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I lyset af den stigende smitte på 
Vestegnen - og særligt hos de unge - 
har Brøndby Strand Ungefællesskab 
gjort sig nogle tanker om, hvordan det 
er at leve med coronaen, restriktionerne 
og de vilkår, som hele situationen har 
skabt for deres generation. Hos det 
boligsociale Brøndby Strand Projektet 
har man hjulpet de unge med at 
visualisere deres tanker i en kort film, 
hvor de modige og reflekterede unge 
selv stiller sig foran kameraet og byder 
ind i den højaktuelle corona-situation.

Fra isolation til forsigtigt samvær
Filmen har de unge valgt at kalde 
”Quaranteens” med reference til deres 
alder og begrebet ’karantæne’, som man 
jo i den grad har hørt et utal af gange i 
denne tid.
I første scene af filmen ses Maha og 
Ayman fra Ungefællesskabet på taget 
af et af højhusene iført mundbind, mens 
man skiftevis eller samtidigt hører deres 
tanker om, hvordan særligt den første 
tid med coronapandemien har været. 
Her er et uddrag fra filmen:

”Coronavirus. COVID-19. Nye ord - Nu 
kendt af alle. Skolen er lukket. Er det 
alligevel lidt luksus? Mere fritid? Mere 
frihed? Men hvad med de sårbare? Mine 
bedsteforældre? Jeg connecter med 
naturen, mens de leder efter corona-kuren. 
jeg var den eneste på stranden i dag. Fase 
1, 2, 3.  Danmark lukker ned. Danmark 
lukker op. Isoleret på mit værelse. Behøver 
ikke se godt ud. Ensom. Jeg savner mine 
venner. Men hey! Hvor er vi egentligt nu?”

Den næste scene foregår på stranden, 
hvor man nu ser de to unge uden 
mundbind og i selskab med andre unge. 
I strandsekvensen hører vi fortsat 
Ayman og Maha sætte ord på livet med 
corona – dog nu med mere optimistiske 
og positive budskaber. Som afslutning 
på filmen hører vi de unge sige: ”Vi ER 
unge, men vi er også forskellige – med hver 
vores stemme (…) Lige meget hvem vi er, så 

holder vi fast og viser hensyn. Vi passer på 
os selv, på hinanden og dem vi elsker”.

”Vi skal løfte hinanden i flok”
Maha Gilani fortæller, hvordan de med 
scenen fra højhuset prøvede at skabe 
en stemning af ensomhed og tomhed: 
”Toppen af højhuset symboliserer hvor 
distanceret og forladt, man følte sig fra 
resten af verden under karantænen”. Og 
hun fortsætter med at forklare, hvordan 
scenen fra stranden skal symbolisere 
den glæde, der ligger bag genåbningen: 
”Selvom der stadig er nogle restriktioner, 
der skal følges, er der en vis normalitet 
tilbage i hverdagen, hvilket de fleste 
mennesker forhåbentlig kan genkende 
fra vores klip ude fra stranden”, uddyber 
Maha. 

For de unge i Brøndby Strand Unge-
fællesskab har det været enormt 
anderledes at arbejde med filmen. 
Ikke mindst fordi de filmede i sådan 
en speciel tid. Maha Gilani uddyber: 
”Der var konstant forhold, vi skulle tage 
hensyn til. For eksempel var afstand ikke 
noget, man tidligere skulle tage hensyn 
til. Afstand var også helt klart den største 
udfordring, vi havde - især i forhold til 
vinkling af klippene. Derudover filmede vi 
på toppen af et højhus, hvor udsigten var 
fantastisk, hvilket tog motivationsniveauet 
endnu højere op. På trods af alle corona-
restriktionerne klarede vi opgaven og fik 
produceret en hel film, hvilket også er 
budskabet med hele filmen - at selvom det 
er en vanskelig tid, kan man stadig opnå 
sine mål. Til gengæld gavner det ingen, at 
vi peger fingre ad hinanden, men hvis vi 
sætter fokus på de oplevelser, vi har under 
denne tid og støtter hinanden, vil det være 
langt nemmere at komme igennem denne 
tid. Som man lærer fra 2. klasse: “vi skal 
løfte hinanden i flok”, afslutter Maha, 
som med god grund kan være stolt af 
ungefællesskabets film. 

TV-2 Nyhederne kom forbi
Den 6. september lavede TV-2 

Nyhederne et længere indslag om den 
stigende smitte på Vestegnen. I den 
forbindelse interviewede de Maha 
fra Ungefælleskabet, som kunne 
fortælle, at der var en film på vej, som 
skulle henvende sig til unge. Den 23. 
september havde filmen så premiere 
på Facebook, og der gik ikke lang tid før 
TV2-Nyhederne igen stod med kamera 
og mikrofon i Brøndby Strand. 

I indslaget, der blev vist samme aften 
i 21.30 Nyhederne under overskriften 
”Vestegns-unge vil selv bekæmpe 
smitte”, kunne man således høre Maha 
fortælle, hvordan og hvorfor filmen var 
blevet til: ”Det er jo formålet med den her 
video, at man viser, hvad vi har tilfælles, 
og at den her tid er svær for os alle. Og det 
handler om at vise hensyn. Vores budskab 
med videoen er, at man skal lade den 
løftede pegefinger blive nede. Og i stedet 
for at pege fingre ad hinanden, så mind 
hinanden om, at vi skal vise hensyn”. 

Også boligsocial sekretariatsleder, Bo 
Mouritzen, blev interviewet i indslaget 
og lagde vægt på, at det ikke ser ud til 
at corona-virussen forsvinder foreløbig. 
Og da journalisten spørger ind til, om 
filmen her er nok, svarede Bo Mouritzen: 
”Jeg tror, den er med til at huske os på, at 
der ER noget, vi skal være opmærksomme 
på. Og så tror jeg, det er vigtigt, at vi gør os 
helt klart, at der hvor vi skal fokusere, det 
er på hinanden og de nærmeste”.

Se filmen med dine børn
Du kan finde filmen på Youtube hvis 
du søger efter ”Quaranteens – en 
film om coronalivet af Brøndby Strand 
Ungefællesskab”. Hvis du har børn eller 
unge i hjemmet kan filmen være en god 
anledning og udgangspunkt for at tage 
en snak om, hvordan ens børn og unge 
har oplevet tiden med coronavirussen 
på godt og ondt, og hvordan man fortsat 
sikrer sig at gøre sit til at undgå at blive 
smittet og - hvis uheldet er ude – undgå 
at smitte andre.
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CAFÉ PERLEN

CAFÉ 13 

CAFÉ 13 

Kisumparken 2
Tlf.: 43 73 81 25 
Mail: cafe13@bo-vest.dk

Søndagsbrunch
Søndag den 1. november kl. 10-13 
Stor brunchbuffet med kaffe/te og juice ad libitum. 
Pris: 98 kr. for voksne og halv pris for børn under 12 
år. Hvis du vil du være sikker på at der er plads, kan du 
ringe og reservere et bord på tlf. 43738125. 

Mortens Aften 
Tirsdag den 10. november kl. 17-21 
Aftenens menu står på lækker andesteg med det hele 
og gammeldags æblekage til dessert.
Billetter købes i Cafeen. Pris: 125 kr. 
OBS! Begrænset antal pladser.

Mortens Aften
onsdag den 11. november - AFLYST

Klippe- & Klisterdag for børn
onsdag den 25. november - AFLYST

Juletræ for børn 
lørdag den 28. november - AFLYST

Foredrag med Marie Hvidberg
onsdag den 11. november - AFLYST

Foredrag med Martin Davidsen
tirsdag den 24. november - AFLYST

Vi laver juledekorationer
onsdag den 25. november - AFLYST

AFLYSNING PGA. COVID-19
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I Brøndby Strand Projektet har man 
fokus på at styrke beboernes muligheder 
og livschancer. En vigtig del af disse 
mål er at kunne tilbyde sprog- og 
uddannelsestilbud. Hidtil har det været 
Maria Andersen, som har varetaget 
rollen som boligsocial koordinator og 
vejleder inden for disse fokusområder. 
Men nu er Maria gået på barsel, og 
hendes rolle er nu overtaget af Nadja 
Munck von Platen, som også fungerer 
som boligsocial aktivitetsmedarbejder.

Hvad tilbydes?
Mini-sprogskole for småbørnsforældre, 
Basis-pakken, AVU 9. klasse, FVU-
danskundervisning (læs mere på 
brøndbystrand.dk). Nadja kan hjælpe 
med at finde ud af hvilket tilbud du som 
beboer har brug for og kan således 
henvise til det rette tilbud.

Derudover kan Nadja generelt vejlede 
omkring uddannelsesmuligheder og 
hjælpe med konkret jobsøgning.

En hjælp til at komme på rette spor
Din 2660 Kalender har talt med Nadja, 
som er spændt på at komme i gang 
med den nye rolle: ”Når man kommer til 
mig, tager jeg altid en snak om, hvad den 
enkelte har af drømme og forventninger, 
og dernæst lægger vi en plan for det 
videre forløb. Jeg ser det som min vigtigste 
opgave at sørge for, at den pågældende 
beboer bliver henvist til det rette tilbud. 
Med hensyn til sprogundervisning er det 
jo selvfølgelig vigtigt, at man ikke ender 
på et hold, hvor niveauet er for svært eller 
for let. Men her har vi heldigvis et godt 
samarbejde med Vestegnens Sprog- og 
Kompetencecenter, som netop er dygtige til 
at vurdere folks dansk-niveau”.

Selvom det ikke er Nadja selv, der 
underviser på de forskellige tilbud, 
vil hun ofte være til stede for at lære 
deltagerne at kende og gøre dem 
bekendt med den vejledning, som hun 
kan give, når de skal videre i andre 
uddannelsestilbud eller i jobsøgning.

Sprog, sprog og atter sprog 
I Brøndby Strand viser Sprogvurdering 
ved skolestart, at 61 % af børnene ikke 
taler et stærkt nok dansk, når man ser 
på, hvor mange ord de kan, og om de 
kan forstå det, der bliver sagt. Det gør 
det vanskeligt for børnene at lære og 
læse og dermed også vanskeligt at klare 
sig fagligt i forhold til matematik og 
andre fag. 

Børnene i Brøndby Strand har det meget 
sværere med sproget, når de er 3 år, 5 år 
og når de skal starte i skolen, hvis man 
sammenligner med skolebørn både i 
resten af Danmark og i andre områder af 
Brøndby Kommune. 

Boligsocial sekretariatsleder Bo 
Mouritzen påpeger, at problemet er, 
at børn, der starter i skolen med et 
dårligt dansk, har problemer med deres 
skolegang resten af deres skoletid, og 
ofte er et til to klassetrin efter i skolen. 
”Konsekvenserne kan vare resten af livet 
og undersøgelser fra Rockwool Fonden og 
VIVE viser, at børn, der starter skolen med 
at mangle sproglige færdigheder, også får 
det svært i uddannelsessystemet”, udtaler 
den boligsociale leder. 

”Sproget er helt afgørende for at kunne 
klare sig i et samfund, men det første skridt 
skal tages af forældrene. Derfor tilbydes der 
forskellige sprogtilbud – blandt igennem 
vores boligsociale projekt”, siger 

Bo Mouritzen og refererer til de tidligere 
nævnte tilbud i denne artikel.  

Fokus på fravær i skolen
Foruden det store fokus på at forbedre 
sprogkundskaberne blandt beboerne i 
Brøndby Strand vil der ligeledes arbejdes 
med at mindske fraværet blandt 
områdets folkeskoleelever. ”En primær 
faktor for overhovedet at kunne komme 
videre i sit uddannelsesforløb og sidenhen 
forhåbentlig i job er at man møder op i 
skolen. Så vi samarbejder med Brøndby 
Strand Skole om at øge fremmødet blandt 
eleverne”, siger Bo Mouritzen og henviser 
til Undervisningsministeriets statistikker, 
som siger at 27 % af eleverne har mindst 
20 dages fravær på et skoleår i Brøndby 
Kommune, hvor det på landsplan gør sig 
gældende for 14,2 % af eleverne. 

Bo Mouritzen påpeger i øvrigt, at: 
”det høje fravær blandt andet medfører 
dårligere eksamensresultater – især 
blandt de elever, der i forvejen har faglige 
problemer. Og så ved vi, at børn, der starter 
i folkeskolen med sprogvanskeligheder, 
har større tendens til at være fraværende 
i folkeskolen. Der er selvsagt en masse 
bagvedliggende faktorer, som kan være 
årsag hertil, og dem vil vi selvfølgelig kigge 
dybere ind i”, siger sekretariatslederen og 
afslutter: ”Vi vil sammen med skole, børn 
og forældre samarbejde om at skabe de 
forudsætninger, der kan forbedre børnenes 
fremmøde i skolen”.

Har du brug for hjælp?
Vil du i kontakt med Nadja kan du enten 
skrive eller ringe til hende på mail: 
nmp@bo-vest.dk eller tlf.: 6035 4692.

Medarbejder i Fokus

NADJA ER NY 
BOLIGSOCIAL 
SPROG- OG 
UDDANNELSES-
VEJLEDER


