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Julen manden kommer og 
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FLERE SKAL I JOB 
ELLER UDDANNELSE 
I BRØNDBY STRAND
- Se hvilke muligheder du har for at komme i gang helt lokalt 

Som det er fremgået af tidligere ud-
gaver af din 2660 Kalender, er der 
kommet et øget fokus på at få Brøndby 
Strands beboere i job og uddannelse. 
Det gælder, når regeringen retter blikket 
mod de almene boligområder og døber 
et område som Brøndby Strand ”Fore-
byggelsesområde”, hvor netop job og 
uddannelse er fokusområder, som skal 
forbedres i statistikkerne. Og det gælder 
både det boligsociale arbejde og kom-
munens engagement i området. Derfor 
har vi i dette nummer dedikeret spaltep-
ladsen til at give et overblik over, hvilke 
tilbud, som netop skal hjælpe beboerne 
videre i job eller uddannelse.

Basis-pakken
Hvor: Klydebo, Albjergparken 55
Hvornår: mandag-fredag kl. 9-14.45
Underviser: Anders Borregaard Rasmus-
sen m.fl. (Vestegnen HF & VUC)

Din 2660 Kalender har talt med Anders, 
som er lærer og koordinator på Basis-
pakken og med en af deltagerne. Vi 
starter med Anders.

Din 2660: Hej Anders, hvad er Basis-
pakken?
Anders: ”Basis-pakken er et SU-berettiget 
undervisningsforløb, hvor man ender ud 
med at få et adgangsgivende 9.-klasse-bev-
is. Et forløb starter den 10. januar og kører 
et helt år. Kursisterne undervises i dansk, 
matematik, engelsk og samfundsfag. Som 
navnet indikerer, starter vi lidt fra bunden, 
hvor vi genopfrisker de basale færdigheder. 
I matematik starter vi fx helt simpelt med 
plusser og minusser.” 

Din 2660: Hvad er kravet for at komme 
på hold?
Anders: ”Hvis en beboer gerne vil gå på 
Basis-pakken, tager vedkommende en snak 
med mig, og så finder vi ud af om tilbuddet 
er det rette. Det er ligegyldigt, om den sidste 
skolegang, man havde, var i 6., 7. eller 8. 
klasse. Vi laver alligevel differentieret un-
dervisning, så der er plads og tid til, at man 
kommer ind med forskellige færdigheder i 
bagagen.” 

Din 2660: Hvad kan man bruge Basis-
pakken til?
Anders: ”Det er min oplevelse, at nogle 
bliver køkkenassistenter eller SOSU’er. 
Andre går videre i 10. klasse eller HF. Vi 
har generelt fokus på, at man bliver endnu 
mere sikker i det danske sprog, så man kan 
komme videre og blive arbejdsmarkedspa-
rate, for at bruge et fint ord. For mange af 
vores studerende handler det også om, 
at de gerne vil ud af hjemmet og se andre 
mennesker. Det kan være, at børnene er 
blevet store og selvkørende, og så er det tid 
til at fokusere på sig selv. Her er det en stor 
fordel, at kurset er så lokalt, så man kan nå 
at være hjemme, til børnene er hjemme fra 
skole.”

Din 2660: Hvordan er din oplevelse af 
det nuværende hold?
Anders: ”Der er en kultur deltagerne 
imellem, hvor de alle bidrager til det gode, 
sociale sammenhold. Holdet er også virkelig 
gode til at tage nye deltagere ind. Det er en 
stor styrke, som er med til at motivere og 
fastholde dem i uddannelsen.” 

Fatima Bourjoni er deltager på Basis-pa-

kken. Hun bor i Kisumparken og er ifølge 
hende selv i 50’erne, når snakken falder 
på hendes alder. Hun kommer oprindeligt 
fra Marokko, hvorfra hun har en afsluttet 
2. G-eksamen med i bagagen.

Din 2660: Hej Fatima, hvorfor går du på 
Basis-pakken?
Fatima: ”Alle mine børn er store nu, så jeg 
har masser af tid, og så tænkte jeg på, hvad 
jeg skulle lave. Og jeg vil gerne i arbejde, 
som jo kræver en uddannelse. Så når jeg er 
færdig med Basis-pakken, regner jeg med at 
tage 10. klasse, og derefter vil jeg muligvis 
læse videre til tandlægeassistent. Jeg synes, 
Basis-pakken er godt skruet sammen. Per-
sonligt har jeg fået genopfrisket en masse 
ord, jeg havde glemt, og jeg bliver bedre til 
at sætte dem sammen.” 

Din 2660: hvordan er din oplevelse af 
Basis-pakken?
Fatima: ”jeg synes, der er supergode under-
visere, som er dygtige og tydelige, når de 
giver os en opgave. Og så har vi jo matema-
tik, som jeg elsker, så jeg er rigtig tilfreds. 
Det, at undervisningen forgår helt lokalt, 
er også en stor fordel. Jeg er ikke sikker på, 
at jeg ville have startet, hvis jeg skulle tage 
til fx Rødovre. Sidst vil jeg fremhæve det 
sociale sammenhold på holdet. Vi snakker 
rigtig meget på tværs, og jeg har fået nye 
venner og er generelt blevet mere social.” 

Er Basis-pakken noget for dig, så tag fat 
i Nadja Munck von Platen på nmp@bo-
vest.dk eller 6035 4692.
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CAFÉ 13 
Kisumparken 2
Tlf.: 43 73 81 25 
Mail: cafe13@bo-vest.dk

Spil-aften
Fredag den 19. november kl. 19-22
Vi hiver alle de sjove brætspil mv. ud af skabene og hyg-
ger os med lidt til ganen fra caféens bar. 

Juletræsfest
Søndag 28. november kl. 11-14
Billetter skal købes senest fredag d. 26. november kl. 
12 i Café 13. Børn: 20 kr. Voksne: 25 kr. Til børnene er 
der sodavand eller slush-ice æbleskiver og slikpose. 
Til de voksne gløgg, kaffe & æbleskiver. Dørene åbnes 
kl. 10.30. Julemanden kommer, vi har ansigtsmaling til 
børn og lotteri til voksne.

Syng sammen
Tirsdag den 30. november kl. 19.30
Kom og vær med, når vi mødes til fællessang. Der er 
tekster til alle sange, og alle er velkomne – også ”brum-
mere”. Du kan spise i caféen frem til kl. 18.30. 

Ring gerne på mobil 3084 0690 og bestil på forhånd. 
Vi har også sandwich til 25 kr.

Perlens Bankospil
Torsdag den 4. november kl. 17
Dørene åbnes til banko kl. 16. Der er gratis adgang. Vi 
spiller 10 gennemgående spil samt 1 ekstra spil: Pris: 
10 kr. pr. plade. Vi har amerikansk lotteri med 200 lod-
der. Præmier: 1 række: 50 kr., 2 rækker: 100 kr., hele 
pladen 300 kr. + sidegevinst på hele pladen. Køb drik-
kevarer, flæskestegssandwich, smørrebrød og ostemad. 
Vi håber at se mange beboere til en hyggelig aften.

Mortens Aften med musik
Onsdag den 10. november kl. 17-19
Vi serverer andesteg med rødkål, hvide og brunede 
kartofler, brun sauce samt risalamande til dessert. 
Vand, vin og øl kan købes i caféen. Det hyggelige 
cykeldiskotek Madam Blå står for underholdningen med 
masser af hits fra Giro 413. Kom og spis og syng med. 
Køb billetter i Café Perlen fra 25. oktober - 4. november. 
Pris: 120 kr. inkl. and, dessert og musik. 
Ekskl. drikkevarer.

Klippe- og klister dag
Onsdag den 24. november kl. 15.30-18
Kom til klippe- og klister dag. Pynten hænges på jule-
træet. Der serveres juice og æbleskiver til børnene. 
Kaffe/te til de voksne. Vand, vin og øl kan købes. Ingen 
tilmelding. Frivillige søges til hjælp ved arrangementet - 
ring 3084 0690.

Juletræsfest for børn
Lørdag den 27. november kl. 11-13.30
Julemanden kommer, vi danser om juletræet, og der 
deles godteposer ud. Vi trakterer med æbleskiver, kaffe/
the og juice. Vand og øl kan købes. Gratis deltagelse, 
Du kan tilmelde dig i Café Perlen fra 15. - 25. november. 
Frivillige søges til hjælp ved arrangementet 
- ring 3084 0690

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

Ny lukketid
I vinterhalvåret lukker Café 13 kl. 19.00. 
Aftenspisning hedder derfor 16.30-18.30.

Whist eller canasta
Alle mandage kl. 14-17
”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.nr. 2180 9955.

Senior-PC
Alle tirsdage kl. 10-12

Valgaften - debatmøde
Tirsdag 2. november kl. 19.30
Kom og hør kandidaterne fra de forskellige partier og 
stil spørgsmål til de emner, som betyder noget for dig. 
Inden mødet er der ”valgflæsk” eller grøntsagslasagne 
og is fra kl. 17 (mad + øl/vin: 75 kr.).

Foredrag: Verdenshistoriens tåbeligheder
Torsdag 4. november kl. 14-16
Kåre Johansen vender 2000 års kloge udtalelser fra 
tidernes mest beundrede skikkelser på hovedet.. 
Tilmelding sker til AOF på tlf. 9163 9250 eller i Café 13 
på tlf. 4373 8125. Særtilbud: Kom og spis inden fore-
draget: 2 stk. smørrebrød, 1 øl eller 1 glas vin til 50 kr. 
(skal bestilles senest dagen før på tlf. 4373 8125).

J-dag og fredagsquiz
Fredag 5. november kl. 19
Deltagergebyr: 25 kr./person.
Kom og vær med! Ring gerne og reserver plads hos 
Anette Lykke tlf. 2180 9955.

Brunch
Søndag 7. november 10-14
Vi byder på vores store varierede buffet. Her til serveres 
kaffe, te, æble-og appelsinjuice ad libitum. Pris: 98 kr. / 
49 kr. børn under 12 år. Kan bestilles på tlf. 4373 8125. 

Foredrag: krimi
Tirsdag 9. november 19.30
Tidligere kriminalassistent Erik Hauervig fortæller om 
sit arbejde med prostitution og kvindehandel samt om 
PTSD, som fik ham til at skrive bøger. Tilmelding sker til 
AOF på tlf. 9163 9250 eller i Café 13 på tlf. 4373 8125. 
Særtilbud: Spis aftensmad i caféen inden foredraget fra 
kl. 17-19. Bestil på tlf. 4373 8125.

Mortens Aften
Onsdag 10. november kl. 18-21

Kvindefest
Fredag 12. november kl. 18-21.30
Tilmelding til Lisbeth: lie@bo-vest.dk + 6035 4690 eller 
Nadja: nmp@bo-vest.dk + 6035 4692. Mere info følger: 
Følg med på Brøndby Strand Projektets Facebook-side.

Banko
Tirsdag 16. november kl. 19.30
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Få hjælp til at komme videre
Har du generelt brug for at blive afklaret omkring, hvilken 
uddannelse der passer dig, og hvordan du kommer i 
uddannelse samt få hjælp til jobsøgning og fx konvertering 
af din uddannelse fra udlandet, kan du kontakte Brøndby 
Strand Projektets Job- og uddannelsesvejledere:
Nadja Munck von Platen: 
nmp@bo-vest.dk og tlf. 6035 4692
Khadija Al Mohammadi: 
kam@bo-vest.dk og tlf. 6035 4669

www.brøndbystrand.dkwww.brøndbystrand.dk
Kontakt redaktionen på mail: pha@bo-vest.dk

Powerjobsøgerne
Hvor: Café 13, Kisumparken 2
Hvornår: mandag og onsdag kl. 9-14 
Vejleder: Vibeke Kolding Søndergaard 

Din 2660: Hvad er Powerjobsøgerne? 
Vibeke: ”Vi er et frivilligt netværk for aktive 
jobsøgere. Vi har fokus på jobsøgningsglæde, 
fordi vi tror på, at glade jobsøgere kommer 
hurtigere i job.”

Din 2660: Hvem er målgruppen?
Vibeke: ”Vores målgruppe er aktive 
jobsøgere i alle aldre og faggrupper. Vores 
mangfoldighed gør vores netværk og spar-
ringsmuligheder endnu stærkere.”

Din 2660: Hvad laver I helt konkret, når 
I mødes i Café 13
Vibeke: ”Om mandagen har vi ’powerwork’, 
hvor vi arbejder for at udvide vores netværk 
og planlægge jobrettede aktiviteter samt 
markedsføre netværket til relevante virk-
somheder. Om onsdagen har vi ’powerinspi-
ration’, hvor vi får besøg af en professionel 
foredragsholder, som afholder workshops 
eller giver inspiration om emner som fx 
motivation, brancheskift, CV og ansøgning, 
jobsamtalen, LinkedIn og meget mere.”

Din 2660: Hvad er kravet for at deltage?
Vibeke: ”Netværksmøderne er gratis. Det 
eneste, man skal medbringe, er en PC eller 
en Ipad eller tablet, hvis det er muligt og så 
godt humør.”

Din 2660: Hvem står bag Powerjob-
søgerne?
Vibeke: ”Powerjobsøgernes stifter hedder 
Malene Gregaard Wilsly. Hun stod selv som 
ledig for 11 år siden og havde behov for et 
netværk, så hun satte en notits i avisen, og 
nu er Powerjobsøgerne aktive i hele landet.”

Din 2660: Hvad siger deltagerne om at 
være med?
Vibeke: ””Jeg har fundet de her udtalelser 
fra nogle af vores tidligere deltagere:  ”Her 
er en god stemning, og man kan få hjælp 
til det, som lige rører sig. Forleden havde 

vi workshop om CV, og i morgen har vi 
workshop om ansøgning. Her er rart at være, 
og jeg får vedligeholdt mine kompetencer og 
deltager i et aktivt fællesskab.”” 

Hvis du gerne vil høre mere om Power-
jobsøgerne, kan du møde op til informa-
tionsmøderne, som ligger på mandage i 
lige uger fra kl. 14-15.

Sprogskolen i Ulsøparken 
(den lille sprogskole)
Hvor: Ulsøparken 1, stuen (i Brøndby 
Strand Legestue)
Hvornår: tirsdage kl. 10-12
Underviser: Clarissa Nielsen (Vestegnens 
Sprog- og Kompetencecenter)

Sprogskolen er for dig, der gerne vil lære 
dansk på et lille hold i rolige og trygge 
rammer. Kurset er anonymt og gratis og 
for forældre, der:

• bor i Brøndby Strand og har mindre børn 
• Ikke umiddelbart kan deltage i andre 
sprogtilbud 
• ikke taler dansk/taler meget lidt dansk 
• ønsker at lære dansk, så de fx kan 
hjælpe deres børn. 

Vil du tilmelde dig sprogskolen i Ulsøpark-
en eller har du spørgsmål, kan du kon-
takte Nadja Munck von Platen på nmp@
bo-vest.dk 6035 4692.

FVU-dansk
Hvor: Café 13, Kisumparken 2
Hvornår: mandage og onsdage kl. 9-12
Underviser: Torben Bech Rasmussen 
(Vestegnens Sprog- og Kompetence-
center)

Hvad er FVU-dansk?
”Vi er et sprogundervisningstilbud, og dette 
hold hedder FVU-Start. Der findes herudover 
trin 1, 2, 3 og 4. Holdets niveau tilpasses eft-
er elevernes sprog-kompetencer. Selvom der 
også er lidt fokus på læsning og skrivning, er 
det samtalen, der er i fokus, hvor man lærer 
korrekt udtale og at få et større ordforråd på 
dansk. Når man er færdig med FVU-start, 

kan man gå videre på trin 1, hvor fokus mere 
ligger på at læse og skrive på dansk.”

Underviseren Torben fortæller også, at 
der er plads til alle, der vil være med. Han 
understreger dog også, at det er vigtigt, 
at man møder op hver gang, når man har 
tilmeldt sig, så man ikke optager en plads, 
som andre kunne have glæde af. Torben 
lægger også vægt på, at det skal være 
hyggeligt og sjovt at gå på holdet: ”På 
FVU-Start er der er en afslappet stemning, 
hvor der også er plads til hygge og grin.”     

Blandt dansk-holdets elever er Sultan, 
Nadia og Aansa. Sultan har boet i Dan-
mark i over 30 år og er glad for endelig at 
komme i gang med at lære dansk. ”Mine 
børn er store nu, så nu har jeg tid”, fortæller 
hun og tilføjer, at hun gerne vil blive 
bedre til dansk, så hun fx bedre kan have 
samtaler med sine venner.

For Nadia er målet, at hun senere kan 
tage en uddannelse på 9. og 10.-klass-
esniveau: ”Lige nu er mit yngste barn 
hjemme, men når han starter i institution, 
glæder jeg mig til at begynde på min uddan-
nelse. Det kan forhåbentlig forbedre mine 
vilkår, når jeg fx skal søge job.”  For Nadia 
er dansk-undervisningen også en god 
mulighed for at komme ud og møde andre 
mennesker. Hun fortæller, at hun også 
nyder at komme i Brøndby Strand Leges-
tue med sit barn.

Aansa er enig med sine medstuderende 
og fremhæver, at dansk-undervisningen 
foregår lokalt i Brøndby Strand. ”Jeg arbe-
jder til dagligt i en kantine i Glostrup, så det 
er dejlig praktisk, at jeg kun skal gå få skridt 
hjemmefra til dansk-holdet.” Aansa har som 
de andre også nogle helt konkrete mål 
med at lære dansk. ”For mig er det vigtigt, 
at jeg fx kan forstå, hvad der bliver sagt ved 
lægen, når jeg har samtaler med mine børns 
skole og på mit arbejde.”

Hvis du vil være med på FVU-dansk
kontakt Nadja Munck von Platen på mail: 
nmp@bo-vest.dk eller tlf. 6035 4692.


