
 

Referat af møde i De 9’s politiske følgegruppe d. 12/3 17.00 – 19.00 i Café 13 
 

Ad.1 Godkendelse af dagsorden 
Dagsordenen blev godkendt 

 
Ad.2 Tidlig indsats. Hvilken forskel gør det?  
Maiken Pontoppidan, forsker ved VIVE (tidligere SFI og KORA), fortalte om sin forskning 
med tidlig indsats og hvilke konsekvenser det kan have, hvis der ikke er fokus på denne 
indsats. Der var ivrig spørgelyst og diskussion om mulige løsninger på problematikken 
vedrørende ringe sprogkundskaber ved skolestart hos mange børn i Brøndby Strand. 
 
Ad.3 Projektplanen hidtil – strategi seminar den 17. marts.  
Bo Mouritzen gennemgik projektplanen og gav en status på alle fire indsatser hidtil. 
 
Uddannelse og Beskæftigelse: 
 
Lommepengejob: Der var registreret 35 lommepengejobs 
Socialøkonomisk Virksomhed: Indsatsen går i gang efter sommerferien.  
Kortlægning af lektiecaféer: Der er kun én aktiv lektiecafé i Brønden. Det foregår i tæt 
samarbejde med Ungdommens Røde Kors. Status er, at der er rekruttering i gang af 
frivillige lektiehjælpere. 
Forældreskoler: Der er mange (især mødre), der ikke taler dansk, så der vil være fokus på 
sprogundervisning i samarbejde med Vestegnens Sprog- og Kompetencecenter. 
 
Karaktergennemsnittet for området er en smule lavere end for hele kommunen og den 
almene sektor generelt. Hver tredje ung er uden uddannelse i området men til gengæld er 
beskæftigelsesfrekvensen høj. En mulig grund kan være, at Brøndby er tæt på 
hovedstaden og dermed har et bredere udbud af arbejdspladser. Der er dog en bekymring 
vedrørende det relativt store antal af kvinder, som går hjemme. 
 
Kriminalpræventiv indsats 
 
Opsøgende børn- og ungeindsats: Der er iværksat en del opgangsmøder nu og i den 
nærmeste fremtid. Alle vil blive inviteret.  
Der har været aftenvandringer på bagtrapper og kældre. Det har vist sig, at der primært er 
fire grupper, som holder til der. 1) Unge som ryger cigaretter 2) Unge som ryger pot/hash 
3) Voksne som ryger cigaretter 4) Voksne som ryger pot/hash. 
Projektet ønsker dialogmøder med boligorganisationerne, da erfaringen viser, at 
samarbejde omkring kontakt til uromagere er mest effektiv.  
Der har i 2017 været 52 sigtelser i Brøndby Strand af 10-17-årige. Det er primært 
dankortsvindel og ’Nigeria-breve’. 
Brobygning til kommunale tilbud: hvad sagde du om det??? 
 
Renoveringsrekrutter: Indsatsen går i gang, så snart der er klarhed over, hvornår 
renoveringen igangsættes. 
  
Tryghed og trivsel 
 



 

Ejendomsfunktionær +: Det har desværre ikke været muligt at skaffe 
ejendomsfunktionærer nok, så indsatsen er ikke iværksat. 
Din afdeling, din tryghed: Der skal så småt til at gøres reklame for 
’Naboskabsambassadører’. Rekrutteringen er første skridt, hvorefter uddannelsen af de 
frivillige planlægges og tilpasses.  
Aktiviteter til styrkelse af naboskab: alle afdelingsbestyrelser får besøg af de ansatte, som 
gerne vil høre om ønsker til indsatser. 
Naboskabsapp: er under udarbejdelse. Der kommer en inddragelsesproces til foråret 2018 
og app’en er klar til brug til efteråret 2018. App’en skal fungere helt førend, den kan tages i 
brug. Der vil derudover blive nedsat en censurkomité i forbindelse med, at ’den gode tone’ 
opretholdes i det digitale rum. 
 
KÅS-tallene viser, at der er en lav fraflytningsprocent i området. 
 
Forebyggelse og forældreansvar 
 
Tidlig indsats: Der er fokus på sundhed og sprog. Brøndby Kommune ligger i den dårligste 
ende, hvad angår usund kost. 14-19 % i kommunen har usunde madvaner. 
Der er et godt samarbejde med Vestegnens sprog og kompetencecenter om etablering af 
danskundervisningshold. Indsatsen er i gang og der skal rekrutteres til nye hold. 
 
Boligsociale legestuer: legestuerne er etableret og interessen er stor. Der bliver dannet 
relationer med hjemmegående mødre på barsel og/eller mødre uden for arbejdsmarkedet. 
 
Fædreprojekt (Baba): projektet er aflyst, da rekrutteringsprocessen syntes 
uhensigtsmæssig. Målgruppen var fædre til teenagebørn, som var kriminalitetstruede. 
Ønsket er at ændre målgruppen til fædre til 3-10-årige til alle etniske grupper. 
 
Andelen af 0-3-årige i Brøndby Kommune som ikke er i pasning er stor. Det blev nævnt, at 
når et barn sprogscreenes som 3-årig og ikke behersker dansk på et alderssvarende 
niveau, får de tilbudt gratis institutionsplads.  
 
Det blev nævnt, at strategiseminariet d.17/3 ville blive afholdt. Seminariet skulle bruges til 
en fælles diskussion om konstruktionen af den nuværende helhedsplan og de forskellige 
indsatser.  
Programmet for dagen blev gennemgået. 
 
Ad. 4.Kulturweekend 2018 
Punktet blev rykket til strategiseminariet d.17/3. 

 
Ad. 5 Eventuelt 
Intet 
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