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Forord
Den boligsociale indsats i Randers Nordby dækker over en lang række aktiviteter, der skal medvirke til at
forebygge sociale problemer i området, at skabe netværk, fællesskab og tryghed, og ikke mindst bidrage til
at øge beskæftigelsesgraden i boligområdet. Den boligsociale indsats er blevet udviklet og beskrevet i et
samarbejde mellem boligorganisationerne i Randers og Randers kommune, og udmøntningen af de enkelte
indsatser sker nu ligeledes i et samarbejde mellem disse.

Bysekretariatets årsrapport har til formål at redegøre for fremdriften i de aktiviteter, der er beskrevet i
Helhedsplanen for Randers Nordby i året 2009. Præsentationen vil tage udgangspunkt i de tre
indsatsområder, der er beskrevet i Helhedsplanen. Disse er:


Etablering af områdesekretariat - Bysekretariatet



De beskæftigelsesrettede indsatser



De sociale og sundhedsmæssige indsatser

2009 har i høj grad været et år kendetegnet ved etablering. Ikke bare en fysisk etablering af Bysekretariatet
og de øvrige aktiviteter i Helhedsplanen, men også etableringen af en organisationsstruktur og af
samarbejde med Randers kommune, beboerne i området og andre interessenter.
Det har været et spændende år med mange udfordringer, nye projekter og spændende samarbejder, og
med denne rapport vil vi forsøge at samle op på de mange ”skibe der er sat i søen” i årets løb.
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1. Bysekretariatet – én indgang til den boligsociale indsats i Randers
Med Helhedsplanen for Randers Nordby 2009 til 2012 har et af de væsentligste indsatsområder været
etableringen af et områdesekretariat. Det var et stort ønske for boligorganisationerne i Randers og den tætte
samarbejdspartner Randers kommune, at de boligsociale indsatser og aktiviteter i området blev centralt
koordineret og administreret, så der kun var en indgang til den boligsociale indsats i Randers. Det blev til
etableringen af Bysekretariatet i Randers Nordby.
Bysekretariatets primære opgaver skulle være:


Igangsætning og koordinering af de forskellige indsatser beskrevet i Helhedsplanen samt styring af
eksisterende projekter.



Fundraising i forhold til en videre styrkelse af den boligsociale indsats.



Udarbejdelse af analyser, evalueringer samt indhente viden om den boligsociale indsats andre
steder i Danmark.

Som skrevet i forordet har den fysiske etablering af Bysekretariatet samt etableringen af en helt ny
organisationsstruktur fyldt meget i året 2009. For at skabe overblik vil fremstillingen i årsrapporten derfor
tage udgangspunkt i følgende overskrifter:
o

Etableringen af organisation

o

Koordinering og igangsætning af indsatser

o

Gennemførte analyser og evalueringer

o

Fundraising

o

Synliggørelse

o

Etablering af samarbejder

1.1. Etableringen af organisation
Boligorganisationerne i Randers og Randers kommune ønskede med Helhedsplanen for Randers Nordby at
få etableret en stærk og gennemskuelig projektorganisation, der kunne navigere i et komplekst projekt med
mange interessenter og forskelligartede indsatser. Den organisationsstruktur man havde valgt, kan
illustreres på følgende vis:
Styregruppe

Bysekretariatet

Beskæftigelsesindsatser
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I Bysekretariatet skulle der være ansat en sekretariatsleder, der refererede til en styregruppe bestående af
repræsentanter fra Randers kommune, jobcenter Randers og boligorganisationerne i Randers.
I foråret 2009 blev Bysekretariatets sekretariatsleder ansat, og i løbet af de næste måneder blev yderligere
tre medarbejdere ansat i Bysekretariatet. Det var en boligsocial medarbejder, en administrativ medarbejder
og en akademisk medarbejder. Dermed var holdet sat. I juni måned flyttede Bysekretariatets medarbejdere
ind i lokalerne på Glarbjergvej, som er geografisk beliggende i Helhedsplanens indsatsområde.
Til at sikre den faglige koordinering af indsatserne blev der udpeget porteføljeledere til hhv.
beskæftigelsesindsatsen og den sociale og sundhedsmæssige indsats. Til beskæftigelsesindsatsen blev
lederen af Fontænen udpeget. Samlingshuset, der indtil april 2009 havde været et kommunalt projekt,
fortsatte under Helhedsplanens rammer og Samlingshusets leder blev porteføljeleder af den sociale og
sundhedsmæssige indsats.
Sideløbende blev der etableret en fast mødestruktur, der skulle understøtte hele organisationsstrukturen;
styregruppemøder

hvert

kvartal,

månedlige

ledermøder

og

personalemøder

samt

kvartalsvise

budgetopfølgningsmøder.
I forhold til en administrativ etablering har der i samarbejde med boligorganisationen Møllevænget og
Storgaarden været arbejdet intenst på at få etableret et system og en løsning, hvor Bysekretariatet kan
varetage de regnskabsmæssige forpligtelser for Helhedsplanen, men også for de eksisterende boligsociale
aktiviteter i Nordbyen. I samarbejde med boligorganisationen Møllevænget og Storgaarden er der udarbejdet
en plan, hvor Bysekretariatet bliver etableret som et selvstændigt selskab. Denne plan er ved at blive ført ud
i livet, og det forventes, at overdragelsen af bogholderi samt etablering af et nyt system vil være tilendebragt
i løbet af 2010.
Herudover har Bysekretariatet arbejdet på at få udarbejdet en vision og mission og at få sat ord på de
værdier der arbejdes ud fra i den boligsociale indsats. Formuleringen af en fælles mission og vision anser vi
for vigtig, da det giver fælles fodslag, fælles mål og fælles forståelse af, hvad det er, vi vil opnå med vores
arbejde.

1.2 Koordinering og igangsætning af indsatser
Sideløbende med etableringen af Bysekretariatet er en lang række af projekter og aktiviteter som beskrevet i
Helhedsplanen blevet iværksat. Det er sket med udgangspunkt i de eksisterende tilbud i området,
Samlingshuset og Fontænen. En uddybning af disse aktiviteter vil findes beskrevet under de to
næstkommende hovedafsnit i rapporten. Hertil har Bysekretariatet overtaget koordineringen af eksisterende
boligsociale aktiviteter og sammentænkt disse indsatser med Helhedsplanen.

1.3 Analyse og evaluering
En af Bysekretariatets væsentligste opgaver i 2009 har været gennemførelsen af en beboerundersøgelse i
Randers Nordby. Det var vigtigt hurtigt at få igangsat dette, så der forelå en førmåling af den boligsociale
kapital i Helhedsplanens indsatsområde. Beboerundersøgelsen vil udgøre sammenligningsgrundlaget med
en eftermåling der vil laves i efteråret 2012. Indsamlingen af spørgeskemaer blev afsluttet i efteråret 2009,
og rapporten for undersøgelsen vil blive publiceret i 2010.

Bysekretariatets årsrapport 2009

6
Herudover er der i samarbejde med de enkelte projekter og indsatser udviklet evalueringsskemaer som
beskrevet i Helhedsplanen. Disse skal sikre, at der løbende indsamles erfaringer, således at de igangsatte
aktiviteter hele tiden justeres, og derigennem tjener de formål der er beskrevet i Helhedsplanen.

1.4 Fundraising
En kerneopgave for Bysekretariatet er en fortsat indsats for at styrke den boligsociale indsats i Randers. Ikke
bare i Nordbyen, men i hele byen.
Bysekretariatet har derfor indgået som samarbejdspartner på to ansøgninger i 2009. Den ene ansøgning var
til Integrationsministeriets Kvindeprogram, og blev udarbejdet i tæt samarbejde med de lokale skoler i
området, Nørrevangsskolen og Nyvangsskolen, samt en medarbejder fra Randers kommune. Baggrunden
for ansøgningen var, at de to skoler oplever et øget antal elever med anden etnisk baggrund end dansk, og
skolerne har derfor behov for redskaber til at opnå et forbedret samarbejde med forældrene. Ligeledes var
projektet målrettet forældrene med undervisning, vejledning og information om det danske skole- og
uddannelsessystem. Ansøgningen fik desværre afslag, da der indkom ansøgninger for knap 110 mio og der
var afsat 10 mio. i puljen. Da projektet vurderes vigtigt for en forbedret integrationsindsats, vil der blive
arbejdet videre på denne i 2010.
I december 2009 udarbejdede Randers kommune og Bysekretariatet i fællesskab en ansøgning til
Integrationsministeriet om midler til et projekt med det formål at styrke den frivillige integrationsindsats i
foreningslivet. Et væsentligt omdrejningspunkt i ansøgningen var udbredelsen af de aktiviteter der i
Nordbyen havde givet gode erfaringer med styrkelsen af integration. Denne ansøgning blev imødekommet
og Bysekretariatet er repræsenteret i projektets arbejdsgruppe.
I april 2009 indsendte boligorganisationen Møllevænget og Storgaarden og Randers kommune en
ansøgning til Landsbyggefonden om en udvidelse af Helhedsplanen. I oktober 2009 kom der svar fra
Landsbyggefonden med en foreløbig støttebevilling på i alt 5,2 mio. kr. Perioden, som midlerne er givet til er
2010-2013 – altså samme periode som for den nuværende Helhedsplan. Der er derfor nu udarbejdet en
revideret Helhedsplan, der blev fremsendt Landsbyggefonden ultimo marts 2010.

1.5 Synliggørelse
For at være en succes, er man nødt til at blive set. I Bysekretariatet har der derfor fra start været fokus på,
hvordan Bysekretariatet kan nå ud til beboere og samarbejdspartnere. I juni 2009 blev beboerbladet
Nordbyposten udgivet for første gang. Bladet blev husstandsomdelt i Helhedsplanens indsatsområde, og har
haft til formål at præsentere områdets beboere for de mange aktiviteter, der blev sat i gang. Fra den første
udgivelse i juni til den tredje udgivelse i november 2009, har Bysekretariatet oplevet, hvordan beboerne i
området har taget bladet til sig. Har bladet ikke været i postkassen kort tid efter udgivelsen, har beboere
henvendt sig, og spurgt til hvornår det ville blive omdelt.
For at skabe et fælles udtryk og et kendetegn er der blevet udarbejdet et fælles logo. Nogle af de indsatser,
som indgår i Helhedsplanen, havde tidligere hørt under Randers kommune. Det skabte forvirring blandt
beboerne og samarbejdspartnere om, hvor man skulle henvende sig, og hvem man indgik samarbejde med.
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Ved at have et fælles logo sender vi et signal om, hvilke aktiviteter Bysekretariatet administrerer og
koordinerer, og som indgår i det samarbejde kommune og boligorganisationerne har om den boligsociale
indsats.
Ligeledes har Bysekretariatet fået udarbejdet en hjemmeside. Hjemmesiden anvendes til at bringe nyheder
og fungerer som en kalender, hvor man som beboer kan finde mange af de forskellige aktiviteter beskrevet.
Dertil har hjemmesiden til formål at formidle viden om Helhedsplanen for Randers Nordby og den
boligsociale indsats i Randers til samarbejdspartnere og øvrige. Der vil nu arbejdes kontinuerligt på at
forbedre hjemmesiden og holde den opdateret.
Herudover har Bysekretariatet stået for at få lavet hjemmesider til vores to integrationsprojekter
”Bydelsmødre” og ”Kvinder i forening”. Hjemmesiderne er under udarbejdelse, men har til formål dels at
informere om projekterne og dels at fungere som ”værktøjskasser” for andre lignende projekter.
Bysekretariatet arbejder kontinuerligt på hele tiden at optimere den måde, hvorpå vi kommer ud til beboerne
og vores samarbejdspartnere på. Vi vil derfor i 2010 have fokus på at få udarbejdet en kommunikationsplan.

1.6 Etablering af samarbejder
Samarbejdet med beboerdemokratiet, beboerne og de kommunale og private samarbejdspartnere er
afgørende for en vellykket indsats. Bysekretariatet har i den henseende oplevet stor velvilje og interesse for
at samarbejde.
Af tiltag i forhold til en styrkelse af samarbejdet med beboerdemokratiet blev der i foråret 2009 afholdt et
fælles informationsmøde for alle berørte afdelingsbestyrelser. Informationsmødet blev fulgt op af møder med
de enkelte afdelingsbestyrelser på enten to- eller tremandshånd. På denne måde er der arbejdet med at
sikre viden om Helhedsplanen ude i afdelingsbestyrelserne.
En væsentlig indsats beskrevet i Helhedsplanen er samarbejdet med Jennumparkens beboerstyrede
aktivitetsforening. I forhold til denne forening er der etableret et godt samarbejde med bestyrelsen.
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2. De beskæftigelsesrettede indsatser
I Helhedsplanen er der under de beskæftigelsesrettede indsatser beskrevet følgende initiativer:
1. Initiativ målrettet sygedagpengeområdet
2. Opbygning af virksomhedsnetværk med praktikpladser
3. Initiativ målrettet førtidspensionister
4. Iværksættelse af integrationstilbud målrettet kvinder
5. Iværksættelse af Højskoletilbud
6. Uddannelsesforløb vedr. IT og medier

Indsatserne er forankret i VækstBasen, der holder til på Gl. Jennumvej i hjertet af Helhedsplanens
indsatsområde. Initiativerne 1 og 2 udføres af Jobcentret i samarbejde med VækstBasen. Initiativerne 3 til 5
udføres af medarbejderne i VækstBasen, og i samarbejde med relevante uddannelsesudbydere. Indsatserne
i VækstBasen udføres af en porteføljeleder samt en projektmedarbejder. Initiativ 6 koordineres af
Bysekretariatet.

2.1 Initiativ målrettet sygedagpengeområdet
Målet med indsatsen er ganske kort at nedbringe antallet af sygedagpengemodtagere i Helhedsplanens
indsatsområde. Indsatsen udføres af Jobcenter Randers, der samarbejder med VækstBasen og
Bysekretariatet i forhold til at tilbyde sygedagpengemodtagere i indsatsområdet aktiveringstilbud, der
matcher deres behov.
Derudover leverer Randers kommune statistiske udtræk til Bysekretariatet halvårligt, der dokumenterer
antallet af sygeforløb med en varighed over 5 uger og kategoriseringen af de sygemeldte.

2.2 Opbygning af virksomhedsnetværk med praktikpladser
Målet med indsatsen er at etablere et virksomhedsnetværk specielt målrettet beboere i Nordbyen.
Herigennem ønskes en styrkelse af beskæftigelsen i Nordbyen.
I december 2009 har Jobcentret haft en medarbejder til at arbejde på at få afholdt et arrangement for
virksomheder i virksomhedsnetværket. Dette er sket i samarbejde med VækstBasen. Arrangementet bliver
afholdt i 2010.

2.3 Initiativ målrettet førtidspensionister
Målet med projektet er ganske kort, at flere førtidspensionister, gennem kompetenceafklaring og
kompetenceudvikling af den enkelte førtidspensionist, bliver aktive. Det kan ske i beskæftigelse, foreningsliv
mm. Det er et spændende projekt, der beskæftiger sig med en gruppe, der ikke tilbydes aktive tilbud i det
kommunale system. Baggrunden for, at Helhedsplanen beskæftiger sig med denne målgruppe er, at det er
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en gruppe af beboere, man ofte ser isoleret i deres lejligheder. Initiativet har til formål at bryde denne sociale
isolation, og hjælpe den enkelte i gang med en aktiv tilværelse.
På baggrund af de samtaler der til nu har været afholdt med førtidspensionister, har det vist sig, at ønskerne
til en mere aktiv hverdag, har spændt vidt fra ønske om at komme i job med løntilskud til at få hjælp til at
finde det rette frivillige arbejde, således at den pågældende bliver aktiv bruger i forskellige aktiviteter og
foreninger.

2.4 Iværksættelse af integrationstilbud målrettet kvinder
Målet med indsatsen er at styrke integrationen af kvinder med anden etnisk baggrund. Indsatsen vil bestå af
etablering af kvindegrupper, der deltager i et 12 ugers undervisningsforløb.
På grund af mangel på personaleressourcer nåede dette tilbud ikke at blive iværksat i løbet af 2009. Der har
dog været taget kontakt til en række kvinder, som ønsker at komme i en kvindegruppe, og det er planlagt at
opstarte et forløb i januar 2010 og igen i april 2010. Herved overholdes projektets milepælsplan.

2.5 Iværksættelse af Højskoletilbud
Højskolen har til formål at tilbyde Nordbyens beboere kompetenceudviklende undervisning. Fagrækken kan
strække sig fra almene fag til mere interessebetonede fag såsom krop og motion. Udover dette kan
aktiviteter omfatte enkeltstående foredrag og korte kurser. Initiativet koordineres i samarbejde mellem
VækstBasen og Bysekretariatet og finansieres dels med midler fra eksisterende boligsociale indsatser og
dels med midler fra Helhedsplanen for 2009-2012.
I planlægningen af højskoletilbud har der først og fremmest været fokus på at tilrettelægge indhold, der
matcher beboernes ønsker og efterspørgsel, og mange har efterspurgt motionsaktiviteter og kreative
aktiviteter.
I januar 2010 er der derfor planlagt opstart af en lang række af aktiviteter:


Tumlingegymnastik for 2-4-årige og deres forældre



Gymnastik med pilatesbold



FVU kurser i dansk og matematik



Blomsterbindingskurser



Glasværksted



Afspændingsundervisning



Madklub for mænd

Mange af disse undervisningsaktiviteter vil blive gennemført i et samarbejde med Fontænen.

2.6 Uddannelsestilbud vedr. IT og medier
En væsentlig indsats i både Helhedsplanen for 2007-2010 og i Helhedsplanen for Randers Nordby 20092012 er iværksættelse af kurser, der skal løfte beboernes IT kompetencer.
Planlægningen af kurser har i 2009 kun været i sin spæde start, da det har været nødvendigt i første
omgang at få skabt rammerne for undervisningen. Det vil sige få etableret undervisningslokaler og
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opgraderet EDB udstyr. Det er blevet klart for Bysekretariatet, at de eksisterende faciliteter ikke har været
egnede, og derfor har det været nødvendigt at få iværksat en opgradering af faciliteterne. Det forventes at
være afsluttet i løbet af første del af 2010. De forbedrede faciliteter vil være vigtige for Bysekretariatet
fremover i den boligsociale indsats, da de vil blive anvendt af de mange forskellige initiativer i Helhedsplanen
til undervisningsbrug.
Udover en opgradering af udstyr er der arbejdet på at få identificeret tilbud, der både får opbakning af
beboerne, og som samtidig medvirker til kompetenceudvikling af beboerne. Vi har valgt at opdele indsatsen i
de to aktiviteter: IT og medier.

IT-tilbuddene skal spænde vidt, og en række overvejelser er på tegnebrættet. Disse er:


IT for beboere af anden herkomst – (undervisning for somaliere af somaliere, undervisning for
tyrkere af tyrkere etc.)



Programmering for unge – lær at programmere spil



IT for 50+



Dertil almen IT-undervisning efter behov

Medieaktiviteterne forestiller vi os skal integreres med udgivelsen af Beboerbladet Nordbyposten. På sigt
(2010-2011) forestiller vi os at udbyde kurser indenfor journalistik, fotografering og film. Vi forestiller os, at
disse kurser skal henvende sig til de unge i Nordbyen.
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3. De sociale og sundhedsmæssige indsatser
I Helhedsplanen er der under de sociale og sundhedsmæssige indsatser beskrevet følgende projekter og
aktiviteter:


Udvikling af Samlingshuset



Udvikling af frivillighedsgrupper herunder rollemodeller og mentorer i relation til integrationsområdet



Udvikling af foreningsplatform



Nordbyens koordinationsplatform vedr. børn og unge



Svømmeprojekt



Beboeraktiviteter

3.1 Udvikling af Samlingshuset
Samlingshusets aktiviteter er mangeartede, men tjener de samme mål. Disse er at øge den fysiske og
psykiske sundhed i Nordbyen, og at være en indgang til en bred palet af rådgivnings- og vejledningstilbud.

Samlingshuset var indtil 1. april 2009 et projekt i Randers kommune. Samlingshuset fortsatte de
eksisterende aktiviteter (åben rådgivning, gruppeforløb, fællesspisning, individuel kostvejledning), og har
efter 1. april igangsat flere endnu. Af nye tilbud kan nævnes:


Tilbud om at få en diætist på besøg i beboerens eget hjem (siden juni 2009)



Udarbejdelse af sæsonkogebog, hvori beboerne præsenteres for madopskrifter der er sunde. I
kogebogen er der desuden udarbejdet indkøbsliste og et overslag på udgifter (første gang juni
2009).



I Samlingshuset har desuden været forankret et nyt projekt ”Go ferie”, der er finansieret med midler
fra Socialministeriet. Projektet tilbyder familier i Nordbyen at komme på ferie i en uge i
sommermånederne med det formål at styrke netværket familier imellem. Den første ferie blev afholdt
i juli 2009, hvor 11 familier deltog med i alt 41 deltagere.



I Samlingshuset har der ligeledes været forankret to integrationsprojekter, ”Kvinder i forening” og
”Bydelsmødre”, der begge støttes med midler fra Integrationsministeriets Kvindeprogram.
Projekterne havde opstart i februar 2009, og vil blive afsluttet med udgangen af 2010.



Dertil har Samlingshuset indgået i projektsamarbejde med Randers Centralsygehus vedrørende
”Mor i bevægelse” (siden september 2009).



Diætisterne har været ude at holde foredrag om sunde madpakker i lokale idrætsforeninger.



Samlingshusets ene diætist har ydet kostvejledning i områdets Parkcafe. Det er sket med henblik på
at tilbyde sund kost til cafeens brugere.
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3.2 Udvikling af frivillighedsgrupper
I daglig tale kaldes dette initiativ ”Børn i idræt”. Det overordnede fokus i projektet er en styrkelse af børns
sundhed gennem motion. Projektet har tre ben: Det ene ben går på at tilbyde ca. 20 børn årligt muligheden
for at deltage i en fritidsaktivitet. Primært en sportsaktivitet. Det andet ben er at tilbyde de samarbejdende
idrætsforeninger et mentorkursus for trænere og frivillige, således at de får redskaber til at støtte børn og
deres forældre. Endelig er det tredje ben, i samarbejde med foreningerne, at udpege rollemodeller blandt
foreningernes unge. Det skal medvirke til at udvikle frivillighedsindsatsen i området samt øge de unges
sociale kompetencer. I projektet prioriteres det desuden højt, at der vil være en løbende opfølgning med
forældre med henblik på at få dem til at prioritere deres børns tilknytning til en fritidsaktivitet.
I 2009 har der været fokus på at få etableret samarbejde med lokalområdets idrætsforeninger. Her har der
været lagt vægt på, at der skal være et bredt udvalg af aktiviteter. Der blev indgået aftale med fem forskellige
fritidstilbud i området. Disse er en bokse- og motionsklub, en rideklub, en fodboldklub, et dansestudie og en
gymnastikforening. Klubberne har fundet de frivillige, der skal deltage i mentorundervisning, og kursus blev
afholdt primo 2010. Undervisningen er fulgt op af et netværksmøde med kursusudbyder.

3.3 Udvikling af foreningsplatform
Målene med dette initiativ er mangeartede og omfatter bl.a. en styrkelse af foreningslivet i Nordbyen, en
samlet fælles foreningsindsats målrettet alle beboere samt at oplyse om foreningstankegangen.
Bysekretariatets boligsociale medarbejder har været tovholder på denne indsats og har været opsøgende i
forhold til områdets foreninger. Dernæst har den boligsociale medarbejder gennem sin kontakt til beboere og
foreninger søgt at lokalisere foreningsbehov og aktiviteter. I denne kontakt er det blevet klart, at der syd for
Ringboulevarden var behov for, at der blev igangsat aktiviteter på samme måde som Aktivitetsforeningen
Jennumparken gør det nord for Ringboulevarden. For at finde ud af om områdets beboere støttede op om et
sådant initiativ, blev der den 16. september 2009 indkaldt til et stormøde på Nørrevangsskolen. Her blev det
afsøgt, om der var beboere der kunne være interesseret i at engagere sig i sådanne aktiviteter. I første
omgang i nedsættelsen af et aktivitetsudvalg. Det lykkedes, og i resten af 2009 arbejdede aktivitetsudvalget
videre på etableringen af sig selv som en forening – Klub Nord.

Udover ovenstående har den boligsociale medarbejder i 2009 iværksat følgende aktiviteter:


Etablering af samarbejde med Frivilligværket i Randers med henblik på udvikling af metoder til at
støtte op om foreningsdannelsen



Samarbejde med Frivilligværket omkring afholdelsen af et foreningsmarked i Nordbyen i april 2010,
hvor de forskellige foreninger vil få mulighed for at præsentere deres forening og deres aktiviteter.



I november 2009 blev der afholdt et husflidsarrangement ”Globus” med fokus på integration.

3.4 Koordinationsplatform vedr. børn og unge
Målet med indsatsen er, at problemer blandt børn og unge forebygges. Indsatsen tager udgangspunkt i
Randers kommunes særlige indsatser for målgruppen i Randers Nordby, og udføres af Randers kommune.
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Dertil vil der etableres en arbejdsgruppe med de aktører i lokalområdet, som er involveret i løsning af
opgaver på børne- og familieområdet.

3.5 Svømmeprojekt
Svømmeprojektet har til formål at styrke integrationen i området, at udvikle netværk blandt beboerne samt
bidrage til at få flere i beskæftigelse.
Projektet kom i gang februar 2009, men gik i stå i maj 2009. Årsagen var samarbejdsvanskeligheder med
den involverede svømmeklub. I den reviderede Helhedsplan, der er indsendt ultimo marts 2010, vil indsatsen
erstattes med nye initiativer.

3.6 Beboeraktiviteter
Indsatsen har til formål at understøtte de beboerorganiserede aktiviteter, og herigennem øge
frivillighedsindsatsen, forebygge marginalisering og gøre Nordbyen til et attraktivt sted at bo. Indsatsen
udføres af områdets Aktivitetsforening Jennumparken.
Aktivitetsforeningen har i løbet af 2009 afholdt en lang række af arrangementer for både børn og voksne.
Her kan bl.a. nævnes:


En udflugt til Djurs sommerland



Halloweenfest



En udflugt til Ålborg Zoo



Juletur for de ældre beboere til Gl. Estrup



Børnediskotek



Juletræsfest



Børnebanko



Udflugt til Tivoli Friheden



Kræmmermarked



Tur til Tyskland



Sankt Hans arrangement

Dertil har Aktivitetsforeningen afholdt faste aktiviteter såsom:


Banko hver 14. dag



Løbetræning en gang ugentligt for de interesserede. Dette tilbud fortsætter så længe, der er
opbakning til det blandt beboerne



Familiesvømning hver lørdag



Linedanceundervisning en gang ugentligt

Udover Aktivitetsforeningens arrangementer og aktiviteter har der i 2009 været igangsat en lang række af
aktiviteter via midler fra Helhedsplanen 2007-2010. Her kan bl.a. nævnes:


SESAM – mødested for kvinder og børn. Tilbuddet benyttes primært af familier med anden etnisk
baggrund.



Fest for alle – arrangement lavet af SESAM



Lektiecafé for børn to gange ugentligt



Parkcafeen – finansiering af caféleder
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