
Opsamling fra 
møde i ressourcenetværk  
om familie og forebyggelse

Torsdag den 31. august kl. 16.00 -18.00.
Beboerhuset, Damgården 9, Albertslund

Tema: Familieliv
 



Den 31. august 2017 blev det første møde 
i ABC’s ressourcenetværk for familier og 
forebyggelse afholdt. Programmet var: 

16.00-16.30  Velkomst 
  Ambitioner med netværket
  Overblik over familie- og  
  forebyggelses-indsatsen
  Præsentation af temaet familie-  
  liv og intro til workshops
16.30-17.30 Workshops 
17.30-18.00 Opsummering, næste skridt

WORKSHOPS
Hvordan kan livet blive  
lettere og bedre for  
børnefamilierne? 
 
På mødet brainstormede vi på idéer til, 
hvad man selv kan gøre som familie, 
hvad man kan gøre sammen med andre 
familier i lokalområdet, og hvad man 
kan gøre med hjælp fra sit boligområde, 
foreningslivet, kommunen m.fl. Hvordan 
udnytter vi fælles ressourcer til gavn for 
familierne? Hvordan styrker vi de lokale 
netværk omkring familierne? Og hvordan 
får vi de familier med, som har mest brug 
for det?

Baggrund for netværket

Som deltager i et netværk inviteres du ca. to gange årligt til at stille skarpt på ét eller flere temaer. 

I Albertslunds boligsociale helhedsplan 2017-20 er der nedsat tre ressourcenetværk, som har til 
formål at kvalificere indsatserne: familier/forebyggelse, uddannelse/beskæftigelse samt  
naboskab/trivsel. 

Ressourcenetværkene består af samarbejdspartnere og nøglepersoner fra kommunen og 
boligområderne, som med hver deres vinkel kan være med til at udvikle indsatserne. 

Projektmidler til rådighed til familieliv-indsats i alt 2017-2020: 356.000 kr.
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Mødets deltagere

Annette Esketveit Rasmussen, Familiehuset
Birgit Filtenborg Pedersen, AB Etagehusene
Birgitte Pilgård, Herstedøster Skole
Christina Günter Sandholt, Ungehuset
Elmer Jensen, VA Kanalens Kvarter
Gertrud Gelting, VA Blokland
Hannah Glissmann, Sundhedsplejen 
Jane Hostrup Hollensted, Lindegården
Jeppe jeziorski Jensen, ABC
Kamilla Palm, Tandplejen
Kirsten Lyng Jørgensen, Klub Svanen
Lam Truong, ABC  
Lisbeth Urfe, ABC
Louise Østergaard Andersen, ABC
Marie  Hoff, Lindegården
Mette  Duekilde, Jobcentret
Nina Gustavussen, Opstandelseskirken
Paw Østergaard Jensen, KB og beboer i Nord
Suzanne Agerholm,  Sundhedsplejen 
Søren Holm, AKB Hedemarken
Trine Sander, ABC
Lena Veng Kristoffersen, Lindegården



Resumé af mødet

Rammerne for mødet
Formålet med netværksmødet var at indsamle viden, høre om gode erfaringer og få inspiration til, 
hvordan vi kan designe en familieindsats, som styrker familielivet i Albertslund.

Baggrund for indsatsen
Knap en tredjedel af de beboere, som bor i et af de fire boligområder, der er med i ABC-
samarbejdet, er enlige forsørgere. Beboersammensætningen er desuden kendetegnet ved, at ca. 
20 % i gennemsnit står uden for arbejdsmarkedet og knap halvdelen har anden etnisk baggrund 
end dansk. Det øger sandsynligvis ikke familiernes overskud i hverdagen og inklusion i sociale 
fællesskaber. 

For børnenes vedkommende er de spredt på kommunens fire folkeskoler og nærliggende 
privatskoler. 7 % går ikke i en kommunal klub efter skole mod landsgennemsnittet på 3,2%. 
Antallet af børn fra de fire boligområder, som ikke er i pasningsordning er 3 % højere end 
kommunegennemsnittet på 8,8 %. Det medfører, at børn og forældre ikke nødvendigvis kender 
hinanden eller indgår i konstruktive relationer i boligområderne. 

Imidlertid er såvel den selvvurderede generelle trivsel som trivselen i skolen for 
indskolingsbørnene faktisk bedre end landsgennemsnittet. Til gengæld er Albertslund blandt de 
kommuner på landsplan, som har dårligst tandsundhed hos småbørn mellem 3-5 år. Og
den generelle trivsel i ungeprofilundersøgelsen (udskolingsbørn) ligger under gennemsnittet, 
særligt ift. sene sengetider efter kl. 22.00. Det betyder, at der er behov for at støtte op om børn og 
forældres engagement, så det fastholdes gennem hele skoletiden.

Formålet 
Formålet med indsatsen er at styrke forældrekompetencerne og børnefamiliernes trivsel ved 
at styrke samarbejdet med eksisterende kommunale tilbud og ikke mindst styrke relationen og 
netværkene mellem forældregrupperne, frivillige, foreninger, skoler og institutioner. 

Der var en kort præsentation af de forskellige projekter i Familie&Forebyggelses-indsatsen, som på hver 
deres måde forventes at bidrage til, at styrke forældrekompetencerne og børnefamiliernes trivsel:
* Mødrenetværk
* Temaarrangementer
* Familieliv
* Fædrenetværk
* Bydelsmødre
(Se mere på www.abcenter.dk)

Et mødrenetværk, som er kommet godt fra start, er Babygruppen, der er et forløb i samarbejde 
med børneinstitutionen Lindegården og sundhedsplejen, som tilbydes til de mødre, som ikke 
indgår i en traditionel mødregruppe. Erfaringerne fra 2017 blev præsenteret af den boligsociale 
koordinator Louise og pædagog Jane fra Lindegården.
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http://abcenter.dk/det-laver-abc/familier-og-forebyggelse.html


Hvad er det gode familieliv?

Familien
* Det gode børneliv – er tryghed, respekt og accept af det enkelte barn. 
* At samvær/nærvær, kærlighed & tillid bliver prioriteret.
* At der er harmoni i familien – Mor og far har det godt – det smitter af på  

børn (forældre kan lide hinanden).
* At forældrene er en aktiv del i børnenes liv (fritid, skole, m.m.)
* At der er en ligeværdig relation og kommunikation i øjenhøjde.
* At være bevidst om egne og familiens værdier og efterleve dem  

(handling, effektuering). 
* At begge forældre arbejder sammen efter skilsmisse for barnets tarv  

og ikke modarbejder hinanden (f.eks. PREP-kurser). 

Netværk
* Brede fællesskaber – noget at tage sig til, så der ikke er tid til negative grupperinger.
* At have venner og en familie, som laver noget sammen, og gode naboer, som man er trygge 

ved.
* At de ansatte/professionelle er klædt på til at vide, hvilke muligheder der eksisterer, som 

man kan henvise til for det bedste match. F.eks. at alle bliver bedre til at bruge facebook-
siden ”Familieliv i Albertslund”. 

* At der er stærke sociale relationer (både for børn og voksne) samt ligeværdige venskaber.
* At der er åbenhed og plads til kammerater. Mulighed for at gå til en fritidsaktivitet.

Hverdag 
* At forældrene ikke er for pressede i hverdagen (ift. økonomi, tid, job, sygdom).
* At man har en god hverdagsrutine, som også er præget af lyst (at huske det sjove). Hvor man 

også har mulighed for fravalg/prioriteringer og finde det, som fungerer. 
* De perfekte første 10 år af børnenes liv, hvor der IKKE er udleveret iPad/telefon eller lign. 

Forældrene skal være rollemodeller.
* At nærmiljøet byder på gode udfoldelsesmuligheder med opbakning fra voksne.
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Workshop  
i grupper
Deltagerne blev 
på mødet opdelt 
i tre grupper og 
fik til opgave at 
brainstorme på 
tre spørgsmål. 
Svarene er inddelt 
i de tre kategorier 
- familien, netværk 
og hverdag - som 
vi tænker, kan 
danne rammen om 
familieforløbet.



Hvad står i vejen for at det kan realiseres?

Familien
* Konflikter mellem forældre, vigtigt at holde barnet udenfor og støtte børnene i at være i 

situationen. 
* Travlhed & tid, mangel på engagerede forældre (i skole-regi). 
* Manglende samvær/nærvær – som betyder, at forældrene ikke er tilstedeværelse i børn-

enes liv. 
* Fattigdom – bliver mere og mere udbredt. De økonomiske begrænsninger i familien er 

lig med manglende oplevelser, minus fællesskab og fritid. 
* Manglende selvværd og en grundfølelse af, at man er ok samt manglende tillid til institu-

tion/skole.
* Vold i familien/psykisk vold samt kriminalitet.
* Forskellige typer af svigt.
* Dårlig sundhed/helbred.

Netværk
* Manglende koordinering på tværs af faggrupper samt manglende viden om, hvor man 

mødes. En, der står for det.
* Højt fravær i skolen, stabil skolegang er vigtig for udviklingen.
* Arbejdsløshed hæmmer børns trivsel, rytme og stabilitet. Børn får lov til at sove længe 

m.m.
* Manglende eller dårlig integration.
* Forskellig etnicitet adskiller samt opsplitning på forskellige skoler. 

Hverdag 
* Samfundets udvikling, særligt ift. IT og de sociale medier.
* Dårlig økonomi, nogle familier mangler ressourcer til at deltage i aktiviteter.
* Manglende viden/erfaring med, hvordan man indgår i f.eks. møder, aktiviteter, kultur i 

familien.
* Dårlig trivsel, pga. manglende tid, nærvær eller struktur i hverdagen.
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Hvem/hvad kan bane vejen? 

(hvilke lokale ressourcer er til stede?)

Familien
* Synliggøre familiemedlemmernes egne ressourcer, som styrker følelsen af at lykkes sam-

men/de små succeser, med en bevidsthed om, hvornår noget er godt nok.

Netværk
* Naboerne kan inddrages i familiekonstellationen, så de kan bidrage til at løfte hverdagsud-

fordringerne/pligter. F.eks. aflaste forældrene ved at de har nogen at tale med, som ikke 
ligner dem selv, for derigennem at nå børnene.

* Folkeskolen som omdrejningspunkt i families liv. Forældre mødes, og der kan afholdes fælles 
fødselsdage. Respekt for forskellige etniciteter. 

* Klubberne er samlingssted om børnenes fritid, som kan inspirere hele familien. 
* Det relationelle netværk mellem personale/institution og forældre, hvor det er tydeligt at 

begge parter kan lide deres børn. Børn er lige, når de starter i vuggestue.
* Daginstitutionen har viden om oplevelser/muligheder samt et overblik over budget/kom-

munes værktøjer.
* Sundhedsplejen, da de deltager i meget på kryds og tværs.
* Fra 14 år og op er det gratis at gå i klub i Albertslund. 
* Pulje: ”Albertslund deltager” kan søges til børn, der har behov for eller ønsker støtte. Gratis 

kontingent i 3 mdr. 

Hverdag 
* Institutionsopstart, hvor der er en tydelig opstart i vuggestuen, som skaber tryghed og ska-

ber en forventningsafstemning ift. trivsel, og hvad der kræves.
* Mulighed for at få aftensmad med hjem fra børnenes institution.
* At kunne deles om oplevelser/opgaver/deleløsninger, der giver mere til fælles oplevelser. 

Næste skridt 
Boligsociale koordinatorer Louise og Jeppe videreudvikler tiltag, som kan styrke familielivet. 
Det gøres i samarbejde med relevante kommunale aktører (f.eks. sundhedsplejen, familiehuset, 
tandplejen, institutioner og skoler) og ikke mindst boligområderne og de frivilligaktiviteter, 
foreninger og lokale faciliteter, som kan bidrage til at lette børnefamiliernes hverdag og styrke 
forældrekompetencerne. 

Familieliv-forløbet starter i løbet af 2018 og bliver et af de i alt fem ben i indsatsen Familie/
Forebyggelse.
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http://abcenter.dk/det-laver-abc/familier-og-forebyggelse.html
http://abcenter.dk/det-laver-abc/familier-og-forebyggelse.html




Albertslund Boligsociale Center
Blokland 4-6A

2620 Albertslund
www.abcenter.dk

https://www.facebook.com/AlbertslundBoligsocialeCenter/?fref=ts

