Partnerskabet - Urbanplanen - status for perioden 1/1-2019 - 31/12-2019
Opfølning på de aktivitetsmål, der fremgår af den boligsociale helhedsplan

Tryghed og Trivsel

Naboskab og social
sammenhængskraft

Aktivitetsmål 2019

Opnået i 2019

Bemærkninger

40 frivillige årligt i grønne
praksisfællesskaber

89

Solvang Bigård, Byhaver Hørgården,
Byhaver Øst (byhaver i Remisepark
nedlagt midlertidigt pga. fornyelse af park.

150 besøgende i reparationsværkstedet
i 2018

240

Cykelværksted i Hørgården, Træværksted
i TinkerTank.

3 nye beboerdrevne initiativer
understøttes årligt

4

Miljøambassadør, Pigeklub Påskefest,
MiC´s julefest, Jubilæum

Mindst 3 tryghedsfremmende
borgerrettede events arrangeres årligt

4

Lysfest 1. feb., Urbanfestival 4. maj,
Byhavefest 21. sep. Unge-Borgermøde i
Hørgården 25. sep.

Der etableres et Parklaug

1

Der er etableret et pladslaug med diverse
relevante aktører.

I 2019 er der etableret en bestyrelse for
Urbanfestivallen.

1

Der er etableret en gruppe, som
arrangerer Urbanfestivalen; 8 beboere, 4
lokale institutioner, TMF og
Partnerskabet.

Byliv og trygge byrum

I 2020 er Helhedsplanens finansielle
nettobidrag til Urbanfestivalen reduceret
til 15.000 kr.

Kontaktpersonordning

Kriminalpræventiv
indsats

5

Herunder 4 fra driften og 1 fra
Partnerskabet

Såvel SOF som kontaktpersoner i 3Bs
drift oplever, at samarbejdet er nyttigt

Ja

I høj grad

3

BIF + Institution (CAS) i A-huset i
Hørgården, I tråd med Verden i
Dyvekevængets beboerlokale,
Sprogkursus i beboerlokale Øst.

I 2020 er andelen af borgere, der ved
første tanke forbinder Urbanplanen med
noget negativt, faldet og andelen, der
forbinder området med noget positivt,
steget.
Aktivitetsmål 2019
10% flere deltagere i Det Sociale
Streetprojekt pr år

Gadeidræt

Opgøres i 2020

Fire 3B kontaktpersoner deltager årligt
ved møder sammen med
boligrådgiverne fra SOF

Minimum 1 afdeling forsøger sig i
projektperioden med udlejning/udlån af
beboerlokaler
Områdets image

/

Minimum fem aktive GAME playmakere
gennemfører ugentlige træninger i to
eller flere sportsgrene i
udendørssæsonen

/

Opnået i 2019

Opgøres i 2020

Bemærkninger

25%

Tilvækst på 25% unikke deltagere

6

Basketball 2, Fodbold 2, Dans 2.

Gadeidræt
70 % af deltagerne i GAME’s aktiviteter i
zonen oplever, at de har fået nye venner
og er blevet en del af et større
fællesskab

95%

FerieCamp etablerer nye rammer i 2019
for FerieCamp fremover

1

FerieCamp var i 2019 finansieret af
overførselssagen, og trukket ud af den
boligsociale helhedsplan.

Amager Healthy Girls har en stigning på
10% årligt i samlet medlemsskare

0

Foreningen har samme antal medlemmer
i 2019 som i 2018 (310), som var en 13%
forøgelse ift. baseline i 2017.

Game måler dette på tværs af deres
zoner. 95% oplever sig selv som del af et
større fællesskab. 68% har fået nye
venner.

Brobygning til
foreningslivet

10 deltagere pr. forløb, hvoraf 70 %
gennemfører et helt forløb.

Ungeråd i
lokalområdet

Lokal ungeindsats i
Hørgården

Uddannelse og
beskæftigelse

25 deltagere 80% har
gennemført

80 % af de unge, der har gennemført et
forløb ved hvor og hvordan de kan søge
indflydelse i deres lokalområde.

100%

Alle gennemførte deltagere tilkendegiver,
at de ved hvor og hvor de søger
indflydelse.

80 % af de unge, der har gennemført et
forløb, oplever at have opnået stærke
kompetencer i at samarbejde med
relevantesamarbejdspartnere for deres
idéer.

100%

Alle gennemførte deltagere tilkendegiver,
at de har opnået stærke kompetencer i at
samarbejde med relevante parter

10 unge inddraget i afdækning af
problemstillinger og behov

18

18 unge fra Hørgården inddraget i
workshops og forløb. Opstart sidste
halvår af 2019.

2 lokale samarbejdspartnere bliver
inddraget i afdækning af
problemstillinger og behov

3

1 lokal ungdomsklub (BUF), 1 lokal
genbrugsstation (TMF), 1 lokal
afdelingsbestyrelse og beboergruppe

Aktivitetsmål 2019

De deltagende børn bliver mere
motiverede for at læse og lære at læse.

Opnået i 2019

Alle klasselærere + skolekoordinator +
læsevenner er interviewet, og der er
100% konsensus om, at de deltagende
børn bliver mere motiverede for at læse
og lære at læse.

/

Opgøres i 2021

40 frivillige læsevenner er aktive

47

De har min. 1 barn, som de læser med
min. 1 gang/uge.

70 elever har haft en læseven i 2019 i
minimum 1 semester.

87

Eleverne er fra Peder Lykke Skolen og fra
Dyvekeskolen.

3

3 vejledningstilbud på skoler i samar. m
FRAK: Café Plys på Peder Lykke og
Højdevang. Åbne tilbud + forløb i
modtagerklasse.

3 skole-virksomhedssamarbejder om
læring i praksis etableres årligt
(eksklusive ’ÆbleMust’)
Skolesmarbejde i
udskolingen

Bemærkninger

Ja

Netværket af frivillige er forankret uden
for den boligsociale indsats inden 2021
Superkræfter

Ungeforløb med unge, der ofte tager
ophold i offentlige rum.

Skolesmarbejde i
udskolingen

Et skoleafløsningstilbud udvikles og
iværksættes i løbet af 2018 (har været
forsinket)

Skoleafløsning iværksat med Peder Lykke
Skolen, 3B´s drift og Rockwoolfonden

1

8 elever gennemfører årligt et børne- og
ungeinddragelsesforløb

20

Helhedsplanen bidrager til at skabe
minimum 10 fritidsjobs årligt

13

2 i daginstitution, 6 i plejecenter, 3 på
skole, 2 i Zoom Circle.

Helhedsplan får 10 unge i
lommepengejob årligt

29

22 unge i FRAK + 3B drift. 5 unge på TMF
genbrugsstation. 2 unge i Partnerskabet.

125 unge fra Amagerbro Helhedsplan
og Urbanplanen gennemfører projekt
Ukrudt fra 2018-2021

23

23 unge i 2019 (19 i 2018)

Minimum 1 ÆbleMust forløb
gennemføres årligt med en skole i
Urbanplanens område

0

Samarbejdspartner Frugtplukkerne har
lukket ned på Amager i 2019, hvorfor
forløb ikke har været muligt at
gennemføre.

I 2018+2019 gøres forsøg med 2
socialøkonomiske initiativer, der
udspringer af eksisterede
beboernetværk

3

I Tråd med Verden, TinkerTank,
Træværkstedet.

Unge i job

Iværksætteri og
socialøkonomisk
aktivitet

Forebyggelse og
forældreansvar

Aktivitetsmål 2019

Mødregruppen gennemføres med 10
mødre årligt fra Amagerbro og
Urbanplanen
Tidlig indsats for
sprogstimulering

75 % af deltagerne i Mødregruppen
udtrykker at de efter forløbene har fået
ny viden og at de bruger den nye viden
30 workshops og 6 koncerter med
Genklange årligt

Gennemsnitligt 10 deltagere pr.
familienetværksaften i 2018

Opnået i 2019

13 mødre på forløb i forår og efterår. Nyt
forløb opstartet i december, som har
indbygget sprogtræning.

13

91%

11 ud af 13 har besvaret
Samarbejdet med Genklange er sat på
pause medio 2019 pga. manglende
finansiering til Genklange. Derfor er målet
kun halvt opnået.

15

Opgjort i 2018
(13 deltagere)

Familienetværksaftener

Familiekurser

Bemærkninger

/

En stigning til minimum 20 deltagere pr
helhedsplan pr. familieaften de følgende
år

13

Der har primært været deltagere fra
Familiekursus i HP Urbanplanen, og det
har ikke været muligt at samle så mange
som måltallet.

2 familiekurser med hver 10 familier
gennemføres årligt

2

Et forløb i foråret og et forløb i efteråret
gennemført med henh. 10 og 11 familier.

75% af de deltagere, der har
gennemført Familiekursus, svarer ved
afslutning af kurset, at de nu oplever, at
de er blevet bedre til at stimulere deres
børn i dagligdagen.

100

Der er konstant 15 aktive i
Fædregruppen

10

10 fædre er fast aktive

59

Foregår via aktiviteter: Fædrene på
Banen, runderinger i kvarter, Blå Bane,
"Buret", Tryghedsvandring,
Studenterkørsel, beboermøder.

Fædregruppen
Fædregruppen vejleder 50 børn og
voksne om året

14 ud af 21 har besvaret..

