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Fælles fremtid på tværs - den boligsociale helhedsplan for Stadion Allé (afd. 11) og Østbyen 

(afd. 630) er et samarbejde mellem Ikast-Brande Kommune, Ikast Andelsboligforening samt 

Bomidtvest og er støttet af Landsbyggefonden. Helhedsplanens overordnede formål er, at 

de to boligområder bliver attraktive og trygge bydele for beboerne og byens borgere, hvor 

egne og lokale ressourcer anvendes til at sikre trivsel og kontinuerlig udvikling.

Denne boligsociale helhedsplan bygger på gode erfaringer fra den tidligere (2015-2018) og 

er gældende fra 2019-2022.  

Hæftet her er udarbejdet i forbindelse med midtvejsevalueringen af helhedsplanen og har 

fokus på at trække de gode anbefalinger frem til det videre arbejde i resten af projektperi-

oden. Helhedsplanen har fokus på fire indsatsområder; Tryghed & trivsel, Forebyggelse & 

forældreansvar, Uddannelse & beskæftigelse samt Beboerrådgivning. 

Beboerrådgivningsfunktionen er beskrevet i hæftet, men ellers er dette hæfte ikke opdelt 

efter de tre øvrige indsatsområder, men fokuserer på temaer, der er fælles for indsatsom-

råderne; Samarbejde på tværs og Beboerinvolvering i boligområderne.

Karen Heebøll
På tværs-direktør, 
Ikast-Brande Kommune 
Formand for den bolig-
sociale bestyrelse

Kent Damm Kristiansen
Forretningsfører, 
Ikast Andels-
boligforening

Per Dyhr Jensen
Direktør, 
Bomidtvest

“En boligsocial indsats er en social indsats givet til et afgrænset boligområde og dets beboere. 
Den boligsociale indsats bliver givet både for at bidrage til en positiv udvikling af selve bolig- 
området og for at understøtte en udvikling hos de beboere, der har udfordringer i forhold til at 
deltage i samfundet som aktive og selvforsørgende borgere”
Boligsociale indsatset - kort fortalt, VIVE



*Tallene er udpluk fra Boligstatistiske Nøgletal 2020 for afd. 11 og afd. 630 samt llogbogføring fra det boligsociale sekretariat *Tallene er udpluk fra Boligstatistiske Nøgletal 2020 for afd. 11 og afd. 630 samt logbogføring fra det boligsociale sekretariat

Stadion Allé (afd. 11) & Østbyen (afd. 630)

7Information i tal

POSITIVE HISTORIER 
OM  BOLIGOMRÅDERNE 

I MEDIERNE I 2019 OG 2020:
Stadion Allé & Østbyen: 16

GRUNDSKOLEN SOM 
HØJESTE FULDFØRTE 

UDDANNELSE 
(18-29 ÅR):

Stadion Allé: 38%

Østbyen: 26%

Ikast-Brande kommune: 18% 

ANTAL UNGE DER HAR
 VÆRET ANSAT I LOMME- 
PENGEJOB ELLER LØNNET 
PROJEKT I 2019 OG 2020:

Stadion Allé & Østbyen: 21

INDVANDRERE OG 
EFTERKOMMERE FRA 

IKKE-VESTLIGE LANDE:
Stadion Allé: 76%

Østbyen: 44%

Ikast-Brande kommune: 12% 

ENLIGE MED BØRN:
Stadion Allé: 12%

Østbyen: 13%

Ikast-Brande kommune: 6%INDBYGGERE I ALT:
Stadion Allé: 723

Østbyen: 697

Ikast-Brande kommune: 41.369 

ARBEJDSLØSE (18-64 ÅR): 
Stadion Allé: 4%

Østbyen: 7%

Ikast-Brande Kommune: 2% 



”Beboerrådgivningsfunktionen” er en ny indsats, der arbejdes med i helheds- 
planen fra 2019-2022. 
Beboerrådgiverne laver opsøgende arbejde og får skabt kontakt til beboere. 
De fungerer som brobyggere imellem beboerne og boligorganisationen, den 
kommunale organisation og/eller andre myndigheder eller instanser, der er 
relevante eller har ansvar og kompetence til at hjælpe og støtte målgruppen.

BEBOERRÅDGIVNING TAGER TID
At arbejde som beboerrådgiver tager tid og kræver tålmodighed. Kendskab 
giver venskab og beboerrådgiverne har gennem de seneste år arbejdet med 
at skabe kendskab til beboerne, men også til forskellige systemer og in-
stanser, hvor de kan hjælpe beboerne hen. Beboerne skal have en forståelse 
af, hvad beboerrådgiverne kan og ikke kan - og forståelsen af, at beboerråd- 
giverne ikke kommer fra kommunen og ikke har nogen myndighed, giver ofte 
et godt udgangspunkt for dialog.  

SAMARBEJDET HAR STOR BETYDNING
At beboerrådgivning tager tid handler ikke kun om, at beboerne skal lære 
beboerrådgiverne at kende, men handler også om, at andre systemer og in-
stanser kender beboerrådgiverne og omvendt. Hvis beboerrådgiverne skal i 
kontakt med de mest udsatte beboere, kræver det et tæt samarbejde med 
andre - og dette samarbejde er ved at være stærkt efter to år. Ligeledes giver 
et samarbejde med frivillige organisationer og andre instanser beboerråd- 
giverne mulighed for at hjælpe beboerne videre.

AKTIVITETER SKABER DIALOG
En af de måder beboerrådgiverne arbejder på, er ved at skabe aktiviteter, 
som beboerne kan deltage i. I starten har beboerrådgiverne selv startet for-
skellige aktiviteter op, men har gjort sig den erfaring, at hvis aktivteten skal 
forankres, er det vigtigt at beboerne er involveret i at skabe aktiviteten. 
Det gode ved aktiviteten er, at “vi mødes om noget”. Bålhygge, en gåtur,  
kreativ cafe eller lignende, hvor aktiviteten er i fokus, giver ofte en god snak. 
Et tilbud om åben rådgivning har været sværere at få nogle til at deltage i, da 
mødet her kun handler om “snakken”.

Beboerrådgivningsfunktionen

“Beboerrådgiveren gav i hvert fald 
ikke op, lad mig sige det på den 
måde. Hun blev ved og ved og ved 
indtil jeg til sidst sagde ‘Jeg kan da 
prøve at være med et par gange’
Men har det så været en god 
oplevelse?
Ja ja, helt sikkert, helt sikkert, så 
det var jeg kun glad for hun gjorde. 
Hun kunne jo nok se, at jeg bare 
sad derhjemme for mig selv og kun 
var udenfor, når jeg var oppe og 
træne”
Beboer om Trivselambassadør- 
uddannelsen

“Der hvor tingene fungerer det 
er der, hvor der er nogle beboere 
med på aktiviteten. At starte noget 
op for at starte noget op... nogle 
gange virker det, men der hvor det 
virker bedst det er der, hvor der er 
en beboer med, fordi de synes det 
er sjovt” 
Beboerrådgiver

Ja helt konkret der har vi oplevet 
tidligere, at kommunen tænker 
‘Hvad gør vi? – Vi prøver at 
kontakte helhedsplanen eller bebo-
errådgiveren og ser om der er noget 
de kan byde ind med”
Beboerrådgiver

ANBEFALINGER:
• Nærvær og imødekommenhed skaber relationer og tillid
• Involvering af beboere, skaber de bedste aktiviteter
• Beboerrådgivningsfunktionen kræver tid og tålmodighed
• Når vi mødes om en aktivitet, giver det ofte en god snak 
• Gennem samarbejde med andre instanser og systemer når vi længst
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SKAB GODE RAMMER FOR AKTIVITETEN
Når der samarbejdes om at lave aktiviteter, er det vigtigt, at der skabes gode 
og trygge rammer for deltagerne. Gennem den første del af projektperioden, 
er der gjort flere gode erfaringer med at afvikle aktiviteter på kendte lokation-
er og med kendte ansigter for deltagerne. Blandt andet har Makkerlæsning 
foregået på skolen, hvor de unge går og Hele Danmarks Familieklub har 
været afviklet i børnehaverne, hvor børnene går. Der har været deltagelse 
af kendte ansigter bl.a. lærere, pædagoger og ansatte i Fælles fremtid på 
tværs.

For at boligsocialt arbejde kan lykkedes, er det en forudsætning, at der er et 
stort samarbejde på tværs af instanser og aktører. I Fælles fremtid på tværs 
er der et stort udbud af aktiviteter og indsatser, hvor mange forskellige sam- 
arbejdspartere er involveret.

Ud af mange gives der her to eksempler på, hvordan samarbejdet kan se ud:

KLAR OPGAVE- OG ROLLEFORDELING
I et samarbejde, hvor mange er involveret, er det vigtigt, at der er en klar  
opgave- og rollefordeling. Når planlægningen af aktivteten er god og alle  
samarbejdsparter er indforstået med deres opgave og rolle, opleves det i 
flere tilfælde, at alle synes at det er “de andre samarbejdsparter” der bærer 
aktiviteten. Derfor er der gode erfaringer med en grundig planlægning af 
aktiviteten. Fælles for de forskellige samarbejdskonstellationer omkring  
aktiviteter i helhedsplanen er, at aktiviteten bliver stærkere og muligheden 
for forankring bliver større.

DEN EKSTRA HJÆLP KAN GØRE EN FORSKEL
At samarbejde om aktiviteterne giver rigtig god mening både for beboere, de 
involverede samarbejdsparter og for en forankring af aktiviteterne. Noget af 
det der viser sig at være essentielt i dette samarbejde er de ansatte i Fælles 
fremtid på tværs’ kendskab til beboerne. Både fordi de kan hjælpe beboerne 
med udfordringer, der kan være i at deltage i aktiviteten, men også fordi de 
har tid og mulighed for at give en ekstra støtte til beboerne, der kan have 
stor betydning for beboerens liv og trivsel. De ansatte gør alt fra at skrive 
en sms-reminder omkring, at det er i dag aktiviteten finder sted, til at hjælpe 
med at oprette bankkonto, nem-id m.m., så de unge har mulighed for at få 
et fritidsjob.

Samarbejde på tværs

“Det gav en meget glidende 
overgang for de unge. Der var ikke 
noget, der skulle afmystificeres, 
der var ikke noget der var farligt, 
de kendte stedet, de kendte 
personerne”
Lærer om Makkerlæsning

“Men jeg tænker projektet har fået 
mere ballast af, at vi har stået sam-
men om det. For vi kunne godt have 
haft et projekt ude i boligområdet, 
men det er blevet stærkere af, at vi 
er forskellige aktører ind i det”
Boligsocial projektkoordinator

“Ja, og det er en stor rolle i vores 
arbejde, at de unge skal føle at 
de bliver støttet i deres første 
fritidsjob. Og faktisk lige i dag har 
jeg hørt at tre af de fem har fået et 
eksternt fritidsjob. En af dem har 
jeg hjulpet, men de to andre har 
selv fundet noget”
Boligsocial projektkoordinator

ANBEFALINGER:
• Skab aktiviteten i et kendt miljø
• Skab en ramme, men lad beboerne udfylde indholdet
• Skab mulighed for hjælp til ting, der kan være en barriere for deltagelse i aktivteten
• Kendte ansigter giver tryghed
• Vær klar og præcis i de forskellige samarbejdrsparters rolle- og opgavefordeling
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HELE DANMARKS 
FAMILIEKLUB:

Samarbejdspartere:
 Børnehaver, 

Frivilligcenter Ikast-Brande, 
Landsorganisationen 

Hele Danmarks Familieklub 
og frivillige

FRITIDSJOB-
ORDNINGEN:

Samarbejdspartere: 
UU-vejledere, 

virksomheder og 
skoler



Et mål i helheldsplanen er at aktivere ressourcerne blandt beboerne for 
at fremme engagement, ejerskab og ansvar i boligområderne. Beboerråd- 
givningsfunktionen har en væsentlig betydning for dette mål, men forskellige 
aktiviteter inden for hvert indsatsområde, indtænker også, hvordan man kan 
styrke beboernes engagement, ejerskab og ansvar i boligområderne. 

INVOLVERING SKABER ENGAGEMENT, EJERSKAB OG ANSVAR
Beboerrådgiverne og de forskellige aktiviteter i helhedsplanen har i høj grad 
fokus på at involvere beboerne. Der hvor involveringen er en succes er, når 
rammen bliver sat og beboerne er med til at udfylde indholdet i rammen. 
Dette lykkedes eksempelvis i krea caféen, hvor klokkeslæt og lokation er 
rammen, men beboerne selv har være med til at finde ud af, hvad der skal 
ske i caféen. En anden god erfaring er at give beboerne ansvar, og så hele 
tiden understøtte dem i dette ansvar. Det skaber både ejerskab og engage-
ment hos beboerne.

GIV BEBOERNE DE RETTE KOMPETENCER
Flere indsatser i helhedsplanen har haft fokus på at uddanne og give be-
boerne kompetencer til at beboerne selv er med til at fremme naboskab, 
medejerskab og fælleskab i boligområderne. Her kan eksempelvis nævnes, 
Bydelsmødre, Trivselsambassadører og Lommepenge-projektet. Det er vig-
tigt, at alles ressourcer bliver sat i spil og den enkelte beboer oplever at de 
har noget at bidrage med. Når beboerne tilegner sig sådanne kompetencer, 
gør det dem bedre rustet til at engagere sig og tage ejerskab i deres boligom-
råde - men det gør også, at beboerne tager større ansvar i eget liv. 

DER SKAL SKABES ET “FÆLLES SPROG”
En udfordring, der kan opstå, når der arbejdes med beboerinvolvering, er, at 
der ikke tales samme sprog. Her menes ikke dansk, tyrkisk eller arabisk men 
nærmere de forskellige termer og begreber beboerne og de involverede ak-
tører i helhedsplanen bruger med risiko for at misforstå hinanden og dermed 
vanskeliggøre samarbejdet. Derfor er det vigtigt, at der skabes et “fælles 
sprog” sammen.

Beboerinvolvering i boligområderne

“Vi har en af de små, hvor foræl- 
drene ikke forstår ret meget dansk 
og slet ikke læser dansk. Og så er 
der en af de store piger, der kender 
familien. Så hende havde jeg fat i, 
for at høre om hun ville oversætte 
invitationen til forældrene. Det ville 
hun gerne. Inden jeg gik i seng om 
aftenen, så var den oversat til et 
sprog de kunne forstå. Så de har 
virkelig bare taget ejerskab for det 
her, de har virkelig bare engageret 
sig i det”
Pædagog

“Altså førhen tænkte jeg ikke så 
meget over, hvem der boede rundt 
om mig, fordi hvis ikke de ville 
mødes, så var det egentlig fint nok 
med mig. Sådan har jeg det ikke 
mere. Jeg har det sådan, at hvis 
de bor her og har en masse ting at 
slås med, så skal vi da ud, så skal 
vi da have gjort noget ved det”
Beboer efter endt Trivselsambas-
sadøruddannelse 

“Kommunen det er kommunen. 
CFR, den blå cafe og andre. Det er 
jo privatpersoner, kommunen er 
dem, der sidder på rådhuset”
Beboer

ANBEFALINGER:
• Involvering i aktiviteter skaber engagement, ejerskab og ansvar
• Der skal skabes et “fælles sprog” sammen
• Skab en ramme, men lad beboerne udfylde indholdet
• Giv beboerne de rette kompetencer
• Giv beboerne ansvar og vær med til at understøtte dette ansvar
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Gennem de første to år af den boligsociale helhedsplan er der skabt nogle 
gode erfaringer og anbefalinger, der skal arbejdes videre med i den sidste 
del af projektperioden. Disse erfaringer og anbefalinger går på tværs af 
alle fire indsatsområder i helhedsplanen:  Tryghed & trivsel, Forebyggelse 
& forældreansvar, Uddannelse & beskæftigelse samt Beboerrådgivning.  
Anbefalingerne skal være med til at skabe endnu flere gode aktiviteter, men 
er samtidig et vigtigt redskab i forankringen af aktiviteterne, så vi sikrer det 
boligsociale arbejde også efter projektperioden.

OPMÆRKSOMHEDSPUNKTER
Der vil gennem den sidste del af projektperioden også være nogle opmærk-
somhedspunkter for helhedsplanen at arbejde med:

• Boligområderne er forskellige og kræver forskellige indsatser
• Forældreinvolvering
• Det forebyggende arbejde og ikke kun “her og nu-problematikker”
• Samarbejdet mellem boligforeningerne og den kommunale organisation
• Forankring af indsatser og aktiviteter

Det boligsociale arbejde de næste to år

Dette hæfte er lavet i forbindelse med midtvejsevaluering af helhedsplanen.  
Rapporten ‘Fælles fremtid på tværs - den boligsociale helhedsplan for 

Stadion Allé (afd. 11) og Østbyen (afd. 630) -Midtvejsevaluering’ 
indeholder analyse og dokumentation af de udvalgte beskrivelser i dette hæfte.



“Fælles fremtid på tværs”  
handler om at skabe bedre naboskab og trivsel

gennem aktiviteter og indsatser
på Stadion Allé og i Østbyen, Ikast.

Fælles fremtid på tværs varer i perioden 1/1 2019 – 31/12 2022 og er et samarbejde mellem: 

Ønsker du at være frivillig eller 
har du ideer til projektet, 

 er du altid velkommen til at kontakte os.

Læs mere om projektet og se kontaktoplysninger på:
www.fremtidikast.dk

   www.facebook.com/Faellesfremtidpaatvaers

For translation into a wide range of languages, check out our website: 
www.fremtidikast.dk and use the translate icon.


