsleder Louise Svarre Jakobsen
Daginstitutioner og dagpleje i området, Brøndby Kommune
Fagchef Charlotte Faldt Andersen
Sundhedsplejen, Brøndby Kommune
Fagchef Pia Rønnenkamp
PPR, Brøndby Kommune
Fagchef Frank Olsen
Ungeindsatsen i Brøndby, Brøndby Kommune
Projektleder Peter Vagn Jakobsen
SSP, Brøndby Kommune
Fagchef Jens Ansbjerg
Afdelingsbestyrelserne
v/ De 9-partnerskabet
Arbejdsgruppe (alle aktiviteter)
PPR, Brøndby Kommune
Fagchef Frank Olsen
SSP, Brøndby Kommune
Fagchef Jens Ansbjerg
Social- og Sundhedsforvaltningen, Brøndby Kommune
Sekretariatsleder Louise Svarre Jakobsen
Daginstitutioner og dagpleje i området, Brøndby Kommune
Fagchef Charlotte Faldt Andersen
Sundhedsplejerskerne, Brøndby kommune
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Fagchef for sundhedsplejen Pia Rønnenkamp
En boligsocial medarbejder
2 beboerdemokrater udpeget af De 9.
Problemkompleks for indsatsområdet:
En del børn i Brøndby Strand vokser op i sårbare familier, der har vanskeligt ved at
skabe de optimale opvækstvilkår for deres børn. Det har konsekvenser for børnenes
udvikling.
Mange forældre har store udfordringer i forhold til i tilstrækkelig grad at kunne støtte op
om familiens børn og unge, og flere vokser op med manglende eller utydelige rammer
for deres skolegang, fritid og engagement i samfundet.
Den manglende tilknytning til dansksprogede institutioner giver udslag i forhold til
behovet for sprogstimulering.
Fx er behovet for en særlig eller fokuseret indsats i forhold til sprogstimulering større i
Brøndby Strand end både Brøndby Øster og Brøndby Vester. I Brøndby Strand skal
næsten halvdelen af de 3-årige have en særlig eller en fokuseret indsats i forhold til
sprogstimulering, og når børnene når indskolingen (0. klasse) skal 34 % fortsat have en
særlig eller fokuseret indsats (Sprogscreenings-oversigt fra Brøndby Kommune, 2015).
En anden problemstilling er, at udsatte familier ofte mangler netværk i lokalområdet,
der kan støtte familien i hverdagen og understøtte forældrene i at mestre forældrerollen
og støtte op om deres børn.
En støtte i forhold til at opnå viden og indgående kendskab til det danske samfund samt
nye netværk sker ofte via tilknytningen til en daginstitution. Her ses det dog, at i dele af
boligområdet er familier, hvis børn ikke er indmeldt i kommunens institutioner, hvilket
besværliggør integrationen, skaber manglende socialisering, ringere sprogstimulering og
i det hele taget vanskeliggør klargøringen til grundskolen.
Formål og lokalt opstillede målinger for indsatsområdet:
Formål:
Formålet er:
• at bryde den negative sociale arv
• at styrke kompetencerne i sårbare familier til at mestre forældrerollen.
Målet er:
• at styrke forældrerollen og skabe mere robuste familier
• at skabe nye netværk i lokalområdet for socialt isolerede familier med mindre
børn.
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•

at øge det sproglige niveau blandt børn og forældre

Metode:
Der vil i de beskrevne aktiviteter (Legestuer, Tidlig indsats og indsatsen målrettet
fædre) blive tale om gruppeforløb, der styrker deltagernes egne kompetencer og
etableringen af nye fællesskaber og netværk.
Lokalt opstillede målinger (succeskriterier):

Datakilde:

Andelen af 3-årige i Brøndby Strand, der skal en
’særlig indsats’ eller ’fokuseret indsats’ i forhold
til deres danskkundskaber er faldet til 35 % i
2020 fra 44 % i 2015.

Brøndby Kommunes
sprogscreenings-oversigt

Andelen af børn i 0. klasse i Brøndby Strand, der
skal en ’særlig indsats’ eller ’fokuseret indsats’ i
forhold til deres danskkundskaber er faldet til
24 % i 2020 fra 34 % i 2015.

Brøndby Kommunes
sprogscreenings-oversigt

Andelen af forældre, der i projektperioden har
oplevet, at de har et netværk i området de kan
trække på er 65 %
Estimatet er baseret på data fra den senest
gennemførte tryghedsundersøgelse (2016) i
forhold til afdækning af den ’sociale kapital’ i
boligområdet. Det drejer sig om spørgsmål som
fx andelen af beboere, der ’synes det er let at
komme i kontakt med andre beboere i eget
område’ (57 %), andelen af beboere, der ’ville
bede naboen opbevare ekstra nøgler’ (63 %),
andelen af beboere, der ’har snakket med andre
beboere om deres personlige problemer’ (54 %)
samt andelen af beboere, der ’synes områdets
beboere er gode til at tage imod nye beboere’
(53 %).

Tryghedsundersøgelsen, 2019

Aktiviteter som skal bidrage til indfrielse af formål og lokalt fastsatte
mål/målinger:
Indsatsen vil omhandle følgende aktiviteter:
•

Boligsocial legestue for hjemmegående forældre med småbørn (jf. CFBU/
Fremskudt sundhedspleje og mødregrupper).

•

Tidlig indsats.

•

Fædreprojekt (jf. CFBU/ Fædreindsatser).
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Samspil med og supplement til den kommunale indsats i boligområdet:
De boligsociale aktiviteter er:
• et supplement, en ekstra indsats, i forhold til den kommunale kernedrift
• en fremskudt indsats ind i boligområdet, hvor målet er at komme i kontakt med
beboere, der har svag tilknytning til det kommunale system, men har behov for
en eller flere indsatser
• en støtte til opgaveløsningen i kommunen, tiltag der medvirker til muligheden for
at komme 360 grader rundt om opgaven og målgruppen
• en mulighed for at afprøve nye metoder og tilgange, der kan inspirere til at tage
nye arbejdsmetoder i brug.
Forankring af aktiviteterne inden for temaet
Principper for forankring i Brøndby Strand Projektet:
•
•
•

de parter, der indtænkes som ejere af en aktivitet, indgår altid i udviklingen af
aktiviteten fra idefasen til den endelige implementering
forankring er et fast punkt på dagsordenen i de fire arbejdsgruppers møder
erfaringer og metoder formidles og videregives til relevante samarbejdspartnere.

Indsatsområdets økonomi i henhold til budget (Her anføres finansiering for
dette indsatsområde som oplyst i det vedlagte budget for den boligsociale
indsats):
Organisation

Finansiering

Landsbyggefonden
Lokal medfinansiering
Samlet budget for indsatsområdet
Medarbejderressourcer på indsatsområdet

3.590.000
1.858.000
5.448.000

27 % børne-, unge og aktivitetskoordinator
13 % beskæftigelseskonsulent
100 % familievejleder
33 % ledelse
En medarbejder fra Brøndby kommune tilknyttet projektet for fædre ca. 10 timer pr.
uge.

Konflikthåndtering og underretning:
Parterne på indsatsområdet er forpligtet til at indgå i dialog om eventuelle konflikter.
Konflikter, der vedrører indsatsområdet rejses og drøftes i arbejdsgruppen.
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Der påhviler alle parter et ansvar for straks at gøre opmærksom på forhold, som man
bliver bekendt med og som må antages at have betydning for samarbejdets fortsatte
gennemførelse.
Der påhviler parterne et fælles ansvar for at sikre indsatsområdets fremdrift og gode
betingelser for et konstruktivt samarbejde.
Uenigheder, der ikke kan løses i arbejdsgruppen viderebringes til Bestyrelsen for den
boligsociale indsats. Her vil Bestyrelsen træffe beslutning om fremgangsmåde og
eventuel handling på baggrund af underretningen.
Revision af delaftalen (Eventuelle reviderede aftaler skal ikke fremsendes til
Landsbyggefonden, men fonden skal om nødvendigt til enhver tid kunne
rekvirere ajourførte delaftaler):
Aftalen revideres årligt af bestyrelsen efter indstilling fra arbejdsgrupperne og den
politiske følgegruppe / De 9.
Delaftalen gælder fra:
Aftalen gælder fra den 1. marts 2017 – 28. februar 2021

Aktiviteter, som skal bidrage til indfrielsen af mål for indsatsområdet.
Aktivitetsnavn:
Tidlig indsats. Et metodeudviklingsprojekt.
Indhold og praksis (aktivitetsbeskrivelse):

Tidlig indsats i Brøndby Strand projektet består af en boligsocial legestue samt
gruppeforløb for hhv. forældre og børn.
Det tilstræbes i alle indsatser, at gruppeforløb er på det antal deltagere, som kan
overskues, også af sårbare familier.
Tidlig indsats er metodeudviklingsprojekt, der via faglige vurderinger og empowerment
blandt deltagerne udvikler temaer for højskoledage for hhv. børn og forældre.
Da der ikke tidligere har været et samarbejde omkring en tidlig indsats mellem Brøndby
Strand Projektet og Brøndby Kommune arbejdes der på at etablere et samarbejde med
det formål at styrke forældreskabet for områdets sårbare forældre og forbedre trivslen
for de 0 – 6-årige.

5

Der er forældre, der har behov for – samt ønsker at udvikle kompetencer, som hører
under beskæftigelse områder. Det omfatter bl.a. sprogundervisning, da den del forældre
ikke kan dansk, har lav uddannelsesniveau og meget lidt erhvervserfaring. Der ønskes
derfor et tæt samarbejde med den boligsociale og kommunale beskæftigelses indsats
med henblik på at støtte den gruppe forældre.
Der er tale om et metodeudviklingsprojekt, der dels udvikles i tæt samspil med de
udførende parter, dels trækker på eksisterende viden om effektfulde metoder
Temaer, der f.eks. kan arbejdes med i aktiviteten:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

barnets naturlige udvikling og trivsel
børn, unge og forældre mellem to kulturer
sundhed for forældre og børn bl.a. ernæring, motion og livsglæde
livreddende førstehjælp til små børn
familieliv og arbejdsmarkedet
historiske og nutidige oplæg om kvinde- og forældreliv
danskundervisning ved den bolig sociale beskæftigelsesrettede indsats
beskæftigelsesrådgivning via den bolig sociale beskæftigelsesindsats gerne med
mulighed for børnepasning
kendskab til den lokale skole
kendskab til det læringstilbud som finder sted i de lokale daginstitutioner.

Formål:
Formålet med indsatsen er:
•
•
•
•
•

•
•

at børn i sårbare familier i en tidlig alder får sociale, personlige og faglige
kompetencer, der giver dem bedre livschancer fremover
at ruste familier i sårbare positioner til at mestre forældrerollen, livet i familie og
på arbejdsmarkedet
at give småbørnsfamilier et større netværk i lokalområdet
at give rum til at mødre kan blive klogere på og få mere viden om egne vilkår og
muligheder for at udvikle eget, barnets og familiens liv i den retning, de ønsker
at give viden om, hvordan barrierer mod ’det gode liv’ håndteres. Fx manglende
sprogkundskaber, manglende tilknytning til arbejdsmarkedet og fattigdom,
dilemmaer mellem arbejdsliv og familieliv.
at informere om dagtilbud samt samarbejde om besøg i et af lokalområdets
dagtilbud.
at samarbejde med og brobygning til kommunens indsatser.

Målgruppe(r):

Målgruppen er børn og forældre, der går hjemme med børn i alderen 0 – 6 år.
Der søges en ligelig fordeling af hhv. ressourcestærke som mere sårbare mødre.
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Det giver mulighed for inspiration, rollemodeller, solidaritet og erfaringsudveksling.
Der vil blive gjort en særlig indsats i forhold til at få udsatte forældre/mødre til at føle
sig velkomne og fastholde kontakten indtil de og deres børn er tilknyttet et kommunalt
tilbud.
Succeskriterier og datakilde for aktiviteten:
(OBS: Disse skal fremgå af aktivitetsskemaet)
Succeskriterier:

Datakilde:

Der gennemføres 15 ”højskoledage” i løbet
af projektperioden.

Det boligsociale sekretariat registrerer.

50 forældre i projektperioden.

Det boligsociale sekretariat registrerer.

Via en tidlig indsats får de deltagende
familier mere sikkerhed i forældrerollen,
større netværk samt større kendskab til
lokale og kommunale tilbud.

Spørgeskema/ interview med et udsnit af
de deltagende familier.

Organisering, ansvar og rollefordeling:
Det Boligsociale Sekretariat:
•
•

fungerer som projektleder og facilitator på udviklingen af indsatsen
varetager driften.

Brøndby kommune:
•
•
•

bidrager med faglig sparring og kvalificering
afholder oplæg og efterfølgende fælles drøftelser på kurser for forældre
leverer informationsmateriale om kommunale tilbud.

Aktivitetsnavn:
Boligsociale legestuer for hjemmegående forældre med småbørn (jf. CFBU
fremskudt sundhedspleje og mødregrupper)
Indhold og praksis (aktivitetsbeskrivelse):
Der etableres en boligsocial legestue for hjemmegående småbørnsforældre
Indsatsen er et tilbud til forældre, der går hjemme med deres små børn, og hvor
børnene ikke er tilknyttet et dagtilbud. Deltagere kan komme anonymt.
Der er mulighed for oplæg/undervisning omhandlende såvel børn som forælderens egen
situation via aktiviteten ’tidlig indsats’.
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Legestuen er åbent 1 - 2 formiddage ugentligt og suppleret med særlige højskoledage
for forældre. Legestuens indhold vil løbende blive evalueret og udviklet.
Legestuen har fælles spisning for børnene samt samling med rytmik/rim & remser
og/eller afspænding til klassisk musik. Der arbejdes jævnligt med forskellige temaer og
der arrangeres ture ud af huset i forbindelse med temaforløb.
Indsatsen læner sig op ad Brøndby kommunes børne- og ungepolitik.
Legestuen har fokus på sprogstimulering via aktiviteter samt synliggøre og samarbejde
med Brøndby kommunes tilbud.
Formål:
Formålet med indsatsen er:
•

at medvirke til at børn får ’her og nu’ oplevelser og tilbud, der understøtter deres
udvikling
• at give viden om børns udvikling og behov til forældrene og støtte forældrene i at
afprøve den nye viden
• understøtte overgang til dagtilbud
• skabe aktiviteter og netværk for forældre, der går hjemme med deres børn og
modvirke social isolation
• at give forældrene viden om samfundet og de tilbud, de kan benytte sig af
• at præsentere børn og forældre for dansksprogede aktiviteter.
Målgruppe(r):

Målgruppen er børn og forældre, der går hjemme med børn i alderen 0 – 6 år.
Der søges en ligelig fordeling af hhv. ressourcestærke som mere sårbare mødre. Det
giver mulighed for inspiration, rollemodeller, solidaritet og erfaringsudveksling.
Der vil blive gjort en særlig indsats i forhold til at få udsatte forældre/mødre til at føle
sig velkomne og fastholde kontakten indtil de og deres børn er tilknyttet et kommunalt
tilbud.
Succeskriterier og datakilde for aktiviteten:
(OBS: Disse skal fremgå af aktivitetsskemaet)
Succeskriterier:

Datakilde:

Der etableres én boligsocial legestue i
projektperioden. Der skal 50 familier
gennem forløb i projektperioden.

Det boligsociale sekretariat registrerer.

Der er i 2018 indgået aftale med Brøndby
Kommunes PPR, Sundhedsplejen og
kommunens sundhedsformidlere om
udvikling af legestuetilbuddet, herunder

Det boligsociale sekretariat måler ved
udgangen af 2019.
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ressourcetrækket for aktivitetens
bidragende aktører
20 børn er startet i legestuen og overgået til
et kommunalt tilbud i perioden.

Det boligsociale sekretariat registrerer.

Organisering, ansvar og rollefordeling:
Det Boligsociale Sekretariat:
•
•
•
•

identificerer og rekrutterer småbørnsforældre.
står for driften af legestuen.
koordinerer samarbejdet mellem indsatsens parter og sikrer sammenhæng med
indsatsen ’Tidlig indsats’
sikrer iværksættelsen af indsatsen ved tilstedeværelse.

Afdelingsbestyrelserne:
•
•

stiller lokaler til rådighed
deltager i arbejdsgruppen.

Brøndby Kommune:
•

Stiller efter nærmere aftale medarbejderresurser til rådighed, fx til
sundhedsformidlere, sundhedsplejersker, ansatte i daginstitutionstilbud,
børnetandplejen, børnebibliotekarer, sprogstimulering.

Aktivitetsnavn:
Projekt for fædre (jf. CFBUs fædreindsatser)
Brøndby Strand har flere forskellige indsatser der skal styrke området og beboerne. Der
er dog ofte en tendens til at glemme fædrene, når der skal udtænkes nye indsatser.
Brøndby Strand har godt 8.500 beboer, mange af dem er fædre og børn som gerne vil
være med til at forme deres område for at skabe bedre vilkår for deres børn. Brøndby
strand opleves for nogle som et midlertidigt stop til et permanent stop, og det skal der
laves om på så beboerne har lyst til at bo i boligområdet længere tid og engagere sig
mere i udviklingen af området
Projektet for fædre har til formål at løfte og udvikle området gennem et styrket netværk
af fædre og deres børn.
Indhold og praksis (aktivitetsbeskrivelse):
•
•

temadage for fædre og deres børn
møder med de vigtigste interessenter
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•
•
•

sparring med sekundære interessenter / aktører
målet er, at fædrene selv står for at afholde faste arrangementer og
fællesaktiviteter for børn og unge i boligområdet
større deltagelse i det lokalpolitiske og boligsociale arbejde

• fædre overtager og danner en forening.
Formål:
•
•
•
•
•
•

at løfte og styrke Brøndby Strand med henblik på at tiltrække nye beboer,
primært yngre børnefamilier
at etablere et aktivt netværk af fædre i Brøndby Strand
fædrene overtager og videreføre netværket for fædre
flere fædre er aktive og samskabende i boligområdet og børnenes liv
få nye øjne på området med udgangspunkt i børnefamilier
skabe et rekrutteringsgrundlag for beboerdemokratiet

•

empowerment så fædre positioneres til at opfylde en aktiv rolle.

Målgruppe(r):
Fædre med børn i aldersgruppen 3 - 10 år
Succeskriterier og datakilde for aktiviteten:
(OBS: Disse skal fremgå af aktivitetsskemaet)
Succeskriterier:

Datakilde:

Der rekrutters 25 fædre i perioden 2018 2021

Det Boligsociale Sekretariat registrerer
løbende

En spørgeskemaundersøgelse viser, at
minimum 50 % af brugergruppen, oplever
at de har fået et større netværk, de kan
trække på i hverdagen.
50 åbningsdage i fædrelokalet i
Dyringparken i projektperioden.

Spørgeskemaundersøgelse gennemført
ultimo 2020.

Det boligsociale sekretariat registrerer

Organisering, ansvar og rollefordeling:
Det Boligsociale Sekretariat:
•
•
•

Identificerer og rekrutterer fædrene, fx i samarbejde med SSP i Brøndby,
Brøndby Strand skolen, lokale foreninger og klubber, lokale daginstitutioner.
Faciliterer indsatsen
Koordinerer samarbejdet mellem indsatsens parter.

Afdelingsbestyrelserne:
•

Stiller lokaler til rådighed
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•

Rekrutterer fædre, der er interesserede i at deltage i netværket.

Brøndby Kommune:
•
•

Der er afsat 1,5 dag pr. uge til en medarbejderressource fra Brøndby Kommune
Brøndby Kommune sikrer koordineringen med andre projekter, der kan have
samme målgruppe.

Projektgruppe:
I henhold til den udarbejdede projektplan.

11

