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   Albertslund Boligsociale Center  

•  er et samarbejde mellem Albertslund      
   Kommune, AB, AKB, VA, BO-VEST og  
   KAB. 
•  er støttet af Landsbyggefonden. 
•  har sekretariat i Blokland 4A.
•  har lokalkontorer i Bækgården,  
   Hedemarken og Kanalens Kvarter.
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Nyt fra sekretariatet

Kontakt:  Mai ,  mgp@bo-vest .dk,  t lf.  60 35 46 30

For et halvt år siden så det ud til, at ABC ville blive 
reduceret betydeligt, da Landsbyggefondens støtte 
til den boligsociale indsats i Albertslund er langt 
mindre de kommende fire år end hidtil. Men med 
en fælles indsats fra kommunen og boligorganisa-
tionerne er det alligevel lykkedes at fortsætte det 
boligsociale arbejde i byen på samme niveau som 
hidtil. 1. marts tog vi hul på et nyt set-up.

Flere boligområder med
Finansieringen er skruet anderledes sammen end 
tidligere. Men de fleste beboere vil nok ikke mærke 
de store ændringer. Den største forskel er, at man 
nu vil kunne møde de boligsociale medarbejdere 
flere steder i byen. Bl.a. har AB og VA fået mulighed 
for at knytte en social indsats til deres mange 
byggesager rundt omkring i byen. Ambitionen er, at 
det fysiske løft af byen også skal blive et socialt løft. 
Vi kommer derfor til at arbejde for, at de mange 
entreprenører, der kommer ind i boligområderne, 
vælger lokal arbejdskraft og lokale lærlinge. 

Øget fokus på uddannelse og beskæftigelse
Vi kommer også til at prøve andre ting af for at 
fremme uddannelse og beskæftigelse særligt i 
Nord, Blokland og Hedemarken. I ’Brug for en Snak’ 
fortsætter boligsocial koordinator Lam og vejleder 
Gitte med at hjælpe unge med at søge fritidsjobs, 
vælge uddannelse og finde lærepladser. I samarbej-
de med Jobhuset har boligsocial koordinator Trine 
åbnet et tilsvarende tilbud til voksne, hvor man en 
gang om ugen kan få håndholdt hjælp f.eks. til at 
søge jobs, blive opkvalificeret eller få oversat uden-
landske uddannelsespapirer.

Noget nyt, andet velkendt

Herudover kommer vi til at arbejde med fælles 
aktiviteter for ledige og med ’læresteder’, hvor vi 
med forskellige projekter støtter op om, at om-
rådernes børn klarer sig bedre i skolen. 

For at sikre kvalitet og koordinering på området er 
der nedsat to nye følgegrupper for hhv. beskæfti-
gelse og for uddannelse & livschancer med delta-
gelse af relevante samarbejdspartnere. 

Lokal forankring, naboskab og trivsel
De tidligere lokale styregrupper er afløst af andre 
lokale styreorganer, der er forankret i de enkelte 
boligområders beboerdemokrati. Det er således 
forskelligt, hvordan afdelingsbestyrelserne har valgt 
at sammensætte udvalgene. 

Nord, Blokland, Kanalens Kvt. og Hedemarken har 
hver deres kontaktperson, der hjælper de lokale 
udvalg, er til stede i boligområdet en del af ugen og 
sørger for at koordinere mellem de lokale tiltag og 
de fælles tilbud. Udvalgene arbejder på forskellig vis 
med at styrke fællesskaberne i boligområderne.

AKB Hedemarken har valgt at skrue op for naboskab 
og trivsel-indsatsen ved at ansætte endnu en med-
arbejder, så de nu har to ansatte, Lone og Laura, 
der arbejder med kommunikation og boligsociale 
aktiviteter. Indsatsen har fået navnet HINT, som står 

ABC fortsætter i et nyt 
format.

for Hedemarkens Indsats 
for Naboskab og Trivsel.
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Nyt fra sekretariatet

Kontakt:  Mai ,  mgp@bo-vest .dk,  t lf.  60 35 46 30

ABC er det fælles ophæng

ABC er rammen for det 
boligsociale samarbejde 
mellem boligorganisationer 
og kommune. Ejerskabet 
til de forskellige indsatser 
er forskelligt, men fælles 
koordinering og et fælles 
boligsocialt team skal sikre 
synergier og vidensdeling.

Hvor ABC tidligere var lig med den boligsociale 
helhedsplan støttet af Landsbyggefonden, udgør 
helhedsplanen nu kun én lille del af det samlede 
ABC. 

Selvom de boligsociale opgaver i byen er finansieret 
og forankret forskelligt, har Albertslund Kommune, 
AB, VA og AKB Albertslund valgt fortsat at have ABC 
som en fælles ramme. 

For beboerne betyder det, at man også kan få 
glæde af fælles tilbud. For afdelingsbestyrelserne 
betyder det mulighed for vidensdeling og for at 
trække på forskellige medarbejderressourcer. For 
kommunen, at der er en koordineret indgang til 
det boligsociale samarbejde. Og for de boligsociale 

medarbejdere betyder det, at man stadig er en del 
af et fælles team, som man kan spare med og kalde 
kollegaer.

Bestyrelsen for ABC-samarbejdet forsætter uæn-
dret med borgmester og formænd for boligorgan-
isationerne samt øverste administrative ledelse fra 
kommune og boligadministrationer. Bestyrelsen 
mødes to gange om året og har det øverste ansvar 
for samarbejdet.
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Renovering

Kontakt:  Ingrid,  inb@bo-vest .dk,  t lf.  60 35 46 72

Der går stærkt i byggeriet i disse år. Det mærker vi 
også i Albertslund. De næste fire år står følgende 
VA- og AB-afdelinger overfor at skulle renoveres: 
Blokland, 4 syd, 4 Nord, Galgebakken, Hyldespjæl-
det, Toften, Solhusene, Bæk- Fosgården, Nord, 
Kanalens Kvarter og Etagehusene. Rigtig mange 
af beboerne vil blive direkte eller indirekte berørt. 
Det betyder støjgener, utryghed og genhusning for 
nogle. Men det giver også nye muligheder i forhold 
til job-åbninger og for at styrke interessen for de 
byggetekniske uddannelser blandt unge. 

Højne uddannelsesniveauet
I VA og AB er uddannelsesniveauet lavere end i 
resten af kommunen; og lavere end landsgennem-
snittet. I ABC har vi i forvejen ’Brug for en Snak’, 
hvor Gitte, uddannelsesvejleder og Lam, boligsocial 
koordinator, rådgiver unge om uddannelsesvalg, 
fritidsjob og lærepladser m.m.

Derudover vil vi i de kommende år i samarbejde 
med forældre, folkeskoler, erhvervsskoler, entre-
prenører og bygherreforeningen arbejde for, at 
flere unge i Albertslund øger kendskabet til og 
måske starter og ikke mindst gennemfører en erh-
vervsuddannelse. Vi vil gøre en håndholdt indsats 
for at matche lærlinge og mestre.

De fysiske renoveringer; en løftestang for 
øget beskæftigelse og uddannelse.
En ekstra bevilling fra Landsbyggefonden gør, at ABC de næste 4 år forstærker ind-
satsen for at få flere unge i gang med en uddannelse og flere ledige i beskæftigelse. 
De mange store renoveringsprojekter i Albertslund skal ikke kun forbedre de almene 
boliger, men også styrke kommunens sociale og økonomiske bæredygtighed.

Flere i Beskæftigelse 
I gennem den fremskudte rådgivning for ledige 
voksne og en bootcamp for ledige, der afholdes i 
august måned, er vi i gang med at afdække, hvor-
dan vi kan gøre en forskel for de ledige. 

Sideløbende undersøger vi, hvordan renovering-
erne kan få flere i ordinær beskæftigelse, men 
også flere i fleksjob, løntilskud – og småjobs – så 
vejen til beskæftigelse forkortes. Der er både 
jobåbninger i selve byggeriet, men også ”rundt om” 
renoveringerne; f.eks. hos flyttefirmaer.

De næste år skal bruges til at tænke kreativt og ud 
af boksen, og i tæt samarbejde med gode samar-
bejdspartnere som jobcenter og jobhuset samt VA/
AB, de byggetekniske projektledere, entreprenør-
erne m.fl. afprøve nye tiltag – og skabe grobund 
for, at flere lokale kommer i arbejde.

Modvirke ensomhed og utryghed
Det skal være rart og trygt at bo og færdes i ens 
boligområde – også mens der renoveres. Mange er 
usikre på, hvad renoveringen kommer til at betyde 
lige præcis for dem; her støtter vi også op og arbe-
jder sammen med afdelingsbestyrelser, ejendoms-
kontorer, beboerkoordinator og boliggruppen fra 
BO-VEST.

Visualisering af Blokland 
efter renovering.
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Beskæftigelse

Kontakt:  Tr ine,  tnp@bo-vest .dk,  t lf.  60 35 46 34

Jobhuset skal hjælpe beboere med at finde vej til 
job og uddannelse

I samarbejde med Jobhuset afholder boligsocial 
koordinator Trine Nørgaard Pedersen job- og ud-
dannelsesvejledning for voksne, hvor man en gang 
om ugen kan få håndholdt hjælp til at fx søge jobs, 
videreuddannelse eller få oversat udenlandske ud-
dannelsespapirer.

Hver onsdag kl. 13-15 i Beboerhuset Bækgården 
i Albertslund Nord, sidder Trine og enten Anja 
Jeppsson, Sumaya Sherif og Susan Eriksen fra Job-
huset og tager imod beboere. Det er anonymt og 
helt uforpligtende.

Til den fremskudte vejledning er der bedre tid til 
give håndholdt vejledning eller muligheden for at 

ABC har indgået et samarbejde om fremskudt job- og uddannelsesvejledning 
med Jobhuset i Albertslund.

skrive på en konkret ansøgning, hvilket kan gøre en 
stor forskel for nogle af de beboere, der er længst 
væk fra arbejdsmarkedet.

Den fremskudte job- og uddannelsesvejledning 
giver Jobhuset nogle andre muligheder og arbejds-
gange. Anja Jeppsson fortæller:

”Vi kommer udenfor vores faste og vante rammer og 
møder borgere, som vi ikke nødvendigvis ville møde 
i vores arbejde. Det er spændende for os at arbejde 
sammen med ABC, fordi vi har mulighed for at ar-
bejde med forskellige typer opgaver indenfor job og 
uddannelse.”

Susan, Sumaya og Anja fra 
Jobhuset samarbejder med 
ABC om fremskudt vejled-
ning.
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Uddannelse

Kontakt:  Tr ine,  tnp@bo-vest .dk,  t lf.  60 35 46  34

Online læringsplatform giver børn og unge
mod på matematik

Tre unge har deltaget i ABC’s Mod på Matematik-
pilotprojekt i juni, hvor de har været de første i Al-
bertslund til prøve konceptet. Mod på Matematik 
er et projekt udviklet af BL og Area9 Lyceum, der 
giver børn og unge, der har svært ved matematik 
mulighed for at forbedre deres matematiske evner 
– og samtidig med at de belønnes for deres ind-
sats. Projektet er målrettet børn og unge i 6.-10. 
klasse.

Mod På Matematik er et supplement til skolens 
matematikundervisning, hvor matematik i fritiden 
trænes i en online læringsplatform, der tilpasser 
indholdet, opgaven og hjælpen til den enkeltes 
faglige niveau. Centralt i konceptet er at afprøve 
nye måder at motivere målgruppen til at træne 
og forbedre deres matematikkundskaber. Derfor 
belønnes deltagerne kontant for hvert modul de 
gennemfører.

De tre unge i pilotprojektet mødtes i juni to timer 
hver tirsdag og torsdag eftermiddag i ABCs nye lo-
kaler i Hedemarken, hvor de har siddet og arbejdet 
på deres matematik. En af deltagerne er Ida, der 
skal i 9. klasse på Herstedlund skole efter sommer-
ferien.  Hun fortalte om oplevelsen:

ABC har gjort sig gode erfaringer efter have kørt et pilotprojekt med fokus på online 
matematikundervisning i fritiden. 

”Jeg føler virkelig, man lærer og forbedrer sig. Pro-
grammet, man laver opgaver på, er totalt brugbart! 
Modulerne bliver forklaret bedre og er overskuelige. 
Det er rigtig godt, fordi så får man tilsendt opgaver, 
der passer til ens niveau.”

ABC har valgt at lave projektet med fysisk frem-
møde, da det motiverer de unge at være sammen 
med andre, og det hjælper dem med at strukturere 
deres arbejde. Den online læringsplatform kan dog 
også tilgås hjemmefra eller i skolen, så hvilket gør 
projektet mere fleksibelt og tilgængeligt for de 
unge, der kan have et job eller andre fritidsaktiv-
iteter.

”Det er også dejligt at man selv kan bestemme, 
hvornår man vil sidde og lave det. At der ikke er 
et specielt tidspunkt man skal sidde, og at man 
kan lave det sammen med ens venner.” sagde Ida. 
Mod på Matematik holder sommerferiepause, men 
starter op igen med et større hold i august. 
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Uddannelse

Kontakt:  Tr ine,  tnp@bo-vest .dk,  t lf.  60 35 46  34
Andreas Mørch,  anm@bo-vest .dk,  t lf.  60 35 46 38

ABC har indgået en aftale med Ungehuset Hede-
marken om at låne tomme lokaler i den ene ende af 
huset. Lokalerne skal danne rammen om forskellige 
former for læresteder og aktiviteter for unge. Der 
skal være job- og uddannelsesvejledning, mad-
lavningsaktiviteter og meget andet.

En af de aktiviteter der allerede er startet op i 
lokalerne, er Mod på Matematik, hvor børn og unge 

Nye lokaler i Hedemarken skal være ramme 
for aktiviteter for unge
Albertslund Boligsociale Center har fået lov at låne lokaler i den ene ende af Ungehu-
set Hedemarken. De skal huse forskellige aktiviteter målrettet unge. 

i 6.-10. klasse kan forbedre deres matematikevner i 
fritiden.

ABC vil løbende indrette lokalerne sammen med de 
lokale unge, der deltager i aktiviteterne. Det første 
projekt er allerede i gang. På terrassen skal boligso-
cial koordinator, Andreas Mørch, bygge et udekøk-
ken i samarbejde med lokale unge i løbet af juli.

ABCs nye lokaler i Un-
gehuset Hedemarken

3D tegninger af det 
kommende udekøkken.
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Naboskab og trivsel

Kontakt:  Louise,  lan@bo-vest .dk,  t lf.  60 35 46 35

Der er kommet flere gode ting ud af det.

I Kanalens Kvarter havde den daværende styre-
gruppe inden corona startet nogle kaffemøder 
hvor der kunne inviteres gæster, og man kunne 
mødes på kryds og tværs.

Da corona kom forsøgte vi at gøre det på skærmen. 
Det fungerede rimeligt. Det var dog ret svært at 
få mange til at møde op. For mange af os har det 
været nyt og grænseoverskridende med både 
teknik og det der med at mødes med andre på 
skærmen. Nu er det heldigvis ikke nødvendigt 
mere. Vi ved dog at det er en mulighed. 

Kaffen er klar på skærmen er heldigvis slut, 
men...

Sådan så det ud, da 
bebeorne fra Kanalens 
Kvarter og andre 
gæster mødtes på 
Zoom.

På nogle af møderne var der forskellige gæster. En 
dag deltog René Larsen fra Albertslund Bibliotek 
og læste op fra en bog. Det blev rigtig godt mod-
taget, og betød også at Kanalens Fælles aktiv-
itetsudvalg nu har etableret et samarbejde med 
biblioteket om arrangementer i Kanalen og om-
givelserne rundt om. Første arrangement bliver et 
foredrag med Jytte Abildstrøm i efteråret. 

Frivilligcentret, Headspace og klubbernes social-
rådgiver har også deltaget. Andres gange var det 
”kun” beboere.
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Naboskab og trivsel

Kontakt:  Lone,  lonka@kab-bol ig.dk,  t lf.  60 66 00  60

På Hedemarkens sidste styregruppemøde i den 
tidligere boligsociale Helhedsplan (2017-2020) eval-
uerede de deres styregruppemøder fra de sidste 4 
år under indsatsen ”Uddannelse og Beskæftigelse”. 
Beboerrepræsentanterne forklarede, at de ikke 
følte, at de havde bidraget med noget væsentligt, 
og de forstod ikke helt deres rolle, da projekterne 
inden for ”Uddannelse og Beskæftigelse” var vel 
beskrevet i Helhedsplanen og midlerne på forhånd 
allokeret til de forskellige projekter. Beboer-
repræsentanterne forklarede også, at de i virke-
ligheden var mere interesseret i indsatsen ”Nabo-
skab og Trivsel”, og det havde der af gode grunde 
ikke været meget af i den helhedsplan. 

Hedemarken valgte på et afdelingsmøde at ansætte 
endnu en boligsocial medarbejder, hvilket giver dem 
mulighed for også at arbejde med indsatsområdet 
”Naboskab og Trivsel”. Så fra 2021-2024 arbejdes 
der både med ABC’s projekter indenfor  ”Uddan-
nelse og Livschancer”,  ”Beskæftigelse” og BL-
Naturpuljen, samtidig med at HINT arbeejder med 
kommunikation (referater mv, hjemmeside, sociale 
medier og boligsocial kommunikation)  og ”Nabo-
skab og Trivsel”.

Hedemarken har derfor valgt at ændre organise-
ringen i denne helhedsplan, så beboerdemokrater 
og frivillige beboere, der ønsker at få indflydelse på 
det boligsociale arbejde kan vælge, om de vil sidde i 

Hedemarkens nye organisering

Organiseringen af det 
frivillige og boligsociale 
arbejde i Hedemarken.

HBU eller i Aktivitetsgruppen.

HINT – Hedemarkens Indsats for Naboskab og 
Trivsel er de to medarbejdere, som er ansat under 
boligafdelingen. Disse indgår i ABC-teamet sammen 
med de øvrige boligsociale medarbejdere for at 
sikre sparring og sammenhængskraft med indsat-
ser, der er støttet af Landsbyggefonden og andre 
midler.

HBU- Hedemarkens Boligsociale Udvalg er et udvalg 
med repræsentanter fra Afdelingsbestyrelsen (AB), 
Albertslunds Boligsociale Center (ABC) og HINT-me-
darbejdere. Udvalget tager de overordnede strate-
giske beslutninger om hvilke projekter/målgrupper/
resultater de ønsker af det boligsociale arbejde. 

Aktivitetsgruppen – er en gruppe af beboere og 
HINT som har en generel interesse for at være med 
til at planlægge og udføre det boligsociale arbejde 
under indsatsområdet ”Naboskab og Trivsel”. Ak-
tivitetsgruppen planlægger og udfører det arbejde 
om HBU har besluttet. Tovholderen for gruppen er 
beboer i Hedemarken og hun/han står for at indkal-
de til de fire årlige møder og udarbejde dagsorden 
for møderne. Aktivitetsgruppen står blandt andet 
for den årlige Frivilligfejring og den årlige studietur, 
”Hedemarken i bevægelse” og ”Opgangsambas-
sadørprojektet” som løber af staben i efteråret.
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Naboskab og trivsel

Kontakt:  Louise,  lan@bo-vest .dk,  t lf.  60 35 46 35

Liv og fællesskaber udendørs - og de afledte 
effekter

Det fælles aktivitetsudvalg i Kanalens Kvarter har 
fokus på, at Kanalens Kvarter skal være et dejligt 
sted at bo for alle. Det er jo et vidt begreb, men i 
praksis arbejdes der med fællesskaber, aktivitet 
i uderummene, at der ser pænt ud. Fx ved at lave 
mindre månedlige aktioner med affaldsindsamling, 
forskønnelse etc. 

Skodopsamling i Kanalen
Da flere beboere sammen med driften og Verdens-
målcentret samlede skodder sammen i regnvejr, 
så skabte det både fællesskab, kendskab, op-
mærksomhed fra alle forbipasserende og samtidig 
kunne man tydelig se forskel efter 1 times opsam-
ling hvor 13 beboere deltog. Måske nogle af de 
forbipasserende overvejer en ekstra gang hvor de 
smider skoddet næste gang. Det var der i hvert 
fald flere der sagde. 

Danmark spiste sammen
Folkebevægelsen mod Ensomhed der står bag 
”Danmark spiser sammen” som er to tilbagevend-
ende uger hvert år der har til formål at styrke fæl-
lesskaber og både i Nord og Kanalen greb frivillige 
den bold. 

I Kanalen fik tre frivillige fik stablet det på benene, 
og d. 8. juni spiste 60 mennesker ved langbord 
udendørs lige overfor Byparken. I Byparken var der 
samtidig masser af unge mennesker som grillede 
og selvfølgelig var nysgerrige efter at høre hvad 
det nu var for et arrangement. Det skabte dialog 
og var for alle parter en positiv oplevelse. Siden 
har nogle af de frivillige holdt møde med en af de 

unge mænd for at tale om at lave noget spisning 
sammen. Vi arbejder videre på, om vi kan få det til 
at ske efter ferien. 

Den frivilligdrevne café i Albertslund Nord, Café 
Rødhætten, inviterede til Nord Spiser Sammen 
d. 10. juni i beboerhuset. Der deltog 40 personer. 
Mange af dem naboer som ikke havde set hinanden 
i lang tid på grund af pandemien.

Med metodebrillerne på
Om det er kaffe, gymnastik, affaldsindsamling, fæl-
lesspisning – så er den slags aktiviteter vigtige. Der 
sker man-ge ting. Mennesker mødes, vi ansatte får 
nye kontakter på nogle der gerne vil være med til 
at lave noget eller deltage, det er god branding af 
boligområdet. I ABC er vores rolle ofte at kaste en 
bold op, formidle, støtte op, og samarbejde med 
de mange frivillige der gør det muligt. Vi arbejder 
konstant med at bygge bro mellem mennesker, og 
med at forstærke fx det frivillige engagement og 
udnytte de mange ressourcer i boligområderne – 
både de menneskelige og de fysiske rum. 

Der er desuden evidens for, at det virker på den 
mentale sundhed når man gør noget aktivt, gør det 
sammen med andre, og gør noget meningsfuldt. 
ABC og Albertslund kommune er med i partner-

Kanalens Kvarter spiste sammen ved et flot langbord udendørs.

skabet for mental sund-
hed. Læs mere om ABC 
for Mental Sundhed her: 
https://www.abcmental-
sundhed.dk/  

https://www.abcmentalsundhed.dk
https://www.abcmentalsundhed.dk
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Naboskab og trivsel

Kontakt:  Louise,  lan@bo-vest .dk,  t lf.  60 35 46 35

BL-puljen til fællesskaber i naturen som vi fundrai-
sede fra i starten af året er kommet godt i gang. 
Der har bl.a. været afholdt et Sank og ÆD arrange-
ment i Kanalens Kvarter, hvor lokalafdelingen af 
Danmark Na-turfredningsforening med Poul Evald 
tog folk med på tur langs Kanalen, forbi vandhav-
erne og til Kongsholmparken for at finde spiselige 
urter og blomster. 

Nogle blev tilbage i gården og passede bålet og 
snakkede med Kathrine fra foreningen Natur og 
Ungdom om naturens spiselige planter. Da alle var 
samlet, blev der lavet pandekager, pesto og urtete 
med de plukkede ur-ter.   

Der er mange forskellige aktiviteter planlagt hen 
over sommer og efterår sammen med de fire 
foreninger som er medansøgere på puljen. Flere 
frivillige arrangerer også selv nogle aktiviteter i 

Vær Med-puljen kickstarter nye samarbejder

Sank og Æd arrangement i 
Kanalens Kvarter.

naturen og får penge fra puljen. 

Formålet med puljen er jo primært at forebygge 
ensomhed gennem fællesskaber i naturen, men 
i ligeså høj grad er det, at få flere beboere en-
gageret i selv at lave aktiviteter i naturen, at skabe 
forbindelser mellem for-eninger og de der måske 
er lidt foreningsuvante. Det er en måde at trække 
ressourcer og viden ind i boligområ-derne og sam-
tidig synliggøre boligområdernes ressourcer for 
flere. Og så forpligter sådan en bevilling fordi vi 
har lovet en række af aktiviteter i 2021, så på den 
måde er det en kickstart af nye samarbejder som 
gerne skal vare med og styrkes efter puljens udløb. 
Det tegner godt. 

ABC fundraisede primo 2021 430.000 kr.
fra BL-puljen Vær Med

Der er i ansøgningen lavet samarbejdsaftaler 
med KFUM, Verdensmålcenter Albertslund, 
Natur og Ungdom i Albertslund, Danmark 

Naturfredningsforening – Naturfamilier og 
Danmarks Naturfredningsforenings

lokalafdeling i Albertslund. 
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