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MEDARBEJDER I FOKUS 
Khadija hjælper beboere med at komme i job og uddannelse 
I Brøndby Strand Projektet er der kom-
met et øget fokus på uddannelse og 
beskæftigelse. Derfor har man valgt at 
få en erfaren boligsocial spiller på holdet 
indenfor netop dette fokusområde. De 
næste 4 år, vil Khadija Al Mohammadi 
således befinder sig delvist i Greve Nord 
og her i Brøndby Strand for at hjælpe 
endnu flere beboere videre i enten job 
eller på skolebænken. Din 2660 Kalen-
der har mødt Khadija, som tydeligvis har 
noget på hjerte, når det kommer til at 
hjælpe beboere videre i livet. 

Din 2660: Hej Khadija, velkommen til 
Brøndby Strand! Vil du fortælle lidt om 
dig selv og din baggrund?
Khadija: Ja, i mine ca. 23 år på arbejds-
markedet har jeg lavet socialt arbejde og 
arbejdet indenfor sundhed, integration, 
beskæftigelse og uddannelse. Jeg har 
tidligere været 10 år i en projektleder-
stilling på et integrationsprojekt i 
Sydhavn. De seneste 11 år har jeg været 
ansat i den boligsociale helhedsplan i 
Greve Nord med fokus på sundhed, job 
og uddannelse. Det er de erfaringer, som 
jeg nu skal inddrage i mit arbejde her i 
Brøndby Strand.

Din 2660: Og hvis du skal fortælle lidt 
om den private Khadija? 
Khadija: Jamen, jeg er 49 år og har 
tre børn på henholdsvis 28, 24 og en 
efternøler på 14 år. Al min fritid bruges 
på familiehygge og et iværksætterpro-
jekt, jeg har med mine søstre, hvor vi 
har startet en café op i Sydhavnen. Den 
hedder ”South Harbour” og maden er 
inspireret af vores marokkanske ophav.

Din 2660: Hvad er din opgave her i 
Brøndby Strand?
Khadija: Jeg skal hjælpe områdets 
beboere med vejledning og rådgivning 
indenfor job og uddannelse. Og så er mit 
mål jo selvfølgelig at hjælpe så mange, 
der ønsker det i job eller uddannelse. Lige 
nu er jeg i gang med at hjælpe folk med 
at få konverteret deres udenlandske ud-
dannelsesbeviser, så de tæller i det dan-
ske system. Her kan nogle hjælpes med 
en kort samtale, og andre hjælper jeg helt 
tæt og trin for trin. Det er jo en relativt 
simpel indsats, men som i et større per-
spektiv kan være med til at løfte området 
væk fra dårlige statistikker og kategorier 
som ”forebyggelsesområde”. For den 
enkelte beboer er det jo noget, der er 
med til at øge livskvaliteten betydeligt. 
Det er jo folk, der har lagt oceaner af tid, 
blod, sved og tårer i at uddanne sig uden 
at kunne bruge det til noget, bare fordi de 
ikke har fået den rette vejledning. Det er 
ærgerligt for den enkelte og i et sam-

fundsperspektiv et spild af ressourcer. 
Så når vi er ude at søge højtuddannet 
arbejdskraft i udlandet, synes jeg, at man 
skulle tage og kigge på dem, vi allerede 
har boende. Det er mange år siden, at vi 
første gang hørte om ingeniører og andre 
med universitetsuddannelse, der enten 
kører taxi eller gør rent, men de findes 
desværre stadig her i 2021. 

Din 2660: Hvordan konverterer man i 
praksis en uddannelse, som en beboer 
har fra udlandet?
Khadija: Det tager faktisk kun omkring 
tre måneder at få konverteret fx en 
universitetsuddannelse. Man sender en 
online eller fysisk ansøgning til Uddan-
nelses- og Forskningsstyrelsen, som så 
indsamler de nødvendige dokumenter fra 
udlandet og stiller en række spørgsmål 
til ansøgeren. Når du har besvaret dem, 
og dokumenterne behandlet, så har 
styrelsen et godt billede af dit uddan-
nelsesniveau og dine kompetencer. 
Derefter kan man blive vurderet til at 
mangle fx to semestre i et enkelt fag 
eller to, og så har man i praksis enten en 
bachelor eller kandidatgrad efter dan-
ske standarder. Sværere er det ikke. Og 
når det er sagt, så skal det dog nævnes, 
at der for læger, tandlæger og øvrige 
sundhedsuddannelser er et helt andet 
system, som kan være mere rigidt og 
besværlig at konvertere indenfor. 

Din 2660: Hvad er dine erfaringer med 
job- og uddannelsesvejledning?
Khadija: At det helt afgjort virker. Men 
også at det er vigtigt, at man ikke skærer 
alle over én kam. Man skal skræddersy 
vejledningen, så den passer til den en-
kelte. Og så skal man have øje for at, hvis 
en beboer er kommet her til fra udlan-
det, så er dennes liv ikke først startet 
det øjeblik, vedkommende er landet i 
Danmark. Alle har noget med i bagagen 
på godt og ondt. Og det gælder i øvrigt 
også etniske danskere. Det er her, at det 
håndholdte og tillidsprægede forhold er 
alfa og omega. De skal mærke, at man 
vil hjælpe hele vejen til et job. Måske er 
det det, der skiller os boligsociale lidt fra 
kommunen, som jo heldigvis er en god 
samarbejdspartner mere flere tilbud 
og flere ressourcer at sætte i spil. Der 
har vi jo en opgave i forhold til at skabe 
brobygning og udnytte den tillid, som vi 
kan opbygge med beboeren. Nu har jeg jo 
talt en del om beboere med anden etnisk 
baggrund, men jeg vil sige, at vores tilbud 
er for alle uanset etnicitet, alder og køn. 
Vi er der i lige så høj grad for fx den etni-
ske danske mand, som har været ledig i 
mange år grundet fx manglende udred-
ning eller omskoling. For alle de beboere, 

vi er i 
berøring 
med, 
gælder 
det, at vi 
kigger på hele 
mennesket og de 
forskellige faktorer, der 
kan spille ind, når man er jobsøgende – 
fx familieforhold, traumer, fysiske eller 
mentale udfordringer. 

Din 2660: Hvad er dine drømme og 
visioner for dit arbejde med Brøndby 
Strands beboere?
Khadija:  Lige nu er jeg meget fokuseret 
på at så mange som muligt bliver gjort 
opmærksomme på muligheden af at få 
konverteret sin uddannelse, at vi får hjul-
pet dem til at gøre det, så de kan få lov 
at bruge sin uddannelse og kompetencer. 
Det vil forhåbentlig føre til, at de oplever 
at lykkes og bidrage til samfundet og 
lokalområdet. Det handler ikke kun om 
bedre statistikker for Brøndby Strand, 
men også at de får gejsten og lysten til 
at engagere sig i fx naboskabet, bebo-
erdemokratiet og foreningslivet, hvor de 
bidrager til sammenhængskraften, for nu 
at bruge et buzz-ord.

Din 2660: Hvordan griber du en opgave 
an, når en beboer kontakter dig?
Khadija:  Jeg inviterer dem ind til en stille 
og rolig samtale, hvor jeg får spurgt ind 
til, hvad jeg kan hjælpe dem med. Jeg har 
aldrig oplevet, at de ikke åbner op og be-
gynder at fortælle, ofte meget rørende, 
om deres ønsker, drømme og livsoplev-
elser. Det vigtigste er bare at lytte, lytte, 
lytte. Og det er så her i de indledende 
samtaler, at tilliden begynder at op-
stå. Min vigtigste opgave, når jeg tager 
imod en ny beboer, er at undgå at være 
forudindtaget. Man kan tage grueligt fejl 
af folk, og så sker der ingen progression.
Dernæst kigger vi på beboerens ønsker 
og behov, kategoriserer dem og sæt-
ter dem overfor personens ressourcer. 
Og her er det vigtigt at sige, at alle har 
ressourcer. De har måske bare ikke været 
i et system, som kunne gribe dem og 
sætte dem i spil.

Din 2660: Hvad sker der så efter de 
indledende samtaler?
Khadija: Det er sjældent sådan, at vi kun 
går en vej med en beboer. Jeg forsøger    
oftest at arbejde med flere spor på en 
gang. I de fleste tilfælde vil vi forsøge at 
kigge på de lavthængende frugter. Det 
kan fx være at få konverteret en ud-
dannelse, samtidig med at få personen 
tilbage og færdiggøre sit sprogskole-  > 



eller 9.-klassesforløb ellen anden opkva-
lificering. Generelt vil jeg sige, at mange 
kan have brug for hjælp til at få overblik 
over uddannelsessystemet, som kan 
være lidt af en jungle – både for etniske 
og ikke-etniske danskere. Men den ind-
sats, vi laver, skal altid være et samarbej-
de med beboeren, så de oplever at have 
ejerskab over eget liv og, hvilken retning 
de er på vej i.

Din 2660: Hvad kan du bedst lide ved 
dit arbejde?
Khadija:  Det er at kunne se håb i folks 
øjne, når de opnår en tro på, at det faktisk 
godt kan lade sig gøre. Og så selvfølgelig 
når de lykkes. Ellers ville jeg nok heller ikke 
kunne have været i det her job, den her 
branche i så mange år, hvis ikke det var 
for at folk rent faktisk kommer i mål med 
deres ønsker og drømme. Og de bliver så 
taknemmelige over den hjælp, de har fået. 

Det giver selvfølgelig også noget. Det er 
min opfattelse, at de positive oplevelser, 
som folk har med fx job og uddannelse, 
hvor de mærker, at de kan bidrage med 
noget, de spreder sig ud i personens net-
værk, til deres børn, deres venner. Det har 
en dominoeffekt, hvor folk tænker: ”hvis 
hun kan gøre detx, så kan jeg måske også”.

Vil du i kontakt med Khadija, kan hun fanges 
på mail: kam@bo-vest.dk og tlf. 6035 4669.

CAFÉ 13 
Kisumparken 2
Tlf.: 43 73 81 25 
Mail: cafe13@bo-vest.dk

Forret i oktober Vælg mellem: tomatsuppe med brød, 
bruchetta, tarteletter m. høns i asparges
Dessert i oktober Vælg mellem: Citronfromage, 
chokolademousse, gammeldags æblekage

Quiz-aften
Fredag den 1. oktober kl. 20
Deltagergebyr: 25 kr./person. 1. præmie: 70%, 
2. præmie: 30%, 3. præmie: 1 flaske vin. Ring og reserver 
plads hos Anette Lykke tlf. 2180 9955.

Brunch
Søndag den 3. oktober kl. 10-13
Vi byder på vores store varierede buffet. Her til serveres 
kaffe, te, æble-og appelsinjuice ad libitum. Pris: 98 kr. 
for voksne og halv pris for børn under 12 år. Husk at 
bestille bord. Kan bestilles på tlf. 4373 8125.

Whist eller canasta
Alle mandage kl. 13-16
”Humørklubben” inviterer, og det er gratis at deltage. 
Mulighed for at købe Café 13’s mange tilbud af mad og 
drikke. Kontaktperson: Anette Lykke tlf. 2180 9955.

Foredrag: 
Genforeningen/sønderjysk kagebord
Torsdag den 7. oktober kl. 14-16 
Foredrag om Genforeningen i 1920 fortalt af Lektor 
Jørn Buch. Inkl. sønderjysk kaffe/kagebord. Pris: 75 
kr. Tilmelding til AOF på tlf. 91 63 92 50 eller i Café 13 
på tlf. 43738125. Kom og spis inden foredraget 2 stk. 
smørrebrød 1 øl eller 1 glas vin 50 kr. Skal bestilles 
senest dagen inden på tlf. 43738125.

Vildtaften
fredag den 8. oktober kl. 18-22 
Lækker buffet: Smag rigtig mange forskellige vildtretter. 
Livemusik med bandet Martini og Hjort. Pris: 225 kr. pr. 
person. Billetter købes i caféen. OBS! Begrænset antal.  

Fortælleaften
Tirsdag den 12. oktober kl. 19.30-21.30
Kom og mød en spændende buket af forfattere, som vil 
læse op af deres værker. Du har mulighed for at stille 
spørgsmål og få et signeret eksemplar af deres bøger 
med hjem. Forfatterne er: Michael Juhl Svendsen, Sallim 
Assi, Steffen Baunbæk Pedersen og Lene Julskov Krøyer 
List. Tilmelding sker til enten AOF på tlf. 9163 9250 eller 
i Café 13 på tlf. 4373 8125.

Knæk cancer banko
Tirsdag den 19. oktober kl. 19.15
Ekstra gode præmier. Aftenens salg går ubeskåret til 
Knæk Cancer. Sammen med Kræftens Bekæmpelse 
Brøndby byder vi indenfor til en hyggelig aften.

Spil-aften
Tirsdag den 19. oktober kl. 19.15
Vi hiver alle de sjove brætspil mv. ud af skabene, og 
hygger os med lidt til ganen fra caféens bar. 

Syng sammen
Tirsdag den 26. oktober kl. 19.30
Kom og vær med, når vi mødes til fællessang. Der er 
tekster til alle sange, og alle velkomne – også ”brum-
mere”. Du kan spise i caféen frem til kl. 19. 

Halloween disco 
Fredag den 29. oktober kl. 19-21.30
Professionel DJ spiller op til dans. Arrangementet er for 
børn i alderen 7-12 år. 20 kr. inkl. 1 sodavand.

OBS! Vi har lukket i efterårsferien.

Biograf for børn
Lørdag den 2. oktober kl. 11-13
Dørene åbner kl. 0.30 til en dag med en hyggelig og sjov 
børnefilm. Junglebogen med dansk tale (ikke tegnefilm). 
Der vil i forbindelse med filmen blive uddelt juice og 
popcorn. Gratis!

Vinsmagning med tapas
Mandag den 4. oktober kl. 17-19.30
Holte Vinlager præsenterer udsøgte vine. Aftenen er 
en tur ”Spanien rundt” med spændende vine. Der vil 
i forbindelse ved vinsmagningen blive budt på en let 
anretning tapas. Du kan købe billetter i Café Perlen fra 
20.-30. september. Prisen er 120 kr. pr. person inkl. 
vinsmagning og tapas. Ekskl. drikkevarer.

Portvinssmagning + let anretning
Mandag den 25. oktober kl. 17-19.30
Portvinsoplevelser præsenterer nogle udsøgte portvine 
for os. Aftenen er en præsentation mellem spændende 
portvine fra forskellige lande. Der vil også være 
mulighed for at købe de prøvesmagte portvine til rabat-
pris. Du kan købe billetter i Café Perlen fra den 11.-21. 
oktober. Pris: 150 kr. pr. person inkl. portvinssmagning 
og en let anretning. Ekskl. andre drikkevarer.

CAFÉ PERLEN
Hallingparken 5  
Tlf.: 30 84 06 90 / 43 73 42 20
Mail: cafeperlen@bbsel.dk

Åbningstider
Mandag og onsdag kl. 8-19.30 
Tirsdag og torsdag kl. 8-14
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Bitten Skotte
Formand i T13

a. Jeg har været med siden 1998, tror jeg. 
b. Jeg blev spurgt, om jeg ville være med. 
Jeg var ikke helt klar over, hvad det var, 
men jeg havde en veninde, der sad i 
bestyrelsen. 
c. Det er vigtigt, at bestyrelsen har 
beboernes opbakning, og at så mange 
som muligt kommer.   
d. Kom og få informationen og vær med 
til at bestemme, hvad der skal ske i dit 
boligområde. 

e. En bredere beboersammensætning 
- både aldersmæssigt og i forhold til 
kulturel baggrund.
 

Brian Taudahl Børgesen
Formand i Lunden

a. Jeg har siddet i bestyrelsen siden 2013. 
b. Jeg havde ikke en mærkesag, men jeg 
ville gerne være med til at præge egen 
afdeling. 
c. Det er den bedste måde at få indfly-
delse i deres afdeling. 
d. Man skal møde op til afdelingsmøderne. 
e. Engagerede bestyrelser og ikke kun i 
egen afdeling. Men hele området 2660.

Michael Buch-Barnes
Formand i Brøndby Boligselskab afd. 606

a. 27 år

b. Jeg var kasserer i en beboerklub, som 
skulle have en ny udsugning. En ud-
gift den siddende afdelingsbestyrelse 
ikke ville godkende, så jeg mønstrede 
omkring 50 mand til afdelingsmødet og 
truede med at vælte bestyrelsen. Vi fik 
vores udsugning, og jeg kom i besty-
relsen.

c. For at få indflydelse på fx husleje, 
legepladser, parkering og mange andre 
ting. Man har 2 stemmer per husstand. 
Jeg opfordrer til at man kommer og 
fortæller sin bestyrelse, om de har gjort 
det godt eller dårligt. Så får vi en dialog.

e. At man får mere grunduddannelse i 
bestyrelsesarbejdet. Boliglovgivningen 
bliver mere og mere indviklet, så man 
er nødt til at blive klædt bedre på til at 
kunne besvare beboernes spørgsmål.

Torben Dybvald
Formand i Brøndby Boligselskab afd. 605

a. Vistnok siden 2009 eller 2010. 
b. Jeg tænkte, at jeg kunne bidrage 
positivt.  
c. For at få indflydelse på økonomi, drift, 
vedligehold og rammer for sociale tiltag i 
afdelingen samt medansvar for 
fællesskabet. 
d. Deltag i det omfang, du mener at 
kunne. Jo flere vi er, jo lettere løses 
opgaverne. Fællesskab fordrer ejerskab. 
Husk at: ikke at deltage overlader r
ammerne for din bolig og dit boligliv til de 
andre. En god nabo er en nabo med 
mening, holdning og engagement. 
e. Større beboeraktivitet, -medleven og 
-inddragelse.

Farah Khan
Forkvinde i PAB8

a. Jeg kom i bestyrelsen første gang 
tilbage i 2010 og var med frem til 2015, 
hvor jeg stoppede. Jeg med i bestyrelsen 
igen i starten af 2020 og blev formand 
sommer 2020.

b. Jeg valgte at gå i bestyrelsen, da jeg 
savnede et bedre naboskab og flere fælles 
beboer-arrangementer. Jeg savnede det 
fællesskab, som jeg er vokset op med i 
Odense.

c. Så de ved, at de er med til at bestemme 
- at deres meninger bliver hørt, og at de er 
en del af fællesskabet herude.

d. Vær med til at styrke fællesskabet og 
vær med til at bestemme, hvad der skal 
ske. Og kom med jeres input og syn på 
tingene, så I er med til at gøre en forskel.         
e. At der kommer flere ind i bestyrelsen, 
da vi er så få. At man har en positiv ind-
stilling til tingene, og at man ikke er bange 
for at gøre tingene anderledes og med 
stort engagement. Plus at man også laver 
noget af arbejdet og tager ansvar.

Mange af de almene boligafdelinger i 
Brøndby Strand har netop afholdt deres 
afdelingsmøder, og andre står lige for. 
For at sætte fokus på vigtigheden af at 
deltage på afdelingsmøder og i beboer-
demokratiet, har Din 2660 Kalender taget 
en snak med nogle af Brøndby Strands 
afdelingsbestyrelsesformænd. Hvis du vil 
vide mere om dette emne, har Brøndby 
Strand Projektet, de almene boligafde-
linger i Brøndby Strand og BL netop ud-
givet en ny animeret såkaldt ”explainer”. 
Filmen forklarer helt grundlæggende, 
hvad et afdelingsmøde er, og hvordan 
man deltager. Du finder den fx på 
Youtube med titlen: ”Explainer: Hvad er 
beboerdemokrati og afdelingsmøder?”
Læs svarene, da vi spurgte formænd og 
forkvinder om følgende: 
a. Hvor længe har du været i bestyrelsen? 
b. Hvorfor gik du ind i bestyrelsen?
c. Hvorfor skal beboerne deltage på 
 afdelingsmøderne?
d. Hvad er dit budskab til beboerne i din  
 afdeling?
e. Har du et ønske for fremtidens 
 bestyrelser?


