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Den strategiske aftale
Det er et krav, at der udarbejdes en strategisk aftale for at opnå Landsbyggefondens
støtte til boligsocial indsats. Aftalen forpligter kommune og boligorganisationer i forhold
til organisering og styring af den pågældende bevilling.
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Ændringer i den strategiske aftale skal godkendes af Landsbyggefonden.
Konkrete aftaler om specifikke aktiviteter mellem den boligsociale indsats og de lokale
kommunale institutioner, foreninger eller andre aktører skal fastlægges i særskilte
delaftaler for hvert indsatsområde, der hører under den strategiske aftale.
Bestyrelsen for den boligsociale indsats skal i den forbindelse sikre, at delaftalerne for de
valgte indsatsområder løbende ajourføres, og de ajourførte aftaler skal til enhver tid
kunne rekvireres af Landsbyggefonden.
Følgende dokumenter skal vedlægges denne strategiske aftale:
-

Et organisationsdiagram (ad samarbejdsaftalens pkt. 2)

-

En delaftale for hvert af de valgte indsatsområder (ad samarbejdsaftalens pkt. 5)

-

En beredskabsplan jf. regulativets § 6

-

En milepælsplan for den samlede projektperiode

-

Et budget udarbejdet i skabelonen fra http://driftsstoette.lbf.dk

-

Et aktivitetsskema udarbejdet i skabelonen fra http://driftsstoette.lbf.dk

-

Et bilag med centralt genererede målinger ved indsatsens starttidspunkt

-

Et bilag med kommissorier for hhv. boligsocial bestyrelse og bydelsbestyrelse

1. Formål med den boligsociale indsats

Den boligsociale indsats i København
Den boligsociale helhedsplan skal arbejde inden for rammerne af Kommuneplanen 2015
og Politik for Udsatte Byområder. Den boligsociale indsats skal bidrage til at løfte Valby
Vigerslev området, som er et af Københavns udsatte byområder og bidrage til at realisere
ambitionen om, at alle boligområder i København er levende, trygge og danner gode
rammer om livskvalitet for alle beboere. Helhedsplanen skal i forlængelse heraf samtidig
bidrage til at bryde den negative sociale arv.
Den boligsociale helhedsplan skal understøtte de fælles ambitioner i Hovedaftalen mellem
BL – Danmarks Almene Boliger, 1. kreds og Københavns Kommune om 1) Et København
med plads til alle, 2) En sammenhængende by med trygge og socialt velfungerende
boligområder og 3) Bæredygtige og veldrevne almene boliger med lav husleje.
Boligorganisationernes fundament
Det er PAB’s og 3B’s vision, at vores boligområder skal danne rammerne om levende og
mangfoldige fællesskaber, som er synlige og åbne i forhold til omverden.
Der er stort samfundsmæssigt fokus på at modarbejde, at udsatte boligområder udvikler
sig til parallelsamfund, hvor beboerne forenes i en oplevelse af marginalisering og
eksklusion fra det omgivende samfund. Meget forskning peger på, at netop den oplevede
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marginalisering og eksklusion er en af de vigtigste årsager til dannelsen af de
subkulturer, der skaber utryghed i boligområderne og får unge til at bevæge sig i retning
af modborgerskab fremfor medborgerskab.
TrygFonden og CERTA har netop lanceret et studie, der sætter fokus på, hvad der skaber
et lokalsamfunds modstandskraft (community resilience) – forstået som kapacitet til at
stå imod udfordringer for tryghed, sikkerhed mm. Her træder civilsamfundets
fællesskaber frem som helt afgørende. Studiet peger i retning af, at stærke civile
fællesskaber, og særligt de nære netværk som familien er af afgørende betydning for et
lokalsamfunds modstandskraft.
Den boligsociale indsats skal i forlængelse heraf fokusere på, at understøtte og facilitere
lokale fællesskaber, såvel organisatoriske som mellem mennesker, og arbejde med at
styrke og løfte familierne i området.

Det boligsociale arbejde kan dog ikke stå alene. Der er behov for at samtænke den
fysiske og sociale udvikling af området, som har en række strukturelle og fysiske
udfordringer, der spiller stærkt ind på den oplevede tryghed og trivsel i området. 3B
arbejder pt. på udvikling af en fysisk helhedsplan for Folehaven og Københavns
Kommune har netop anbefalet et områdeløft i samme område. Der er i 2016 igangsat
en områdefornyelse i Kulbanekvarteret, som indbefatter Hornemanns Vænge. Disse
indsatser skal samtænkes og understøttes af den boligsociale helhedsplan.
Arbejdet med at skabe tryghed gennem stærke sociale fællesskaber hænger naturligt tæt
sammen med en indsats imod den negative sociale arv som præger Vigerslevområdet.
Som beskrevet i problemkomplekset er Vigerslevområdet et område med rigtig mange
børn og unge og en stor del af disse lever med en enlig forsørger. Der er mange børn
med børnesager og antallet af unge, der får en ungdomsuddannelse er væsentlig lavere
end resten af København.
Den boligsociale helhedsplans skal således sætte fokus på at skabe muligheder for børn
og unge i området gennem brobygning til uddannelse og beskæftigelse, men også til at
synliggøre de muligheder og fremtidsperspektiver, som eksisterer for børn og unge i
København uafhængigt af, om de bor i det almene boligområde eller i villakvarteret på
den anden side af vejen.

SURF Valby 2017-2020
Helhedsplanens vision er på baggrund af ovenstående at skabe et trygt og attraktivt
boligområde med aktive beboere, stærke civile fællesskaber og netværk, der også rækker
ud i den omliggende by.
Den negative sociale arv skal brydes, så de unge kommer i uddannelse og får de samme
chancer i livet som unge fra det øvrige København. Det forudsætter, at der er gode
muligheder for uddannelse, job og meningsfulde fritidsaktiviteter, så de unge vælger at
blive en del af det store samfundsmæssige fællesskab i stedet for at danne parallelle
subkulturer og udøve utryghedsskabende adfærd i området. Familierne er kompetente til
at sikre deres børns trivsel og tro på mulighederne i tilværelsen.
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2. Organisering
Parterne bag den strategiske samarbejdsaftale skal etablere en projektorganisation med
en ansvarlig bestyrelse for gennemførelsen af den boligsociale indsats, således at en
éntydig og kompetent ledelse kan sikre koordinering af den lokale indsats og prioritere
på tværs af alle niveauer og organisationer, - herunder boligorganisationer, boligafdelinger
og kommune jf. regulativets § 6, stk. 6.2.
Under bestyrelsen kan der etableres en eller flere (tematiske/lokale) styre-/følgegrupper.
I store boligsociale indsatser kan det være en overvejelse værd at nedsætte én
styregruppe for hvert indsatsområde i den boligsociale indsats, medens det i mindre og
små indsatser ofte er tilstrækkeligt med én styregruppe, der dækker det hele.
Beskrivelsen af organiseringen skal suppleres med et organisationsdiagram. Endvidere
skal det beskrives, hvordan sekretariatsbetjening af bestyrelsen vil foregå.
Den boligsociale helhedsplan for Valby/Vigerslev indgår i den styringsstruktur,
som er aftalt mellem boligorganisationerne og Københavns Kommune for de boligsociale
helhedsplaner.

Opdateret organisationsdiagram okt. 2018
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Der etableres en fælles Boligsocial bestyrelse, der har fokus på den strategiske
prioritering på tværs af de boligsociale helhedsplaner i København og sikrer det fornødne
samspil med de kommunale indsatser på området. Deltagere er alle boligorganisationer i
København (involveret i en boligsocial helhedsplan) samt alle kommunale forvaltninger.
Alle deltagere på direktørniveau.
Der etableres ydermere 5 decentrale Bydelsbestyrelser (heraf en for Valby/Sydhavn
området), der har fokus på udvikling, fremdrift og lokal koordinering af det boligsociale
område på byområdeniveau, herunder ansvar for fremdriften af de strategiske aftaler og
delaftaler. Deltagere er i Valby/Sydhavn repræsentanter fra boligorganisationerne 3B,
PAB, AAB, KAB, Vibo og relevante kommunale chefer fra BIF, BUF, KFF, SOF, ØKF samt en
chef fra TMF. Mødefrekvens er minimum to gange årligt. Boligsocialt Sekretariat
København betjener Boligsocial bestyrelse og Bydelsbestyrelserne.
Der etableres en lokal følgegruppe (lokal styregruppe), der primært har fokus på Tryghed
og Trivsel, og som har ansvar for at sikre lokal koordinering og videndeling mellem
boligsocial helhedsplan og de lokale afdelingsbestyrelser. Deltagere er to repræsentanter
fra hver afdelingsbestyrelse, driftschefer, konsulent fra 3B, samt sekretariatsleder for den
boligsociale helhedsplan og evt. lokale nøglepersoner fra foreningslivet.
Der nedsættes desuden to følgegrupper, en for Kriminalpræventiv Indsats og en fælles
følgegruppe for Uddannelse og Beskæftigelse og Forebyggelse og Forældeansvar med
repræsentation af kommunalt ansatte på praktikerniveau. Følgegruppen for
Kriminalpræventiv indsats er identisk med samarbejdsgruppen omkring
tryghedssamarbejdet. Der holdes 2-4 møder årligt i følgegrupperne som betjenes af
sekretariatslederen.

3. Beskrivelse af områdets overordnede problemkompleks, beboere og
tryghedssituation
Helhedsplanen skal fortsat dække tre boligafdelinger: Folehaven (3B) med 2.036
beboere, Valbyejendommene (3B) med 778 beboere og Hornemanns Vænge (PAB) med
600 beboere. I alt 3.414 beboere.
Afdelingerne er alle tre beliggende med 1 – 1,5 km mellemrum i det vestlige Valby /
Vigerslev. Området er præget af store indfaldsveje og industrikvarter (samt det tidligere
Grønttorv, der dog nu er under rivende udvikling) der isolerer afdelingerne fra den
omkringliggende by. Tyngden af indsatsen kommer til at ligge i Folehaven, der med sine
over 2.000 beboere udgør 60 % af helhedsplanens afdelinger, og næsten er en by i byen
med egen skole, daginstitutioner, ungdomsklub, kirke, plejehjem og bibliotek.
I det følgende skitseres de væsentligste elementer i problemkomplekset relateret til de
fire overskrifter i helhedsplanen:
Tryghed og trivsel
- Beboerne oplever stor utryghed i aftentimer pga. ungegrupper med gadeorienteret

5

livsstil og normbrydende adfærd
- Andelen af trygge borgere i området er faldende og var i 2015 på kun 64,6 % mod
72,7 % i resten af udsatte boligområder i landet (Dette gælder alene Folehaven og
der er spurgt til ’grundlæggende tryghed’. Kilde: Politiets tryghedsindeks 2015)
- Beboere udtrykker, at der mangler netværk og fællesskab i området og der er en
lav tilslutning til beboerdemokrati/afdelingsmøder
- De beboere der flytter ind i området har en lavere gennemsnitsindkomst end de, der
flytter ud ( ca. 11.000 kr. lavere for Folehaven, ca. 5.500 kr. lavere i HMV ca. dog
ca. 8.800 kr. højere i VE i 2014 ifølge BLDS nøgletal)

Kriminalpræventiv indsats
- Mange sigtede 10-17 årige: tallet er i snit de sidste 5 år på 4,8 % set i forhold til et
gennemsnit i KBH på 1,8 % (LBF portal)
- Mange sigtede: 32 pr 1000 indbyggere i Folehaven, 51 i Valby ejendommene og
47,5 i Hornemanns Vænge 47,5 imod 16 i KBH (Nøgletal 2016)
- Hensynsløs adfærd og stigende hærværksudgifter (299 kr. pr. lejemål i Folehaven
2015 ift. et 3B gennemsnit på 117 kr. i 2015)
Der er en udpræget opfattelse blandt beboerne i området af at være overset og
underprioriteret af myndighederne. Dette afspejles også i tallet for andelen af
borgere der har tillid til politiet som er på 75 % imod et gennemsnit på 82,3% i
Københavns politikreds (Politiets Tryghedsindeks 2015)
- Børn og unge er kun i begrænset omfang aktive i fritidsliv: 39 % af børnene på
Kirsebærhaven skole er aktive, 32 % på Vigerslev Allé skole og 33 % på Lykkebo
skole ift. 27 % i KBH i snit
- Lokalpolitiet i Valby fortæller om stigende bandeaktivitet i Folehaven (LTF).
Uddannelse & beskæftigelse
- Højt skolefravær på 8,35 % i boligområdet i forhold til 7,0 % i Københavns
Kommune for skoleåret 2014/15
- Lavt uddannelsesniveau: 33,9 % (18-29 år) har kun grundskole og er ikke i gang
med en uddannelse ift. 9,6 % i KK (BL tal 2015)
- Relativt mange 15-24 årige er i gang med en uddannelse (54%), men alt for få får
afsluttet den (kun 35%) set i forhold til de næsten omvendte tal i Kbh 31 % ift 57
% (tal fra UU 2016)
- Karaktergennemsnit (i dansk og matematik 9. klasse) ligger væsentligt under Kbh
niveau med et gennemsnit over de seneste 4 år på kun 4,8 imod et snit på 6,4 i
Kbh (Tal fra LBF portal)
Forebyggelse og forældreansvar
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- Lav tilknytning til daginstitution (0-5 år) (Folehaven 81,3 %, Valby 83 % og
Hornemanns Vænge 82,1 % ift. et KK snit på 87,7 %)
-

Højt skolefravær på 8,35 % i boligområdet i forhold til 7,0 % i Københavns
Kommune for skoleåret 2014/15

- 3,61 % af børnene har § 50 og 51 sager og boligområdet ligger således over
gennemsnittet på 3,49 % i de 15 udsatte boligområder i Kbh (KK tal fra 2015)
- Mere end halvdelen af børnene kommer fra et hjem med kun en forældre mod 25,6
% i KK (Hornemanns Vænge 43,6 %, Valbyejendommene 51,2 %, Folehaven 50,8
%)
- Kirsebærhaven skole fortæller, at en gruppe af de 6-10 årige børn ikke går i SFO,
men i stedet tager ophold på gaden i eftermiddagstimerne

4. Fælles tværgående målinger
Landsbyggefonden indhenter årligt en status på en række centralt genererede målinger.
Målingerne er tilgængelig for bestyrelsen for den enkelte boligsociale indsats på …
https://www.lbf.dk/selvbetjeninger/
Der er tale om registerbaserede målinger, der er fælles på tværs af alle boligsociale
indsatser på landsplan, der modtager støtte fra 2015 til 2018-midlerne.
Målingerne giver en karakteristik af udfordringerne i boligområdet - herunder de
målgrupper i boligområdet, som indsatsen skal skabe forandringer for. Det samlede
billede af målingerne er et udtryk for en ”temperaturmåling” for området.
Det er en forudsætning for tildeling af midler fra Landsbyggefonden, at bestyrelsen for
den boligsociale indsats løbende følger, hvordan disse målepunkter udvikler sig.
Et bilag med de centralt genererede målinger ved indsatsens starttidspunkt skal
vedlægges nærværende aftale.
1. Andel af 9. klasses-elever der ikke har aflagt prøve i enten dansk eller matematik
2. Karaktergennemsnit i dansk og matematik for 9. klasses-elever
3. Andel af de 20-24 årige som har grundskole som højeste fuldførte uddannelse og ikke
er i gang med en uddannelse
4. Andel af de 30-34 årige som har grundskole som højeste fuldførte uddannelse og ikke
er i gang med en uddannelse
5. Andel af de 1-5 årige som ikke er i pasningsordning
6. Andel af de 10-17 årige som er blevet sigtet mindst én gang for overtrædelse af
straffeloven, våbenloven
eller lov om euforiserende stoffer. Pr. 1.000 beboere i aldersklassen
7. Fraflytningsprocent for de afdelinger, der indgår i boligområdet
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5. Indsatsområder
Den konkrete handleplan med aktiviteter for hvert indsatsområde fastlægges i særskilte
delaftaler – én delaftale pr. indsatsområde. Indholdet i delaftalerne skal således lede hen
imod de opsatte formål og lokalt fastsatte mål i nærværende strategiske
samarbejdsaftale samt fastlægge den indbyrdes ansvars- og rollefordeling mellem de
parter, der er involveret i indsatsen.
I dette afsnit skal det fremgå, hvilke af de fire mulige indsatsområder der indgår i den
boligsociale indsats.
Under hvert indsatsområde skal det overordnede formål med indsatsområdet beskrives.
Herudover skal det angives, hvilke lokalt opstillede målinger (succeskriterier)
parterne i fælleskab fastsætter for den boligsociale indsats samt datakilden for disse.
Målene skal sættes for den fireårige periode, hvor den boligsociale indsats forløber.
Vær opmærksom på, at de lokalt opstillede målinger kan være af såvel kvantitativ som
kvalitativ art, samt at de kan gå igen under flere indsatsområder.
Bestyrelsen har ansvar for at følge op på de lokalt opstillede målinger (succeskriterier)
inden for de valgte indsatsområder for at sikre resultatopnåelse. Som en del af den årlige
revision i forbindelse med regnskabsaflæggelse skal boligorganisationen over for
revisionen dokumentere, at der løbende følges op på de opstillede (lokale) mål (jf.
vejledningen side 7, ad.1).
Denne helhedsplan skal arbejde med alle fire indsatsområder:
-

Tryghed og trivsel
Kriminalpræventiv indsats
Uddannelse og beskæftigelse
Forebyggelse og forældreansvar

5.1 Tryghed og trivsel
Formål:
Formålet for indsatsområdet Tryghed og trivsel er jf. visionen for området at skabe et
trygt og attraktivt boligområde med aktive beboere, stærke civile fællesskaber og
netværk, der også rækker ud i den omliggende by
De opstillede mål for indsatsen er:
•

At trygheden stiger frem mod 2020

•

At området opleves som attraktivt og trygt at bo og færdes i

•

At der kommer mere liv og fællesskab i området

•

At der bliver etableret et samarbejde hvor de relevante forvaltninger fra
Københavns Kommune, SSP, politi og boligselskab udvikler en fælles
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forandringsteori og koordineret indsats for at hæve trygheden i Folehaven med
udgangspunkt i en kriminalpræventiv indsats. Samarbejdet trækker på erfaringer
fra København Politis håndbog for tryghedsskabende partnerskaber i by- og
boligområder samt tryghedspartnerskaberne i Tingbjerg og Amager (målet er
placeret under Kriminalpræventiv indsats)
Målgruppe:
•

Alle beboere på tværs af alder og etnicitet (herunder særligt de utrygge, som ikke
har stort ejerskab til området eller netværk i området)

Lokalt opstillede målinger (succeskriterier):

Datakilde:

Den grundlæggende tryghed i området
(Folehaven) stiger til minimum 73 % i 2020 (64,6
% i 2015)

Politiets tryghedsindeks

Kurverne knækker, så tilflytteres indtægt kommer
på niveau med fraflytternes eller over i 2020

Danmarks Statistik

Københavns Tryghedsundersøgelse viser, at
andelen af utrygge beboere i Valby nærmer sig
Københavnerniveau i 2020.

Københavns Tryghedsundersøgelse
(dette er fælles mål med Sjælør)

Baseline 2016: Andelen af utrygge er 10 % i
bydelen Valby og 6 % i hele København."
Fællesskab og medborgerskab er forbedret i 2020
(baseline i 2017: 55% svarer ja på spørgsmålet
om at de føler de er en del af et fællesskab)

3B laver fællesskab- og
medborgerskabsundersøgelser i 2017
og 2020

5.2 Kriminalpræventiv indsats
Formål:
Formålet for indsatsområdet Kriminalpræventiv indsats er jf visionen at sikre gode
muligheder for uddannelse, job og meningsfulde fritidsaktiviteter, så de unge vælger at
blive en del af det store samfundsmæssige fællesskab i stedet for at danne parallelle
subkulturer og udøve utryghedsskabende adfærd i området.
De opstillede mål for indsatsen er:
•

At fødekæden til det kriminelle miljø brydes

•

At de unges utryghedsskabende adfærd i området reduceres

9

•

At flere unge bliver bevidste om vigtigheden af uddannelse, og at flere får en
ungdomsuddannelse (der måles på denne under Uddannelse og beskæftigelse)

•

At flere unge bliver aktiv del af foreningslivet

•

At der bliver etableret et samarbejde hvor de relevante forvaltninger fra
Københavns Kommune, SSP, politi og boligselskab udvikler en fælles
forandringsteori og koordineret indsats for at hæve trygheden i Folehaven med
udgangspunkt i en kriminalpræventiv indsats. Samarbejdet trækker på erfaringer
fra København Politis håndbog for tryghedsskabende partnerskaber i by- og
boligområder samt tryghedspartnerskaberne i Tingbjerg og Amager.

•

Tillid til myndighederne stiger

Målgruppe:
•

Primært 13-17 årige (sårbare, risiko for kriminalitet)

•

Sekundært de 10-13 årige (ift at bryde fødekæden)

Lokalt opstillede målinger (succeskriterier):

Datakilde:

Færre unge sigtede. Tallet skal falde et
procentpoint fra et gennemsnit over de seneste
fire år på 5,1 % til et gennemsnit for perioden
2017-20 på 4,1 %

LBF portalen

Hærværksudgifter i Folehaven skal falde til
gennemsnitligt max 110 kr. pr. år pr lejemål
baseret på et gennemsnit for årene 2017- 2020
(gennemsnit for de seneste fire år er 127 kr. pr.
lejemål)

3B registrerer

Fast etableret samarbejde omkring tryghed
inspireret af arbejdet med tryghedspartnerskaber
(forandringsteori udarbejdet/kommissorie tiltrådt
senest 3. kvartal 2017)

Sekretariatsleder dokumenterer

Tilliden til politiet forbedres således at forskellen
mellem tilliden til politiet i politikredsen generelt
og tilliden til politiet i området (Folehaven)
mindskes med 4 procentpoint.

Politiets Tryghedsindeks

(I dag er tilliden til politiet 7,3 procentpoint lavere
i området end i den samlede politikreds, 75 % vs
82,3 %)
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5.3 Uddannelse og beskæftigelse
Formål:
Formålet for indsatsområdet Uddannelse og beskæftigelse er jf visionen at de unge fra
området kommer i uddannelse og får de samme chancer i livet som unge fra det øvrige
København. Det forudsætter, at der er gode muligheder for uddannelse, job og
meningsfulde fritidsaktiviteter.
De opstillede mål for indsatsen er:
•

Andel unge uden ungdomsuddannelse falder

•

Ungeledigheden falder

•

Andel unge med en erhvervskompetencegivende uddannelse stiger

•

At de unge fra området får forudsætningerne for at kunne klare sig på
arbejdsmarkedet og bliver aktive medborgere

•

Flere unge klarer sig bedre i skolen og har mindre fravær

Målgruppe
•

15-29 årige (der har behov for støtte til uddannelse og beskæftigelse)

•

Primært 13-17 årige (sårbare, risiko for kriminalitet)

•

Sekundært de 10-13 årige (ift at bryde fødekæden)

Lokalt opstillede målinger (succeskriterier):

Datakilde:

Andelen af 18–24 årige i boligområdet, der har
gennemført en ungdomsuddannelse nærmer sig
gennem gennemsnittet for Københavns Kommune

KK data

(baseline nov. 2016 50,2 % i boligområdet og
71,9% i KBH)
Ungeledigheden blandt 18-29 årige i boligområdet
nærmer sig gennemsnittet for Københavns
Kommune

KK data

(baseline 2016 24,3% i boligområdet og 9,9 % i
KBH)
Andelen af 20-24 årige, som har grundskolen som

LBF portalen

11

højeste fuldførte uddannelse og ikke er i gang
med en uddannelse, nærmer sig københavner
gennemsnittet
(baseline 2016 31,2 % i boligområdet og 9,5 % i
KBH)
Skolefravær procent i Valby / Vigerslev skal falde
med 0.25 procentpoint pr. år

KK data

(Højt skolefravær på 8,35 % i boligområdet i
forhold til 7,0 % i Københavns Kommune for
skoleåret 2014/15

5.4 Forebyggelse og forældreansvar
Formål:
Formålet for indsatsområdet Forebyggelse og Forældreansvar er jf visionen at : Familierne
er kompetente til at sikre deres børns trivsel og tro på mulighederne i tilværelsen.

De opstillede mål for indsatsen er:
•

Tilskynde flere forældre til at vælge at lade deres børn indskrive i daginstitution
(primært de 1-2 årige)

•

At styrke forældrenes viden og kompetencer omkring deres børns trivsel

•

Styrke forældrenes netværk

•

At støtte op om børns uddannelsesmuligheder og fremtidsperspektiver gennem et
stærkere samarbejde mellem skolen og familierne

Målgruppe: Forældre (enlige, sårbare) som vi identificerer sammen med kommunen
Lokalt opstillede målinger (succeskriterier):

Datakilde:

At andelen af 1-2 årige, der er i pasningstilbud
(84%), nærmer sig KBH niveau i 2020 (92% i
2017).

KK data

Minimum 5 flere forældre bliver aktive i
forældrenetværk pr. år (baseline fra 2016. Her er
50 forældre aktive i 2016 ifølge målopfyldelsesskema 2016)

Helhedsplan registrerer

Højere deltagelse i forældremøder for to udvalgte

Kirsebærhaven skole
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årgange (på Kirsebærhaven skole)
Baseline 2017 (forår): 65% deltagelse i
forældremøder (3. årgang ca. 70 % og 6. årgang
ca. 60%)

6. Lokal evaluering
Lokal evaluering foregår ved kontinuerlig registrering på de opstillede succeskriterier i
strategiaftale og delaftaler i internt system.
Hvert år fremlægges resultaterne for den lokale styregruppe, følgegrupperne og
bydelsbestyrelsen, som på baggrund heraf samt på baggrund af erfaringerne fra året,
evaluerer det respektive indsatsområde.
Evalueringen med en indstilling fra følgegrupperne fremlægges bestyrelsen, som tager
stilling til indstillingerne.
I 2017 og 2020 gennemfører 3B desuden en naboskabs-og fællesskabsundersøgelse især
med fokus på at undersøge hvordan udviklingen er i forhold til ‘Civile fællesskaber’ og
‘Medborgerskab’. Denne undersøgelse laver 3B fælles for fire af deres boligsociale
helhedsplaner (Kokkedal, Gladsaxe og senere Urbanplanen), dog med få lokale
tilpasninger.
Første skridt i aktiviteten er at udvikle og designe undersøgelsen i samarbejde med CFBU
ultimo 2016. Næste skridt er at gennemføre undersøgelsen primo 2017 blandt beboere i
de tre afdelinger, Folehaven, Valby ejendommene og Hornemanns Vænge. Undersøgelsen
gennemføres indenfor første halvdel af 2017 og gentages igen i 2020.

7. Ressourcer i den boligsociale indsats
I skemaet nedenfor anføres hovedtallene fra finansieringsdelen af budgettet for den
boligsociale indsats. (i hele tusinder)
Organisation
Landsbyggefonden
Lokal medfinansiering
Samlet budget for den boligsociale indsats

Finansiering
12.453 kr.
4.197 kr.
16.650 kr.
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8. Samspil med øvrige tiltag og områdebaserede indsatser
Der har længe været behov for at arbejde med den fysiske udvikling af Folehaven og
koblingen til det sociale bl.a. i relation til tryghed. 3B arbejder pt på udvikling af en fysisk
helhedsplan for Folehaven og Københavns Kommune har netop anbefalet en
områdefornyelse i samme område. Det er naturligvis tanken, at den boligsociale
helhedsplan skal spille sammen med disse. I første omgang i relation til inddragelse af
beboere og afdækning af beboernes ønsker og behov. Det er oplagt at lade de fysiske
udviklingsprojekter være omdrejningspunktet for en del af de fællesskabsopbyggende
indsatser under tryghed og trivsel. Ligesom det er oplagt at inddrage børn og unge
gennem fx byudviklingsforløb i samarbejde med skolen.

Der er netop igangsat en områdefornyelse i Kulbanekvarteret, som indbefatter
Hornemanns Vænge. Som en del af områdefornyelsen er der indtænkt et
tryghedssamarbejde som spiller tæt sammen med de kriminalitetsforebyggende og
tryghedsskabende indsatser i helhedsplanen. Der er desuden aftalt en fysisk
samlokalisering mellem den medarbejder i helhedsplanen, som er primær tovholder på
indsatsen i Hornemanns Vænge og Områdefornyelse for at opnå mest mulig synergi
mellem indsatserne.

9. Underretning
På delaftale- såvel som på strategisk aftaleniveau indgår boligorganisationerne og de
kommunale forvaltninger i et tæt samarbejde om at løfte Valby/Vigerslev. Det er
derfor et fælles ansvar at sikre helhedsplanens fremdrift og betingelserne for at løfte
området boligsocialt.
Helhedsplanens parter forpligter sig til at underrette hinanden om væsentlige
organisatoriske ændringer og forhold, som kan have betydning for samarbejdet og for
helhedsplanens gennemførelse og fremdrift.
Underretninger om væsentlige ændringer på bydelsniveau sker til Bydelsbestyrelsen,
hvor alle parter er repræsenteret. Her vil parterne i fællesskab forsøge at finde
alternativer, hvis ændringerne har konsekvens for helhedsplanens gennemførelse og
fremdrift.
Underretning om væsentlige ændringer på overordnet niveau sker til den Boligsociale
bestyrelse, hvor alle parter er repræsenteret. Her vil parterne i fællesskab forsøge at
finde alternativer, hvis ændringerne har konsekvens for udviklingen og fremdriften af det
boligsociale arbejde i København.

10. Konflikthåndtering
Samarbejdet bygger på konsensus mellem parterne. Hvis en eller flere parter kommer i
konflikt er de forpligtiget til via deres egen ledelse at inddrage relevante parter i dialog
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om konflikten og afklaring af løsningsmuligheder.
•
•

•

Konflikter af principiel karakter kan rejses i den Boligsociale bestyrelse
Konflikter af specifik karakter kan rejses i Bydelsbestyrelsen og/eller på
Styringsdialogen og/eller ved møder mellem kommunen og den enkelte
boligorganisation.
Interne konflikter i kommunen eller mellem boligorganisationerne afklares i de
respektive parters egne fora.

Det påhviler hver part straks at gøre opmærksom på ethvert forhold, som man bliver
bekendt med, og som må antages at være af betydning for samarbejdets fortsatte
gennemførelse. Underretningerne kan vedrøre konkrete forhold i det boligsociale arbejde
og oplysninger om planlægning af aktiviteter, der helt eller delvist har berøring med det
boligsociale arbejde i bydelen.

11. Revision af samarbejdsaftalen
Revision af den strategiske samarbejdsaftale kræver godkendelse i Landsbyggefonden.
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