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Nyt fra sekretariatet

Kontakt:  Tr ine,  tsp@bo-vest .dk,  t lf.  60 35 46 31
               Mai ,  mgp@bo-vest .dk,  t lf.  60 35 46 30

Den gældende boligsociale helhedsplan har nu været 
i gang i godt og vel et år. Vores sagsbehandler i Lands-
byggefonden, som finansierer størstedelen af den 
boligsociale indsats, lagde derfor vejen forbi Alberts-
lund for at høre, hvordan planen skrider frem. 

Inden mødet med den administrative del af ABC’s 
bestyrelse, fik hun en rundvisning i boligområderne. 
Her besøgte hun Modelværktstedet i Kanalens Kvarter. 
I Hedemarken gik vejen forbi bagehytten og hen til de 
nye pavilloner, hvor hun hørte om beskæftigelsesind-
satsen. Derefter mødte hun nogle af bydelsmødrene 
i Albertslund Nord for til sidst at lægge vejen forbi 
BLOKart i Blokland. 

På mødet spurgte sagsbehandleren ind til organiser-
ing, fremdrift og økonomi. Status på ABC’s suc-
ceskriterier og mål blev gennemgået. Og Kommunal-
direktøren og ledelsen fra boligorganisationerne 
kunne fortælle om et velfungerende samarbejde.  

Landsbyggefonden på besøg
I marts besøgte Landsbyggefonden Albertslund for at lave en 
etårsgennemgang af den boligsociale helhedsplan.
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Aktive medborgere støtter unges uddannelse
http://abcenter.dk/blog/aktive-medborg-
ere-stotter-unges-uddannelse.html

Tips til jer der vil have en bagehytte 
http://abcenter.dk/blog/tips-til-jer-der-vil-
have-en-bagehytte-i-boligomradet.html

Et lokalt jobfællesskab bliver til 
http://abcenter.dk/blog/et-lokalt-jobfa-
ellesskab-bliver-til-i-samarbejde-mellem-
jobcenter-og-boligomrade.html

Vejen til en socialøkonomisk virksomhed
http://abcenter.dk/blog/vejen-til-en-socialoko-
nomisk-virksomhed.html

Bydelsmødre gør status i Albertslund
http://abcenter.dk/blog/bydelsmodre-gor-
status-i-albertslund.html

Sådan gør du tomme lokaler til en ressource 
http://www.abcenter.dk/blog/sadan-gor-
du-tomme-lokaler-til-en-ressource.html

Rukhsana fortalte 
om bydelsmødrene. 
Foto: Gitte Lotinga.

Flemming fortalte om 
Modelværkstedets samarbejde 
med Herstedlund Skole.

Bagelauget bød 
på friskbagt brød.
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Status på succeskritierer 
ABC-bestyrelsesmødet i januar blev brugt til at gennemgå projekternes 
succeskriterier og evaluere det boligsociale samarbejde.

Nyt fra sekretariatet

Kontakt:  Tr ine,  tsp@bo-vest .dk,  t lf.  60 35 46 31
               Mai ,  mgp@bo-vest .dk,  t lf.  60 35 46 30

Styregrupper delte erfaringer
Hedemarken var i februar vært for et fællesmøde, hvor de fire styregrupper  
delte erfaringer med frivillige og drøftede de fælles indsatser.

“Det var interessant at høre om beskæftigelses-
indatsen, og så havde vi en fantastisk dialog af-
delingerne imellem om, hvordan man får folk med 
i det frivillige arbejde”, fortæller Birgit Filtenborg 
Pedersen fra Kanalens styregruppe. “Jeg går jo 
meget op i frivillligpleje, og jeg blev bekræftet 
i, hvor vigtigt det er at samle frivillige og skabe 
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Bydelsmødre, der oplever øget
efterspørgsel på deres virke

De aktiviteter, der er beskrevet i den boligso-
ciale helhedsplan, har 40 succeskriterier, som 
der skal måles på hvert år. Nogle gøres op ved at 
tælle f.eks hoveder, andre gennem interviews og 
spørgeskemaundersøgelser. 

Succeskriterierne er gjort op som trafiklys. Ved 
udgangen af 2017 var 11 grønne (fuldt indfriet), 
9 gule (godt på vej) og 8 røde (et stykke fra at nå i 
mål). Herudover er der 12 succeskriterier, som ikke 
er opgjort, da projekterne endnu ikke er startet op. 
Ovenfor ses et par eksempler.

Det er også tid til at revidere medfinansierings-
aftalerne. De omhandler den del af kommunens 
medfinansiering, som består af medarbejdertimer. 

Da der er kommet mange nye samarbejdspartnere 
ind i billedet i 2017, spurgte vi ved årsskiftet 86 
frivillige og ansatte om deres oplevelse af samar-
bejdet. 41 besvarede spørgeskemaet. Overordnet 
set er der stor tilfredshed, dog med et par op-
mærksomhedspunkter, hvad angår tilfredsheden 
med egen og andre parters indsats samt oplev-
elsen af tilstrækkeligt afsat tid og økonomi. 
Undersøgelsen vil blive brugt i den videre dialog 
om tilrettelæggelse 
af projekterne.

glæde. Det skal ikke være for bureaukratisk. Og 
det gode ved mødet var, at dagsordenen ikke var 
for stram. Der var plads til, at vi kunne udveksle 
vores erfaringer på vores egen facon. Jeg oplever, 
at det er blevet et trygt forum, og det er fint at 
opleve, at alle har de samme udfordringer og få 
tænkt over, om vi gør det rigtige”. 
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Naboskab og tr ivsel

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

Der er atter fællesspisning i Blokland. Den startede  
op i februar måned og vil fremadrettet finde sted 
den sidste torsdag i måneden. 

Det er ingen hemmelighed, at det har været svært 
at få godt gang i fælles aktiviteterne i Blokland. 
Årsagerne er mange, men nu ser styregruppen 
fremad og giver den fuld kraft med en tro på, at 
gamle traditioner som fællesspisningen, men også 
den årlige sommerfest skal tilbage i Bloklands 
kalender.

Men der skal også nyt til. Fælleshuset er eksempel-
vis åbent hver torsdag formiddag, hvor ”Kaffen er 
klar – og bollerne nybagte”. Den første gang mødte 
der ingen op. Men nu bliver vi nødt til at brygge 
kaffe flere gange. Torsdagskaffen er en god måde 
for beboerne og Bloklands nye koordinator Ingrid 
at komme i dialog med hinanden. 

Også bålpladsen dannede ramme om et vellykket 
arrangement for børnene i vinterferien: Snobrød 
og popcorn over bål. Flere kom med, fordi de lige 
kom forbi. Det er det gode ved udeaktiviteter. Der 
er ingen dør, der først skal åbnes – eller et dørtrin, 
der skal forceres. Det er lettere at blive en del af   
                    fællesskabet! Så dem vil vi   
                                              også lave mange flere af  
       i 2018. 

Gang i traditionerne
Traditioner og muligheder for at mødes er 
afgørende for naboskab og trivsel i et bolig-
område. Det står derfor stadig øverst på 
dagsordenen i Blokland.

I januar afholdt Bloklands afdelingsbestyrelse, 
ABC, BO-VEST og Social Respons et café-arrange-
ment i Blokland. Formålet var, at give beboerne 
svar på de spørgsmål, de måtte have i forbindelse 
med den kommende renovering – og i særdeleshed 
vedrørende genhusning. 

Der var samtidig aktiviteter for børn og en stand, 
hvor man kunne komme med sine ønsker til, hvad 
Fælleshuset skal bruges til – og så var der også  
fællesspisning ved samme lejlighed. 

Der var mange spørgsmål, og også megen uvished.  
Arrangementet understregede vigtigheden af 
klare budskaber, så beboerne kan føle sig så trygge 
som muligt. 

Men det viste også, hvor meget man kan vinde 
ved at forsøge at kommunikere om byggesager på 
alternative måder, så vi når længere ud – også til 
de beboere, der ikke får læst de hustandsomdelte 
breve. Netop fortsættelsen af dén indsats er et 
stort ønske fra Bloklands afdelingsbestyrelse, og 
det bakker ABC fuldt op om. 

Mens vi venter på 
renoveringen...
Et tæt samarbejde og alternative måder at  
formidle på skal klæde beboerne bedst muligt 
på til den store byggesag.

Naboskab og 
trivsel er ét af tre 
indsatsområder 
i ABC. 

Bloklands styre-
gruppe vil gerne 
gøre det let-
tere at komme 
i kontakt med 
naboerne. 
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Uddannelse og beskæftigelse

Kontakt:  Lone,  lka@bo-vest .dk,  t lf.  60 66 00 60
     Lam, lct@bo-vest .dk,  t lf.  60 35 46 37

Muzhamil var en af deltagerne i Mind Your Own 
Business-forløbet i Albetslund i 2016, hvor 14 
drenge sammen etablerede mikrovirksomheden 
Never Give Up. I dag er han 18 år, går i 3. g. og er 
udvalgt til at sidde i et landsdækkende advisory 
board for Mind Your Own Business. 

Muzhamil fortalte integrationsrådet, at forløbet 
har givet deltagerne mange nye kompetencer. De 
er blevet meget bedre til at lytte til hinanden, til at 
samarbejde, til at tage kontakt til mennesker, de 
ikke kender i forvejen, og til at fremlægge. “Selv 
om drenge i gadebilledet kan virke meget dominer-
ende, så er de faktisk ret generte”, fortalte Muz-
hamil. 

Unge studerende stillede op som såkaldte Venture 
Piloter, ligesom også COOP støttede drengene i 
deres arbejde med at etablere en virkomhed. “Vi 
blev meget motiveret af, at andre godt ville hjælpe 
os – selv professionelle erhvervsfolk og reklame-

Muzhamil holdt oplæg for Integrationsrådet
Integrationsrådet arbejder på at give input til kommunens kommende politik om 
medborgerskab/fællesskab. I den forbindelse havde de inviteret Lam og Muzhamil 
til at fortælle om erfaringerne fra Mind Your Own Business. 

folk! Og de frivillige venturepiloter gav os indsigt i 
forskellige uddannelser”.
   

Lam Truong fra ABC udtrykte også sin begejstring 
for projektet og drengenes indsats: “De drenge, 
der deltog, har flyttet sig enormt. F.eks ville Muz-
hamil før have været alt for genert til at stille sig 
op foran Integrationsrådet og fortælle om pro-
jektet. Alle drenge er kommet styrket ud. De er 
kommet i uddannelse, og de er blevet meget mere 
målrettede i deres liv”. 

På baggrund af erfaringerne vil Integrationsrådet 
nu anbefale, at der oprettes et lignende projekt i 
Ungecentret, fortæller formand for Integrationsrå-
det Karen Tobisch.

Du kan læse mere 
om Muzhamil i 
Albertslund Posten 
fra 13/1 2018. 
Foto: Finn Due/
Albertslund Posten

http://albertslund.lokalavisen.dk/det-koerer-for-18-aarig-muzhamil-skal-raadgive-andre-unge-om-ivaerksaetteri-/Lokale-nyheder/20180113/artikler/701169893/1003
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Uddannelse og beskæftigelse

Kontakt:  Lone,  lka@bo-vest .dk,  t lf.  60 66 00 60
     Lam, lct@bo-vest .dk,  t lf.  60 35 46 37

Vellykket samarbejde mellem UUV og ABC
ABC samarbejder med UUV om fremskudt vejledning, som en del af Undervisnings-
ministeriets to-årige projekt ‘Brug for alle unge’. Ministeriet fremhæver samarbejdet 
i Albertslund som best practice.

Praktikpladser der ændrer 
kursen i livetDen fremskudte vejledning i Medborgercentret i Hedemarken

kan noget særligt ifølge Undervisningsministeriet.

For nogle unge er det svært at finde en læreplads. Det kan være, 
fordi der er for få lærepladser i faget, fordi man ikke kender nogen, 
der kender nogen, eller fordi man har en plet på straffeattesten.

Boligsocial koordinator Lam bruger derfor en del af sin arbejdstid på at hjælpe 
med at finde de rette match mellem lærlinge og mestre. “En læreplads kan 
virkelig ændre kursen i en ungs liv. Jeg oplever, at de unge bliver utroligt pligt-
opfyldende, når de bliver vist tillid. Så det er vigtigt, at alle får en chance. Og 
det er så fedt at opleve, hver gang en ung bliver udlært!” 

Det er ikke altid let at nå så langt, da mange ikke  
er bogligt stærke. Som oftest holder Lam kontakten  
med de unge under deres uddannelse og gør, hvad  
han kan for at bakke dem op, hvad end der er brug  
for sparring til en opgave eller en sms med gode  
råd til at begå sig. 

En praktikplads kan ændre kursen 

Hver uge tilbyder boligsocial koordinator Lam 
og Heidi fra UUV uddannelsesvejledning på bib-
lioteket i Hedemarken. Her har de netop haft 
besøg af en journalist fra ministeriet, der er i gang 
med at evaluere indsatsen. Heidi, der er leder af 
‘Brug for alle unge’-projektet i Høje-Taastrup og Al-
bertslund fortalte, at det er afgørende at møde de 
unge et neutralt sted, som de ikke forbinder med 
snak om fravær, dårlige karakterer og uro i klas-
sen. “Jeg griber dem der, hvor de alligevel hænger 
ud, og kobler mig på deres relation til Lam. Ægte 

forandring bygger på tillidsfulde relationer, og det 
er utopisk, at et projekt kan skabe det på få år. Sad 
jeg alene på biblioteket, ville jeg næppe få kontakt 
til de unge,” siger hun. 

Det vellykkede samarbejde erstatter ikke vejled-
ningen på skolerne. ”Vi tilbyder et supplement, der 
føjer til og gør mere, end man plejer – i erkendelse 
af, at der er behov for noget ekstra, hvis unge her 
i området skal klare sig bedre end statistikken til-
skriver, fortæller Heidi i interviewet.”
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Uddannelse og beskæftigelse

Kontakt:  Lone,  lka@bo-vest .dk,  t lf.  60 66 00 60
     Lam, lct@bo-vest .dk,  t lf.  60 35 46 37

Socialøkonomisk virksomhed kvalificeres fortsat
Arbejdet med at få en socialøkonomisk virksomhed op at stå fortsætter.  
SØVs Tænketank har holdt sit første møde. Og det sidste kvartal har vi  
arbejdet på at finde kunder, udvikle et beskæftigelsesforløb og fundraise.

I januar holdt vi møde med faggruppen SØVs 
Tænketank, hvor COOP, Kvickly, Agendacentret, 
den tidligere formand for kommunens innovations-
udvalg, KAB og BO-VEST har indvilliget i at bidrage 
til kvalificeringen af virksomheden. Her kom både 
vigtig viden og nye idéer på bordet. Og det gav en 
energiindsprøjtning til det videre arbejde.

Kunder søges
Planen er, at den socialøkonomiske virksomhed 
skal sælge planteservice og dekorationsabonne-
menter til private virksomheder og offentlige insti-
tutioner. Vi har derfor været en tur rundt til virk-
somheder i byen med en salgsmappe med billeder 
af produkterne. Vi forklarede konceptet, og de, der 
var interesserede i at købe de fremtidige ydelser, 
skrev under på en forhåndstilkendegivelse. 

De prototyper, vi har fået lavet, har fået rigtig god 
respons ude i virksomhederne. Men vi mangler at 
afprøve dem på de private kunder, der fremover 
gerne skulle købe deres værtindegaver i den lille 
butik i Hedemarken. Derfor har vi planlagt at del-
tage på Grøn Dag d. 5. maj med en stand, hvor vi 
vil sælge kaktusser, sukkulenter og luftfriskende 
planter i smukt genbrug. 

Hvem er de aktivitetsparate?
Den socialøkonomiske virksomhed skal også være 
en kvalificeret træningsplatform for aktivitetspa-
rate. Aktivitetsparate er de ledige, som Jobcentret 
vurderer, ikke er klar til at varetage et almindeligt 
arbejde. Vi skal derfor have planlagt, hvilke hensyn, 
aktiviteter og kompetencer, der er brug for i virk-
somheden for at kunne gøre en forskel for denne 
målgruppe.

Vi startede med at høre om erfaringerne i kantinen 
på Herstedlund Skole og at tale med Jobcentret. Vi 
spurgte blandt andre chefen for Borger & Arbejds-
marked, Jan Eriksen, hvilke behov beskæftigelses-
forløbene skal dække. Han foreslog, at vi i stedet 
spurgte målgruppen! Da det jo var en fremragende 
idé, gik vi straks i gang med at lave en række inter-
views med borgere, som er aktivitetsparate. Den 
viden, vi fik fra interviewene, er meget værdifuld, 
og vi kan se, at nogle behov går igen. På den bag-

grund kan vi konkludere, at det er vigtigt: 

• at arbejdspladsen ligger tæt på bopælen, så den  
    ledige ikke har brugt alle kræfterne, inden han/ 
    hun ankommer.
• at der er mulighed for at trække sig fra kollega- 
    erne og arbejde lidt alene.
• at der er forudsigelighed i jobbet.
• at der faktisk er brug for den ledige – at det er et  
    rigtigt arbejde!

Startkapital søges
Den 13. februar blev det sidste punktum sat i en 
ansøgning til den A. P. Møllerske Støttefond. For-
retningsplan, projektbeskrivelse, forhåndstilken-
degivelser, beskrivelser af beskæftigelsesforløb, 
analyser, etablerings- og driftsbudgetter m.m. blev 
endelig sendt afsted. Nu venter vi spændt på, at 
svaret kommer midt i maj. Hvis fonden ser positivt 
på ansøgningen, er det planen, at virksomheden  
kan etableres ved årsskiftet. Hvis ikke, skal vi finde 
nye veje til at rejse startkapital.

Bæredygtige 
planter, kreativt 
genbrug og et 
rummeligt  
arbejdsmarked. 
Det er ingrediens-
erne i den social-
økonomiske  
virksomheds 
forretningsidé.
Foto: Kim Matthäi 
Leland.
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Familier og forebyggelse

Kontakt:  Louise,  lan@bo-vest .dk,  t lf.  60 35 46 35 
     Jeppe j j j@bo-vest .dk,  t lf.  60 35 46 34

Babygruppen – meget mere end en mødregruppe 
Både daginstitution, ABC’s koordinator og mødrene selv oplever, at babygruppen 
gør en vigtig forskel. I en brugerundersøgelse svarer mødrene, at de både får nyttig 
viden og øget netværk i gruppen.

Babygruppen, som er et alternativ til en traditionel 
mødregruppe, holder fortsat til i daginstitutionen 
Lindegården i Hedemarken hver tirsdag formiddag. 
Den har været i gang siden marts 2017.  Pt. er der 
syv mødre tilknyttet, som kommer fra forskellige 
lande: Iran, Cameroun, Pakistan, Bangladesh, Filip-
pinerne og Danmark (med tyrkisk baggrund). 

Vi taler om mange forskellige emner som f.eks. 
mad, motorik, brug af iPad, livet i daginstitutioner 
og danske traditioner. Vi laver rytmik sammen, vi 
har været på ture til bl.a. Legeteket, Familiehuset 
og Børnefestugen og har haft besøg af tandplejen 
og Agendacenter Albertslund. Vi har også afholdt 
to større workshops i 2017: Babymassage i Blok-
land og 1. hjælpskursus i Hedemarken, hvor vi 
inviterede nogle flere mødre med. 

Vi prøver altså både at give mødrene noget infor-
mation om livet med baby og at brobygge til de 
relevante tilbud, der findes i kommunen, og de 
muligheder, der er i de forskellige boligområder.
 

”Selvom tilbuddet er lavet med henblik på at være 
et alternativ til en mødregruppe, som kan styrke 
mødres viden og netværk i barselsperioden, så ser 
jeg også Babygruppen som en stor og vigtig inte-
grationsindsats,” siger sundhedsplejerske Char-
lotte Sponholtz. “Vi har en vigtig opgave i at formidle, 
hvordan det danske samfund fungerer. Det kan 
både være at snakke om, hvordan en daginstitution 
egentlig fungerer, men også om, hvorfor og hvor-
dan vi holder fastelavn – fordi det er det, mødrene 
kommer til at møde i Danmark”. 

Babygruppen er i princippet for alle, som ikke er 
tilknyttet en traditionel mødregruppe. ”Det er 
vigtigt for os, at det er et frivilligt tilbud, man selv 
vælger til, fordi man synes, det giver en noget 
viden og netværk. Ikke fordi der er noget galt”, 
siger Louise, der er koordinator i ABC. “Mange af 
mødrene i gruppen er veluddannede fra deres 
hjemlande, men når du kommer til et helt nyt land 
og ikke taler sproget, ikke har netværk og bliver 
mor for første gang, så kan man tale om, at man 
kan være kulturelt sårbar (som det beskrives i ny 
rapport fra CFBU), og her oplever jeg, at vi kan 

gøre en meget stor forskel med babygruppen”. 
Man kan læse mere om samarbejdet mellem kom-
mune og helhedsplaner om tidlig indsats her: www.
cfbu.dk/udgivelser/sammen-om-boernene. 

Mødrene får en huske-sms hver mandag, og det er 
en regel, at man melder afbud, hvis man er forhin-
dret. I praksis varetages gruppen af en sundheds-
plejerske, en pædagog fra Lindegården og en 
boligsocial koordinator. Derudover er der tilknyttet 
en faglig projektgruppe, hvor bl.a. leder af sund-
hedsplejen, leder af daginstitution Lindegården, en 
ekstra sundhedsplejerske og en familiepædagog 
fra Lindegården sidder. De kvalificerer tilbuddet og 
bidrager med løbende sparring til dem, der er der i 
dagligdagen. 

Der kan være forskellige grunde til, at man ikke 
deltager i en traditionel mødregruppe. En af 
dem er, at der ikke findes et tilbud til mødre, 

der ikke taler dansk. Babygruyppen er en del af  
ABC’s tidlige indsats, som hjælper forældre med 
at give deres børn den bedst mulige start i livet.
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Familier og forebyggelse

Kontakt:  Louise,  lan@bo-vest .dk,  t lf.  60 35 46 35 
     Jeppe j j j@bo-vest .dk,  t lf.  60 35 46 34

Mor/barn-pilates er populært
Flere og flere mødre med babyer benytter sig at tilbuddet om 
drop-in pilates i Bloklands fælleshus.

I Blokland er der mulighed for, at  
man hver mandag formiddag kan  
tage sin baby med og få styrket  
kroppen med øvelser, hvor også  
baby kan være med. Der kommer  
hver gang 5 – 10 mødre, som får  
undervisning af ABC’s sekretariats- 
medarbejder Pia, der også er  
uddannet pilates-instruktør.  

Sundhedsplejen er gode til at  
sprede budskabet og rekruttere  
mødre, og vi sender løbende også  
nogle fra babygruppen derhen.  
Det er et åbent og uforpligtende  
tilbud, som er attraktivt for mange forskellige 
mødre. Man møder bare op, når det passer. Og der 
tages hensyn til den enkeltes behov og udfordring-
er, så alle kan være med. 

Feltet mellem skole og  
boligområde undersøges

Baba, ét skridt frem 
og ét til tilbage

Tilbuddet om træning for mødre og 
babyer er en god måde at komme i kon-
takt med småbørnsfamilierne, som der 
ikke tidligere har været fokus på i ABC.

En af opgaverne for ABC i disse år er at lave 
temaarrangementer i samarbejde med skolerne. 
Formålet er at skabe en god skolestart for børn 
og forældre, som udgangspunkt for et godt 
skoleliv og for at flere på sigt får lyst til og 
mulighed for at tage en uddannelse.

For at blive klogere på skolernes hverdag og på, 
hvordan ABC kan bidrage, var boligsocial koordina-
tor Jeppe i begyndelsen af året i en én-dags-prak-
tik i indskolingen og SFO’en på Herstedøster skole. 
ABC benytter én-dags-praktikker til at få indblik i 
andre aktørers kompetencer og udfordringer. 

“Dagen skulle hjælpe mig med at finde ud af, 
hvad skolen egentlig har brug for og interesse i at 
bidrage til”, fortæller Jeppe. “Jeg fik skabt en rela-
tion til lærerteamet, som også er blevet klogere 
på, hvilke muligheder der ligger i et samarbejde. 
 

Sammen med skolen har vi nu udvalgt en 0. klasse, 
som kan have særligt gavn af at få styrket legerela-
tioner og forældresamarbejde. 

Fædrenetværket har siden efteråret været i op-
startsfasen. Seks fædre har arbejdet med en vi-
sion for netværket. Det har været en udfordring 
at samle de aktive fædre, da de er engagerede i 
familien, fritidsaktiviteter og arbejde m.m.

Beslutningen om at satse på fredag eftermiddag 
som samlingstidspunkt har ikke løst problemet, og 
de gange vi har afholdt fædrenetværk, er det ikke 
lykkedes at samle et helt hold. 

Vi tager derfor nu et skridt tilbage for at gentænke 
netværket og få flere fædre med.
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