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Forord
2015 har været et begivenhedsrigt år for Bysekre-

tariatet og Randers Nordby. Der har været en posi-

tiv udvikling i projekterne under Helhedsplanen, 

hvor kendetegnet har været et godt samarbejde 

mellem Bysekretariatet, bydelens beboere, bolig-

organisationerne, Randers Kommune og de øvrige 

samarbejdspartnere. 

Helhedsplanens mange aktiviteter har sammen 

med øvrige sociale indsatser bidraget til et løft i 

indsatsområderne Jennumparken, Vangdalparken

og området omkring Glarbjergvej i året, der er gå-

et. Fremdriften i hver af disse aktiviteter beskri-

ves i efterfølgende afsnit. 

Aktiviteterne på Nordre Fælled har været særlig spændende i 2015, 

idet et bredt partnerskab mellem mange forskellige aktører har mu-

liggjort en stor indsats i forhold til at udvikle og sammentænke både 

det fysiske miljø og de sociale indsatser. I 2015 blev åbningen af det 

nye store rekreative område BiStaden afholdt på Nordre Fælled med 

stor tilslutning af beboere. 

Også i 2015 blev der afholdt en boligkonference med deltagelse af

Randers Kommune, boligorganisationerne og politikere. Bysekreta-

riatet deltager i denne forbindelse i styregruppen for udvikling af bo-

ligstrategi, og bidrog til planlægning og afholdelse af dagen. Bolig-

konferencen havde særlig fokus på fremtidens sociale boligbehov, 

herunder overvejelser omkring sociale hensyn ved renoveringer, til-

pasning til nye boligbehov og målgrupper samt gode naboskaber i 

boligområderne. 

Den nuværende helhedsplan løber indtil foråret 2017, hvorfor Byse-

kretariatet i 2015 med udarbejdelsen af prækvalifikationen har taget 

de første skridt hen imod en ny helhedsplan gældende for 2017-21. 

Processen er sat i gang med udgangspunkt i et stort erfaringsgrund-

lag gennem arbejdet fra tidligere indsatser. Prækvalifikationen er ble-

vet udarbejdet i tæt samarbejde med beboerne, lokale aktører og 

Randers Kommune, hvor samtlige forvaltninger har deltaget. 

Prækvalifikationen blev henover efteråret og vinteren løbende god-

kendt af boligorganisationerne og Randers Byråd. 

Det skal desuden nævnes, at Udlændinge-, Integrations- og Boligmini-

steriets ghettoliste udkom i december 2015. Området omkring Glar-

bjergvej var senest på listen i 2014, men er ikke længere på listen for

2016.
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Helhedsplanen 2013-17 er skabt med udgangspunkt i erfaringerne fra tidligere indsatser, beboere og samarbejdspart-

neres input og Landsbyggefondens prioriteringer. Helhedsplanen er et stærkt strategisk samarbejde mellem Boligor-

ganisationerne i Randers og Randers kommune. Den vision og de prioriteringer, som Helhedsplanen 2013-17 har sat 

fokus på i den boligsociale indsats, er illustreret herunder:

 

I Helhedsplanen er der beskrevet 6 indsatsområder, og i alt 27 aktiviteter er iværksat for at indfri de mål, der er sat. Der 

lægges desuden stor vægt på løbende evaluering og monitorering af de mange forskellige aktiviteter og af de boligso-

ciale resultater1. 

Udover at varetage den boligsociale Helhedsplan og de konkrete aktiviteter der er beskrevet heri, så indgår Bysekretari-

atet i projekter, som udvikles og gennemføres i samarbejde med Randers Kommune, ministerier og eksterne fonde, som 

alle har til hensigt at styrke Helhedsplanen og understøtte visionen om, at Randers Nordby er et godt sted at bo. Disse 

vil kort blive nævnt afslutningsvis under afsnittet ’Øvrige aktiviteter i 2015’.

  1Dette kan betragtes som et 7. indsatsområde under evaluering.
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I weekenden op til påskeferien havde Nørrevangsskolen, Solgården, Jennumparkens 
Fritidshjem, Fritidshjemmet på Glentevej, KFUM’s institutioner, Bygger’n og Bysekratari-
atet i et bredt samarbejde med diverse sponsorer arrangeret en stor æggejagt på Nordre 
Fælled. Idéen bag arrangementet var at invitere hele byen til at besøge Nordbyen for 
derigennem at skabe positiv omtale. 

Op mod 300 personer var mødt op for at hjælpe Hønen Henning og Haren Hanne med 
at finde 200 forsvundne påskeæg. Dagen blev sluttet af med uddeling af præmier og 
bålmad på Bygger’n.



Det overordnede mål for indsatsen er at få flere beboere i job eller uddannelse, og blandt succeskriterierne for indsat-

sen er et fald i ledigheden og en højere uddannelsesgrad. Indsatsområdet omfatter i alt 9 forskellige aktiviteter, som 

har til formål at understøtte det overordnede mål. Aktiviteterne spænder fra en koordinerende indsats via en koordina-

tionsplatform for kommunale, boligsociale og samarbejdspartnere fra forskellige uddannelsesinstitutioner til en fri-

tidsjobindsats målrettet unge i boligområdet. Indsatser som FritidsTjansen, Lektiehjælp for voksne, Jobvejledning for 

voksne og Aktivt medborgerskab løftes af de boligsociale medarbejdere. Aktiviteter som Jobklubber, Uddannelsesvej-

ledning for unge, ParkCafeen og til dels uddannelsestilbud leveres som fremskudte indsatser eller varetages af nære 

samarbejdspartnere. Alle involverer dog den boligsociale indsats aktive deltagelse i forhold til at udbrede kendskabet 

til aktiviteten blandt beboerne og som aktiv støtte i forhold til udførelsen af aktiviteten.
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Uddannelse, beskæftigelse og erhverv

Forud for folketingsvalget i juni 2015 havde Bysekratariatet inviteret 
beboere og lokale landspolitikere til debat i ParkCaféen for at styrke
det aktive medborgerskab og understøtte den politiske deltagelse. 
Engagerede beboere var mødt op med relevante spørgsmål til politike-
rne. I alt var 8 forskellige partier repræsenteret i debatpanelet.

Resultaterne for indsatsområdet spænder vidt, men gan-

ske kort opsummeret er der i 2015 opnået følgende:

• 31 unge har kontaktet Fritidstjansen for at få vejled- 

 ning om fritidsjob. Heraf er 13 unge blevet tilknyttet et

  lommepengejob i Bysekretariatet, og 18 unge er kom-

 met i ordinært fritidsjob. Udslusning til ordinært job er 

 styrket via tættere samarbejde med lokale virksom-

 heder.

• 56 voksne har modtaget individuel jobvejledning i løbet 

 af 2015, og 26 er kommet i beskæftigelse, praktik eller 

 påbegyndt uddannelse. 

• 12 voksne har modtaget individuel lektiehjælp og men-

 torstøtte i 2015, og 4 personer har gennemført deres 

 uddannelsesforløb. 

• I samarbejde med UU og andre aktiviteter i Helheds-

 planen, hvor målgrupperne samles, er der i årets løb

 gennemført 7 kollektive vejledningstiltag i boligområ-

 det, med mulighed for efterfølgende individuel vejled-

 ning. Der har været 23 individuelle vejledningsforløb,

 hvor 5 unge er startet på en ungdomsuddannelse.

• 11 unge er eller har været i uddannelsesforløb i Park-

 Cafeen som en del af deres uddannelse ved 

 Randers Produktionshøjskole.

• Der har været 207 deltagere til de forskellige under-

 visningsforløb som er blevet tilbudt. Det har eksem- 

 pelvis været PC-undervisning og sprogundervisning i 

 dansk, engelsk, arabisk og kurdisk, syklub og fotoklub. 

 

 223 deltagere har blandt andet været til forskellige  

 forfatterforedrag, arrangementer om folketingsvalget

 eller kulturworkshops. Der er derudover afholdt en ræk-

 ke enkeltstående arrangementer, som har tiltrukket

 mange deltagere. Alle arrangementer har haft fokus 

 på at styrke det aktive medborgerskab.  

• Der er i 2015 startet tre uddannelsesforløb med i alt

 33 deltagere, der har til hensigt at understøtte det ak-

 tive medborgerskab. Forløbene har været af varieret 

 længde og haft forskellige temaer såsom nyhedslæ-

 seklub for kvinder og uddannelse af sundhedsagenter. 

 Forløbene afsluttes i 2016.

• I 2015 har 18 personer deltaget i Jobcentrets frem-

 skudte indsats Jobklubber. Flere af disse er blevet in-

 troduceret til relevante aktiviteter i Helhedsplanen, hvor

  der konkret er lavet i alt 36 henvisninger. Af de 18 per-

 soner er 4 personer startet i et praktikforløb eller an-

 den relevant aktivitet. Det kan være til aktiviteter så-

 som lektiehjælp, danskundervisning, pc undervisning,

 økonomisk rådgivning mv. 

• Koordinationsplatformen vedr. uddannelse, beskæfti-

 gelse og erhverv har mødtes hvert kvartal i 2015. 



Børn, unge og familie
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Det overordnede mål med indsatsområdet er at styrke familierne og deres handlekompetence. Dernæst at sikre børn 

og unges adgang til støtte og vejledning, med henblik på at hjælpe dem til at udnytte deres fulde potentiale. Succes-

kriterierne for indsatsområdet omfatter færre anbringelsessager og underretninger, et lavere skolefravær og en øget 

tryghed blandt beboerne. De aktiviteter, der er iværksat med henblik på at styrke området, er Familieklassen, børn og 

unge i foreningsliv, PLUS12, Babycafé, Åben anonym rådgivning og teenagegrupper. Aktiviteterne Familieklassen og 

Åben anonym rådgivning udføres af fremskudte kommunale medarbejdere, og i Babycaféen deltager sundhedsplejen.

I efterårsferien 2015 var 12 familier fra Randers Nordby med projekt Go’ Ferie 
på 5 dages familiekursus på Højskolen Østersøen. Her var læring og samvær 
i naturen i centrum, hvor der sammen med to naturvejledere var arrangeret 
Østers Safari i Vadehavet, Marsk Safari ved Højer og natureksperimenter med 
blandt andet elementerne ild og luft. 

En mor svarer i en spørgeskemaundersøgelse: ”Det var super hyggeligt. Vi 
svingede godt sammen alle familier og vores børn fik nye venner… Mine 
piger har kun positive minder fra Højskolen, og det samme har jeg. De snakker 
jævnligt om alle de ting, vi lavede den uge”. 

De resultater, der er opnået i perioden januar 2015 og

indtil årets udgang, er:

• I 2015 har i alt 33 børn og unge henvendt sig for mere 

 viden om mulige fritidsaktiviteter, og 35 er blevet ind-

 meldt i foreninger med kontingentstøtte. Kontingent-

 støtten ophørte for i alt 9 børn og unge i 2015, efter de 

 havde fået fuld støtte (op til et år). Heraf er 6 børn og

 unge fastholdt i deres fritidsaktivitet efter, at kontin-

 gentstøtten er ophørt.   

• 17 unge har været tilknyttet PLUS12 i 2015. En del af 

 disse er unge, som er engageret i Event8 (det tidlige-

 re Mind your own business), der har til hensigt at ud-

 vikle de unges viden om etablering af virksomhed, 

 kompetencer, der efterspørges på arbejdsmarkedet

 og styrke deres arbejdsidentitet. 

• Babycaféen, der udbydes i samarbejde mellem sund-

 hedsplejen og Bysekretariatet, har holdt åbent hver 

 uge i Nordbyen (Gl. Jennumparken og området om-

 kring Glarbjergvej), og deltagelsen har været på

 gennemsnitligt 5 mødre og børn pr. åbningsdag. Der 

 har i årets løb været gennemført et forårs- og et efter-

 årsprogram med forskellige temaer, herunder baby- 

 massage, madværksted og børns udvikling. Der er i alt 

 afholdt 24 arrangementer i årets løb. 

 Babycafeen i Vangdalen har fortsat sine aktiviteter i

 2015 og oplever et stigende antal brugere.

• Der har været et ugentligt tilbud (1-2 timer) om ano-

 nym rådgivning ved sagsbehandler, og tilbuddet be-

 nyttes i gennemsnit af 2 til 3 brugere om måneden.

 Sagsbehandleren har derudover afholdt 6 arrange-

 menter, hvor der gives information og viden om spe- 

 cifikke emner, eksempelvis overfor ejendomsfunk-

 tionærer, Bydelsmødrene og andre frivillige fore-

 ninger. Sagsbehandleren har registeret, at der er la-

 vet 12 henvisninger til andre tilbud.

• Familieklassen har givet 15 familier mulighed for at

 deltage i et 12 ugers forløb i Familieklassen. 

• Der er i 2015 skabt kontakt til 14 nye unge under ak-

 tiviteten Teenagegrupper. I perioden fra 2013-15 er

 der i denne aktivitet samlet set skabt kontakt til 80

 unge. For pigernes vedkommende er der mulighed  

 for at deltage i en lukket tøsegruppe, og for drenge- 

 nes vedkommende er der mulighed for hygge i Park-

 caféen om tirsdagen og spille fodbold om torsdagen.

  For begge grupper har medarbejderne fokus på at  

 brobygge til andre aktiviteter. 

 Pigerne er blevet introduceret for fritidstilbuddene  

 Solgården og Brygger’n, mens en gruppe drenge er  

 begyndt at deltage i KFUM’s ungdomsklub. 

• Koordinationsplatformen vedr. børn og unge har

 mødtes hvert kvartal i 2015.
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Indsatsområdet beboernetværk, inddragelse og demokrati er det tredjestørste indsatsområde i Helhedsplanen, og om-

fatter i alt 6 aktiviteter: Beboerambassadører (beboerrådet), initiativ vedr. særligt udsatte beboere, kompetenceløft til 

afdelingsbestyrelser, fællesspisninger, beboeraktiviteter og beboeraktivitetspulje. Det overordnede mål for indsats-

området er at styrke naboskab og fællesskab i boligområderne samt øge trygheden i boligområderne. Aktiviteterne 

beboeraktiviteter og beboeraktivitetspulje udføres af Aktivitetsforeningen Jennumparken. De øvrige aktiviteter løftes af 

de boligsociale medarbejdere.  

Beboernetværk, inddragelse og demokrati

•	Der har været en god tilslutning til fællesspisningerne 

 i 2015, særligt de etniske madaftener er populære 

 blandt beboerne. Der er blevet afholdt 10 fællesspis-

 ninger i ParkCaféen med deltagelse af gennemsnitligt 

 35 beboere. Der har i gennemsnit været ca. to frivilli-

 ge beboere tilknyttet de enkelte fællesspisninger, og de

 har bl.a. bidraget med frivillige kræfter ved planlæg-

 ning og gennemførsel af aktiviteten. I 2015 har der og-

 så været stor tilslutning til fællesspisningerne i Glar-

 bjergvejområdet og Vangdalen, hvor der i løbet af året 

 har været op mod 35 beboere pr. fællesspisning.

• Aktivitetsforeningen Jennumparkens frivillige har i 

 2015 gennemført en bred vifte af aktiviteter for forenin-

 gens medlemmer. Foreningen er nu oppe på 1151 regi-

 strerede medlemmer. Foreningen står bag 7 faste

 aktiviteter, herunder svømning en gang ugentligt, line-

 dance, børnedisco og to gange ugentligt åbent i Parken 

 (aktivitetsforeningens eget værested). Herudover har

 foreningen gennemført 8 enkeltstående/årlige aktivi-

 teter såsom juletræsfest, fastelavn, en tysklandstur mv.

• 14 ejendomsfunktionærer har deltaget i temadage, 

 herunder om muligheder for at gøre brug af den ano-

 nyme rådgivning i forbindelse med særlige problem-

 stillinger. Hver boligorganisation har udpeget en eller

 to ejendomsfunktionærer, som fremadrettet tilbydes at 

 deltage i temaforløb. Fra ejendomsfunktionærerne er

 der registeret 5 henvisninger til andre tilbud, blandt 

 andet i forbindelse med konflikthåndtering. 

Resultaterne indenfor indsatsområdet har i 2015 

omfattet:

• Beboerrådet har haft tilknyttet 14 beboerambassadø-

 rer, som har mødtes regelmæssigt i løbet af året. 

 Udover at afholde faste møder har de planlagt og afvik-

 let forskellige arrangementer for Nordbyens beboere.  

 Disse aktiviteter har i 2015 omfattet en studietur til Vej- 

 le og rekruttering af opgangsambassadører.   

 Idéen bag opgangsambassadørerne er at styrke nabo-

 skabet på forskellige niveauer og involvere beboerne,  

 der hvor de bor. Dette kan eksempelvis være ved at

  velkomme nye beboere i opgangen og hjælpe med at  

 uddele NordbyPosten eller flyers. Beboerrådet har re-

 krutteret 22 opgangsambassadører.

• Der har i årets løb været kontakt til 14 nye bestyrelses- 

 medlemmer fra afdelingsbestyrelser, hvorved der nu  

 er løbende dialog med godt 56 bestyrelsesmedlemmer

 i hhv. afdelingsbestyrelser og beboerdrevne forenings- 

 bestyrelser. Der er i 2015 blevet afholdt forskellige kur-

 ser for de mange bestyrelsesmedlemmer, bl.a. med

 fokus på kulturforståelse. Der er, som i de øvrige år,  

 ydet støtte til de enkelte foreninger med henblik på at  

 kompetenceløfte foreningernes frivillige. 

 I 2015 har i alt 31 bestyrelsesmedlemmer taget imod

 tilbud om kompetenceløft. Bestyrelsesmedlemmerne

 er derudover været inviteret til at deltage i møde om

 prækvalifikation i relation til den kommende helheds-

 plan.

I begyndelsen af 2015 blev der ansat en naturvejleder til området på Nordre 
Fælled. Naturvejleders opgave er at iværksætte aktiviteter for børn og unge i 
naturen. En af disse aktiviteter har været Naturklubben, som er en klub for børn 
i alderen 8-14 år, hvor formålet er at give dem større grad af naturfortrolighed. 
Gennem leg og læring vil børnene opnå større fortrolighed og forhåbentlig få 
en større lyst til at bruge naturen aktivt fremadrettet. 

I september måned blev der i denne forbindelse afholdt en stort kick-off ar-
rangement, hvor DR Ultras Store Nørd var inviteret. Godt 500 børn, unge og 
forældre var mødt op til et spændende show, hvor de blev taget med på tur i 
naturvidenskabens verden. 
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Indsatsområdet image og kommunikation har som langsigtet mål at ændre ikke bare omverdens opfat-

telse af Randers Nordby, men også beboernes egen oplevelse af områderne. De aktiviteter, der skal med-

virke til dette, er en styrkelse af intern og ekstern kommunikation, pressestrategi og borgerjournalister. 

En væsentlig del af den interne og eksterne kommunikation er udgivelsen af Nordbyposten, der udkom-

mer hver 4.måned. Bladet er en væsentlig kilde til information om aktiviteter blandt beboerne.

Resultaterne for indsatsområdet omfatter bl.a.:

• Gennemsnitligt 580 besøgende på hjemmesiden hver måned. Det er en lille forøgelse i forhold til 2014. 

• I årets løb er der udsendt 5 pressemeddelelser. Pressemæssig bevågenhed af aktiviteter som Bysekre-

 tariatet er involveret i. Særligt har udviklingen af Nordre fælled og de forskellige aktiviteter på området,

 samt Nordbyen Læser fået meget opmærksomhed. I løbet af 2015 er der registreret 24 positive histo-

 rier om Randers Nordby i pressen.

•	 86	bidrag	(artikler	og	billeder)	til	Nordbyposten	og	hjemmesiden	leveret	af	11	borgerjournalister.

Udsatte grupper
Indsatsområdet har blot én aktivitet, men det er en vigtig aktivitet, der udfylder et væsentligt behov blandt 

beboerne. Det drejer sig om økonomisk rådgivning, der varetages af en boligsocial medarbejder 5 timer 

ugentligt. Denne aktivitet suppleres dels med bistand fra en økonomisk boligsocial medarbejder ansat af 

RandersBolig i 2015 og dels af et godt samarbejde med eksterne aktører, såsom den boligsociale indsats 

for forebyggelse af udsættelse i Randers Kommune.

Resultaterne indenfor indsatsområdet har i 2015 omfattet:

• I alt 44 henvendelser, hvoraf mange har modtaget internt hjælp til eksempelvis at læse regninger

 og breve, men også til at håndtere §34 sager. I 9 tilfælde har henvendelserne ført til en brobygning til

 eksterne rådgivere. 

• I 33 tilfælde vurderes det, at den rådgivning og støtte som beboerne har modtaget hos den boligsociale

 medarbejder, har givet anledning til en forbedring af beboerens økonomiske situation. Det kan vedrøre 

 hjælp til at søge boligstøtte, udarbejdelse af budget, hjælp til at søge billigere bolig og lignende.

 

Image og kommunikation

Nordbyen Læser var udtænkt og udført af Randers Bibliotek sammen med 
ca. 20 lokale samarbejdspartnere med det boligsociale team fra Bysekretariatet i
spidsen og med rod i lokalmiljøet i Randers Nordby. Sammen stod de for en lang
række aktiviteter og læseoplevelser for at øge interessen for litteratur og lysten til at 
læse i Randers Nordby. Nordbyen Læser, der var økonomisk støttet af Kulturstyrelsen,
var en del af kulturminister Marianne Jelveds kampagne Danmark Læser, hvor 12
kommuner dystede om at blive Danmarks bedste læsekommune. 

Projektet blev udnævnt til Danmarks bedste læseprojekt, hvor den officielle kåring 
blev afholdt d. 30. maj i det fri på Nordre Fælled. Til kåringen fik Nordbyen besøg af 
borgmesteren i Randers Claus Omann Jensen, direktøren for Sundhed, Kultur
og Omsorg Erik Mouritsen og redaktionschef for DR Kulturpartnere Kåre Vedding 
Poulsen, som var den ene af de fem dommere i dommerpanelet.
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Sundhed 
Denne indsats har som overordnet mål at medvirke til at fremme sundheden blandt Nordbyens beboere. Indsatsen består 

af en enkelt aktivitet: Familiers sundhed. Omdrej-ningspunktet er at forbygge helbredsmæssige problemstillinger via kost-

vejledning, hvor aktiviteten henvender sig udelukkende til børnefamilier. 

Resultaterne indenfor indsatsområdet har i 2015 omfattet:

• Der har i 2015 været etableret kontakt til 22 familier 

• Kontakten er blandt andet blevet skabt via et madlav-

 ningsforløb målrettet børn og unge med i gennemsnit 

 10 deltagere.

• Derudover har der været gennemført 12 individuelle vej-

 ledninger med fokus på blandt andet kostvejledning. 

• I efteråret 2015 har der været afholdt en informations-

 aften med fokus på ny inspiration til madpakker for for-

 ældre med børn i KFUM’s institutioner. Initiativet var en 

 succes, hvor der efterfølgende er indgået aftale med to

 lokale institutioner om at afholde lignende arrangement

 i efteråret 2016.  

I 2015 er der gennemført en spørgeskemaundersøgelse 

med henblik på at undersøge, om det er lykkedes familier, 

der har deltaget i et individuelt forløb, at opnå en forbedret 

sundhed. Der er i alt udleveret 15 skemaer, og af dem er 

der modtaget 9 besvarelser. Alle 9 besvarelser peger på, at 

der er sket en forbedring af sundheden. Vurderingen sker 

ud fra den konkrete sundhedsproblematik, som beboeren 

har henvendt sig i forhold til.

Siden 2014 er der gennem projekt HotSpot 8-13 foretaget forebyggende og 
opsøgende arbejde blandt Glarbjergvejområdets børn og unge. 
Den opsøgende medarbejder har i samarbejde med den boligsociale indsats 
i løbet af året arrangeret forskellige aktiviteter i området, som for eksempel 
grillaftener, fællesspisninger, fodboldskole og kongespilsturneringer. 

I alt er 58 børn og unge gennem projektet blevet brobygget til fritidsaktiviteter.



Viden om og evaluering af 
den boligsociale indsats
En væsentlig del af Bysekretariatets arbejde er, at bidrage med viden om hvordan den boligsociale indsats

virker, og derfor kan evaluering betragtes som et 7. indsatsområde i den boligsociale Helhedsplan. I den 

forbindelse har Bysekretariatet fokus på analyse og evaluering samt monitorering. 

Analyse og evaluering

Bysekretariatet evaluerer løbende den boligsociale indsats. Det sker bl.a. ved kvartalsvise evalueringsmøder 

med de udførende boligsociale og fremskudte medarbejdere. Disse møder har fokus på den udviklingsori-

enterede evaluering, såsom hvad er der gjort i den forløbne periode, hvad opnåede vi med det, og hvilke 

overvejelser giver det anledning til. Evalueringsmøderne har dermed til hensigt at medvirke til en refleksion 

over anvendte metoder og derigennem styrke den boligsociale indsats. På baggrund af evalueringsmøderne 

bliver der udarbejdet kvartalsvise fremdriftsrapporter og ledelsesrapporter. Dette er sammen med regnskabs-

opfølgningen kvartalsvis blevet fremlagt for Helhedsplanens styregruppe og den politiske følgegruppe for 

Helhedsplanen. I forbindelse med afslutning af projekter finansieret med ministerielle puljemidler udarbejdes 

der typisk statusrapporter og evalueringer. I 2015 er der udarbejdet statusrapporter på Overskud til Livet, Go’ 

Ferie, Hotspot 8-13 og Nordbyen Læser. Sidstnævnte findes på Bysekretariatets hjemmeside2. 

Monitorering

Monitoreringen giver viden om beboersammensætningen i boligområderne i Helhedsplanen, hvor hensigten 

er at skabe et analytisk overblik over boligområderne med udgangspunkt i de tilgængelige data. Et veludviklet 

monitoreringssystem vil på længere sigt kunne udgøre et styringsredskab, som kan hjælpe kommunen og 

boligorganisationerne med at iværksætte meget målrettede initiativer, som tager afsæt i detaljerede oplys-

ninger om boligområderne. Bysekretariatet indhenter data i form af de såkaldte KÅS-tabeller fra Danmarks 

Statistik, og er derudover gået ind i et samarbejde med Randers Kommune om udviklingen af den boligsociale 

monitorering.

2 http://bysekretariatet.dk/rapporter.aspx
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Øvrige aktiviteter i 2015
Bysekretariatet har i årets løb, udover de mange aktiviteter under Helhedsplanen, været involveret i en 

række forskellige samarbejder og projektaktiviteter, som alle bidrager til at udvikle boligområdet i Ran-

ders Nordby, og derved også understøtter Helhedsplanens vision om, at Randers Nordby er et godt sted 

at bo. Her kan nævnes initiativer som Partnerskabet for Nordre Fælled, Business Talents, Hotspot 8-13, 

Go’ Ferie, Overskud til Livet samt deltagelse i de to landsdækkende projekter Mind Your Own Business og 

Danmark Læser. Alle initiativer bidrager til den helhedsorienterede boligsociale indsats, der skal komme 

beboerne i de udsatte boligområder til gavn.

Partnerskabet for Nordre Fælled, som blev etableret i 2013, og som er sammensat af repræsentanter fra 

Naturstyrelsen, Randers Produktionsskole, Beboerrådet for Helhedsplanen, Randers Kommune, Bysekre-

tariatet og Nordre Fælleds venner, har i 2015 udviklet området på Nordre Fælled. Partnerskabet har 

banet vejen for, at der ved årets start kunne ansættes en naturvejleder, som har gjort det muligt at sætte 

yderligere fokus på at udvikle, planlægge og gennemføre en lang række aktiviteter på området, herunder 

blandt andet Naturklubben, som er et samarbejde mellem Dansk Folkehjælp, Randers Produktionsskole 

og Bysekretariatet. De nye projekter har til hensigt at gøre det muligt for beboerne at udvide deres natur-

forståelse.

Arbejdet med den fysiske udformning af forskellige by- og naturrum har spillet en central rolle i 2015. Bi-

Staden blev indviet i foråret og er et bål- og naturlegepladsområde på Nordre Fælled i direkte forlængelse 

af Jennumparken. MYRETUEN, som er et spændende ByNaturrum kom nærmere en realisering med en 

bevilling på ca. 3 mio.kr. Endeligt har Bysekretariatet bidraget til at rejse 29 mio. kr. i forhold til at skabe 

en række tryghedsskabende infrastrukturændringer i Glarbjergvej-området. Processen vedrørende sidst-

nævnte forløber over 2016-2018, hvor Bysekretariatet deltager i styregruppen, og er delvist involveret i be-

boerinddragelsesprocesserne. 

Bysekretariatet har også i 2015 varetaget projektledelsen og en del af de administrative og udførende roller 

på projekterne Overskud til Livet, Hotspot 8-13, Business Talents og Go’ Ferie, som alle er projekter med 

fokus på forebyggelse og trivsel.

I 2015 har Bysekretariatet også været involveret i de landsdækkende projekter Mind Your Own Business og 

Danmark Læser (Nordbyen Læser). Mind Your Own Business har været et samarbejde med Dansk Flygt-

ningehjælp som afsluttede i 2015, men som nu er forankret i Bysekretariatet under iværksættergruppen 

Event8. Nordbyen Læser har ligeledes været en landsdækkende kampagne under Kulturstyrelsen, og som 

har været gennemført i tæt samarbejde med Randers Bibliotek. Projektet afsluttede i 2015 med at blive ud-

nævnt til Danmarks bedste læseprojekt. Samarbejdet med Randers Bibliotek er fortsat efter afslutningen, og 

projektet er nu forankret bl.a. i en nyhedslæseklub for kvinder, hvor der er fokus på læsefærdigheder samt en 

fædreklub med fokus på det sociale netværk. Disse landsdækkende projekter bidrager også alle til at skabe 

positiv omtale af Randers Nordby og synliggøre området på landsplan.
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Mind Your Own Business, som var et projekt i samarbejde med Dansk Flygtninge-
hjælp, sluttede i 2015. Projektet henvendte sig til unge minoritetsdrenge, der gerne 
ville have styrket deres faglige og sociale kompetencer gennem iværksætteri. 
Projektet er nu forankret i eventgruppen Event8, som drives af 8 drenge fra Jennum-
parken. Drengenes vision med Event8 er årligt at arrangere events som eksempelvis 
fodboldturneringer, som skal komme udsatte børn og unge til gavn. 

I maj 2015 afholdte Event8 et større arrangement - VM i Randers - hvor de selv havde 
arrangeret fodboldturnering og koncert med den internationale stjerne Brandon Beal.  
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Opgaveløsningen for det kommende år i Helhedsplanen vil 

fortsat ske i tæt samarbejde med vores kommunale og øv-

rige samarbejdspartnere ud fra tanken om, at det er igen-

nem samarbejdet, at vi formår at skabe merværdi. Ved at 

indgå i samarbejde med Partnerskabet for Nordre Fælled, 

Nordre Fælleds venner, Randers Produktionshøjskole, Job-

center, UU vejledningen, biblioteker og mange andre tror vi 

på, at vi i fællesskab kan skabe de bedste muligheder for 

beboerne i Randers Nordby.

De helt centrale fokusområder i 2016 vil være følgende:

• Fortsat følge de nuværende projekter og aktiviteter under 

 Helhedsplanen tæt med henblik på at nå de satte mål og 

 resultater. Derudover vil der være fokus på evaluering, 

 monitorering og forankring af resultater og metoder i By-

 sekretariatet og i boligområderne. 

• Fortsat at udvikle og implementere projekter i samarbej-

 de med lokale beboere og aktører, Randers Kommune, 

 eksterne samarbejdspartnere, ministerier og private  

 fonde. Eksempelvis kan nævnes Nyhedslæseklub for

 kvinder, Fædreklub, HotSpot 8-13, Go’ Ferie, partnerska-

 bet for Nordre Fælled, Overskud til Livet og infrastruktur-

 ændringerne i Glarbjergvejområdet, som fortsætter i 2016.   

 

Kommende aktiviteter i 2016
 • Bysekretariatet holder sig løbende orienteret om mulig-

 heder for fundraising af både små og store projektideer, 

 der kan understøtte den boligsociale indsats. Ved udgan-

 gen af 2015 blev der i et partnerskab mellem Randers 

 Kommune, Komiteen for Sundhedsoplysning og Byse-

 kretariatet indgået aftale om projektet Lær at Tackle, som

 er et sundhedstilbud med fokus på håndtering af kronisk

 sygdom. Ligeledes blev der ved årets slutning indgået  

 aftale med Velux- og Villum-fonden om at gennemføre

 projektet MyWay, som er et omfattende 4-årigt projekt. 

 Projektet har fokus på at udvikle og afprøve en række 

 metoder til forebyggende indsatser overfor udsatte og

 psykisk sårbare unge i Randers. MyWay omfatter blandt 

 andet et behandlingstilbud og et mentorforløb for ca. 150 

 unge i projektperioden. Lær at Tackle såvel som MyWay

 starter op i begyndelsen af 2016.

• Arbejdet med fundraising til og udvikling og etableringen 

 af MYRETUEN på Nordre Fælled fortsætter i 2016.

• Fokus på processen omkring den eventuelt kommende 

 helhedsplan. Som nævnt i forordet er prækvalifikationen

 godkendt af Randers Byråd og boligorganisationerne, 

 hvorfor Bysekretariatet afventer Landsbyggefondens til-

 bagemelding herpå i 2016.

• Bysekretariatet fortsætter i styregruppen for udvikling af

 en boligstrategi i Randers, herunder planlægning og af- 

 holdelse af lokale boligkonferencer.
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Billede fra højskolekurset i uge 42, hvor turen 
gik til Vadehavet med 12 familier fra Nordbyen.
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