
Opfølgning på de aktivitetsmål, der fremgår af den boligsociale helhedsplan 

Tryghed og Trivsel Aktivitetsmål 2018 Opnået i 2018 Bemærkninger

40 frivillige årligt i grønne praksisfællesskaber 63
Byhaver i Øst, Remiseparken, opstart i 

Hørgården 

150 besøgende i reparationsværkstedet i 2018 268 besøgende Cykelværksted i Hørgården

3 nye beboerinitiativer understøttes årligt 3 inititiativer                                    

Fælles skraldedag på tværs af afdelinger. 

Halloweenfest arrangeret af frivillige.

Børn afholder fælles Julefest

Mindst 3 tryghedsfremmende borgerrettede 

aktiviteter arrangeres årligt
3 aktiviteter                                   

Urbanfestival i Remiseparken.

Nyttehavefest i nyetablerede haver i 

Hørgården.

Indvielse af Solskinstunnel under Peder Lykke 

Vej

Der etableres et Parklaug 1 det er et pladslaug og ikke et parklaug

I 2019 er der etableret en bestyrelse for 

Urbanfestivallen.
/ Opfølgning i 2019

I 2020 er Helhedsplanens finansielle nettobidrag til 

Urbanfestivalen reduceret til 15.000 kr.
/ Opfølgning i 2019

Fire 3B kontaktpersoner deltager årligt ved

kaffemøder sammen med boligrådgivere fra

SOF

2 kontaktpersoner

Såvel SOF som kontaktpersoner i 3Bs drift

oplever at samarbejdet er nyttigt

Driften og SOF finder samarbejdet nyttigt 

(tilkendegivet via telefoninterview)

Driften og SOF finder samarbejdet nyttigt 

(tilkendegivet via telefoninterview)

Minimum 10 deltagere i 2018 Der har været 10 deltagere. 7 pt 
Kun med som aktivitet i 2018. 

Deltagergruppens utryghed ved unge er faldet ved 

forløbets afslutning

Ved udgangen af 2018 er utryghed ved 

møde med unge ikke faldet, men 

trygheden er steget blandt deltagerne; 

herunder bl.a. ved at færdes alene i 

Urbanplanen og i KBH generelt.

Kun med som aktivitet i 2018.

Minimum 1 afdeling forsøger sig i projektperioden 

med udlejning/udlån af beboerlokaler
3 afdelinger                                       

Dyveke: Syværksted og 

idrætsforeningsaktivitet.

Øst: KK sprogtræning. 

Hørgården: Jobcenter åbningstider. 

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.

/ Opgøres først i 2020

Kriminalpræventive indsatser Aktivitetsmål 2018 Opnået i 2018 Bemærkninger

10 procent flere deltagere i Det Sociale 

Streetprojekt pr år 10%

Minimum fem aktive GAME playmakere 

gennemfører ugentlige træninger i to eller flere 

sportsgrene i udendørssæsonen

2
God basket-aktivitet i Hørgården. Men 

"kun" 2 playmakere. 

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

78%. Game kan kun levere data for dette 

mål på landsplan, da der er for få 

deltagere i zonerne. Der har været 7-15 

deltager, heraf er 7 faste.

Game kan kun levere data for dette mål på 

landsplan, da der er for få deltagere i 

zonerne. Der har været 7-15 deltager, 

heraf er 7 faste.

FerieCamps årlige deltagerantal fastholder ca. 

samme niveau som i 2016

6044. Baseline i 2016: 5333.

Mål er uden juleferie

Københavns Kommune ændrer på FerieCamp, 

og derfor ændres på målsætning i 2019.

Amager Healthy Girls har en stigning på 50 

medlemmer årligt
142. 

Hp ønsker, at der tilføjes et mål på AHG årlig 

10% vækst i samlet medlemsskare (baseline 

2017: 275) (2018: 310)
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10 deltagere pr. forløb, hvoraf 70 % gennemfører et 

helt forløb.
25 deltagere - forløb endnu ikke afsluttet. 

80 % af de unge, der har gennemført et forløb ved 

hvor og hvordan de kan søge indflydelse i deres 

lokalområde.

Ja, det er vores vurdering at målet er 

opnået. Men konkrete målinger foretages 

medio 2019, selvom forløbet evt. ikke er 

afsluttet. 

?

80 % af de unge, der har gennemført et forløb, 

oplever at have opnået stærke kompetencer i at 

samarbejde med relevante

samarbejdspartnere for deres idéer.

Ja, det er vurderingen at målet er opnået. 

Men konkrete målinger foretages medio 

2019, selvom forløbet evt. ikke er 

afsluttet. 

?

5 deltagere pr forløb, hvoraf de 70 % gennemfører 

et helt forløb.
5 og 80%

80% af de unge, der har gennemført et forløb 

oplever, at de har fået redskaber til at initiere, 

planlægge og udføre egne idéer.

100

Uddannelse og beskæftigelse Aktivitetsmål 2018 Opnået i 2018 Bemærkninger

De deltagende børn bliver mere motiverede for at 

læse og lære at læse.
JA 

Resultat fremkommet via interviews med 

klasselærere, skolens koordinator og 

læsevennerne.

Netværket af frivillige er forankret uden for den 

boligsociale indsats inden 2021
/ Opgøres først i 2020

3 skole-virksomhedssamarbejder om læring i 

praksis etableres årligt (eksklusive ’ÆbleMust’)
3 samarbejder: NCC. Peder Lykke Center. Bomi Parken. 

Et skoleafløsningstilbud udvikles og iværksættes i 

løbet af 2018
Er under udvikling, men ikke iværksat Udvikles sammen med Peder Lykke Skolen.

8 elever gennemfører årligt et børne- og 

ungeinddragelsesforløb
6 elever

Helhedsplanen bidrager til at skabe minimum

10 fritidsjobåbninger årligt
31

Helhedsplan får 10 unge i lommepengejob

årligt
19

Undersøgelse gennemført senest medio 2018 Undersøgelse er gennemført Henv. Til Søren Løkke for interesse

Helhedsplanen henviser 2 unge om året til

infomøde hos TAMU
0

Der er ikke henvist unge direkte til TAMU. Hp 

ønsker, at målet tages ud, da det ikke er 

relevant at fortsætte.

125 unge fra Amagerbro Helhedsplan og 

Urbanplanen gennemfører projekt Ukrudt fra 2018-

2021

19 unge i 2018 Foregår i samarbejde med FRAK

Minimum 1 ÆbleMust forløb gennemføres årligt 

med en skole i Urbanplanens område
1 forløb Gennemført i samarbejde med Højdevangens 

Skole

I 2018+2019 gøres forsøg med 2 socialøkonomiske 

initiativer, der udspringer af eksisterede 

beboernetværk

2 initiativer: Syværksted - I tråd med 

verden og Tinkertanken - Træværksted

Forebyggelse og forældreansvar Aktivitetsmål 2018 Opnået i 2018 Bemærkninger

Mødregruppen gennemføres med 10 mødre årligt 

fra Amagerbro og Urbanplanen
18 i alt

10 deltagere i 2018 fra UP og Amagerbro. 

Dertil 8 fra områder lige omkring.

75 % af deltagerne i Mødregruppen udtrykker at de 

efter forløbene har fået ny viden og at de bruger 

den nye viden

73%

Af de 18 deltagere har de 11 besvaret 

spørgeskema. Ud af de 11 har 8 svaret JA = 

73% 

30 workshops og 6 koncerter med Genklange årligt 30 workshops, 6 koncerter i området
 I snit 50 børn pr gang. I samrbejde med 

de lokale daginstitutioner

2 familiekurser med hver 10 familier gennemføres 

årligt

2 kurser med i alt 19 familier har deltaget i 

2018. 

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.

94%

Af de 19 har 16 besvaret spørgeskema. Og ud 

af de 16 har 15 svaret JA = 94%

Gennemsnitligt 10 deltagere pr. 

familienetværksaften i 2018
13 Tidligere deltagere fra Familiekursus

En stigning til minimum 20 deltagere pr helhedsplan 

pr familieaften de følgende år
/ Opgøres ikke i 2018

Der er konstant 15 aktive i Fædregruppen 15 heraf 3 særligt aktive.

Fædregruppen vejleder 50 børn og voksne

om året
50

Antal vejledninger er + 50. Data indsamlet 

ved interview med fædre sidst på året

Ungeråd i lokalområdet 

Ungeråd i lokale institutioner

"Et forløb" skal evt. nærmere defineres. 

Forløb ikke afsluttet. Men fortsat 25 deltagere 

medio dec. Målinger foretages medio 2019, 

hvor der trækkes en streg i sandet, selvom 

forløbet evt. ikke er afsluttet. 

Familienetværksaftener

Tidlig indsats for 

sprogstimulering 

Familiekurser

Fædregruppen

Superkræfter

Skolesamarbejde i udskolingen 

Unge i job 

Iværksætteri og socialøkonomisk 

aktivitet 


