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Forord
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Bysekretariatets årsberetningen for 2018 omhandler det første hele kalenderår med Den Boligsociale Helhedsplan for Randers 
Nordby 2017-21. Den boligsociale indsats startede op den 1. juni 2017 og har i denne fire års periode fokus på børn, unge og de-
res familier – særligt i forhold til tidlig forebyggelse og tryghed. Aktiviteterne er godt implementeret, og samarbejdet omkring 
disse mellem primært kommunale samarbejdspartnere og Bysekretariatet fungerer godt. 2018 har været et spændende år, hvor 
bestyrelsen har haft særligt fokus på udvikling af boligområderne på det strategiske niveau og deltog også i ét-års statusmøde 
med Landsbyggefonden, som har været en særlig milepæl i efteråret 2018.

Den boligsociale helhedsplan 2017-21 dækker tre udsatte boligområ-
der, Gl. Jennumparken (Jennumparken) området omkring Glarbjergvej 
og Vangdalsparken (Vangdalen). Den boligsociale helhedsplan er skabt 
i et samarbejde mellem beboere, samarbejdspartnere, Randers Kom-
mune, fire boligorganisationer i Randers, Landsbyggefonden og Byse-
kretariatet, som udfører og koordinerer den boligsociale indsats. Den 
boligsociale helhedsplan er støttet af midler fra Landsbyggefondens 
2014-2018-pulje og bygger på rammen for Boligforliget 2014. Indsat-
sen under helhedsplanen er inddelt i fire tværgående indsatsområder, 
og i alt 13 aktiviteter er sat i værk under indsatsområderne for at indfri 
den overordnede vision for helhedsplanen: 
 Randers Nordby – Fremtiden lever her
Som opfølgning på kickoff arrangementet for den boligsociale helheds-
plan i 2017 blev ét-året for den boligsociale helhedsplan også mar-
keret ved et arrangement i juni 2018, hvor de omkring 50 samarbejds-
partnere, der indgår i udførelsen af de boligsociale aktiviteter, var ind-
budt. Ved denne lejlighed deltog de aktivt og fremlagde resultater for 
udvalgte aktiviteter under den boligsociale helhedsplan. Samtidig fik 
deltagerne også ny viden med hjem i form af oplæg fra Helle Rabøl 
Hansen, førende forsker inden for ungdomslivet, som fremlagde nogle 
af sine spænden-de forskningsresultater om sammensatte sårbarhed-
er blandt unge. Resultater fra forskningen viser blandt andet, at særligt 
unges trivsel har indflydelse på deres fravær både inden for skole, ud-
dannelse og job, og det kigges der netop på i aktiviteten Fra fravær til 
fremmøde, som har fokus på skoleelevers fravær. Her er opnået gode 
resultater gennem en fokuseret indsats, som sætter ind på tre niveauer: 
Klasse-, gruppe- og individindsats. De positive resultater herfra er også 
fremhævet af den lokale presse i løbet af året. 

Bestyrelsen har med afsæt i regeringens parallelsamfundspakke taget 
hul på et større bystrategisk udviklingsarbejde for Randers Nordby. Det 
handler om at igangsætte en udviklingsplan for boligområdet, Gl. Jen-
numparken, med henblik på at vende den truende udvikling mod, at om-
rådet ender på listen over ghettoområder.

Ved udgangen af 2018 udkom Transport-, Bygge- og Boligministeriet 
med ghettolisten for 2018. Selvom Randers kommune kan se frem til 
endnu et år, hvor ingen boligområder er på listen, er det fortsat margi-
naler, der afgør, om vi bliver optaget på listen. Der er som led i den 
bystrategiske indsats udarbejdet en større ansøgning til Landsbygge-
fonden med planer for, hvordan Gl. Jennumparkens infrastruktur kan 
nytænkes og boligområdet kan åbnes op – særligt i forhold til naturom-
rådet, Nordre Fælled, som boligområdet ligger op ad. Samtidig er der 
med denne plan også lagt op til et bredere bystrategisk samarbejde om 
at tænke udvikling af Randers Nordby sammen med øvrige udviklings-
initiativer for Randers by. 

2018 har også budt på sammenhænge mellem fysiske og sociale pro-
jekter. Netop indvielsen af de fysiske forbedringer i området omkring  
Glarbjergvej i sensommeren er et godt eksempel på, når sociale ind-
satser understøttes af et løft i de fysiske omgivelser i boligområdet. Her 
har fokus været på at skabe uderum til fællesskab og sammenhæng i 
området i form af stier, belysning og opholdsrum.

Etableringen af bynaturrummet, Myretuen, i 2017 og en opstart af en 
boligsocial naturvejleder i starten af 2018 er et andet eksempel herpå. 
Der er nu skabt mere liv på Nordre Fælled, hvilket er med til at åbne 
området op for hele Randers. Større fællesskaber som gå-klub, Parkrun 
og kræftramte mænd anvender de rekreative arealer på Nordre Fælled 
og Myretuen som mødested, og der er også sket en øget inddragelse 
af foreningslivet – blandt andet i samarbejde med Natur og Ungdom, 
Bydelsmødre og Mænds Mødesteder. Samtidig skabes der også liv i 
form af skoler og institutioner, der bruger uderummet i kombination 
med den boligsociale naturvejleder. Med Myretuen er der også skabt 
en ramme for, hvordan den boligsociale naturvejleder løfter aktiviteter 
ind i en naturfaglig sammenhæng, hvor brugen af naturen åbner op for 
nye oplevelser med formålet om, at familierne kan udnytte naturens 
mange ressourcer. Disse mange interesser og fællesskaber omkring 
Nordre Fælled er også blevet bemærket udefra, da Partnerskabet 
for Nordre Fælled sidst på året blev udvalgt som et særligt innovativt 
tiltag blandt andre offentlige innovationstiltag. Det indgår som en case 
i håndbogen Nyt Sammen Bedre, En håndbog om innovative samar-
bejder i den offentlige sektor udgivet af Center for Offentlig Innovation 
(COI) i september 2018.

Vi er kommet godt fra start, og det første hele kalenderår af den boligso-
ciale indsats er gået planmæssigt, hvilket også fremgår af resultaterne 
for 2018. Dette afspejledes også ved ét-års statusmødet med Lands-
byggefonden, som roste både resultater og det stabile samarbejde, der 
er bygget op omkring udførelsen af aktiviteterne under den boligsociale 
helhedsplan. Særligt fremhævet blev bestyrelsens sammensætning og 
samarbejde som i Landsbyggefondens nyhedsbrev i december 2018 
blev fremhævet som en stærk satsning med kommunens topembeds-
folk og direktionen for boligselskaberne i bestyrelsen og deres evne til 
sammen at handle og sætte retning og rammer for samarbejdet. 

Vi kan takke hinanden for det gode samarbejde på alle niveauer om-
kring aktiviteterne under Den Boligsociale Helhedsplan for Randers 
Nordby. Vi glæder os alle til at fortsætte dette og tage fat på de udfor-
dringer, der venter forude i 2019.

Michael Maaløe
Bestyrelsesformand for 
den boligsociale helhedsplan

Direktør Børn og Skole, Randers Kommune 



Mads Pedersen har været med som brandkadet siden det første hold. 

Han blev i 2018 uddannet til hjælpeinstruktør, og han fortæller:

“Det er sjovt og udfordrende at være brandkadet. Man overskrider 

grænser og får nye bekendtskaber.”
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Den Boligsociale Helhedsplan for Randers Nordby 2017-21 er skabt med udgangspunkt i erfaringerne fra tidligere indsatser, 

samspil med beboerne i området og samarbejdspartneres input og Landsbyggefondens prioriteringer. Helhedsplanen er et 

stærkt strategisk samarbejde mellem Boligorganisationerne i Randers og Randers kommune. 

Indsatsen under helhedsplanen er tilrettelagt ud fra fire tværgående indsatsområder med tilhørende aktiviteter:

Det boligsociale arbejde
- en helhedsorienteret indsats
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Forebyggelse og 
Forældreansvar

•	Boligsociale	mødregrupper

•	NUSSA,	Neuroaffektiv
 udviklingspsykologisk 
 struktureret social aktivitet 

•	Tidlig	sproglig	indsats

•	Fra	fravær	til	fremmøde

•	Familieklassen

•	Boligsociale	Familiekurser

Uddannelse 
og Beskæftigelse

•	Familieorienteret	
 uddannelsesvejledning
•	Parat	til	uddannelse	og		 	
 beskæftigelse for unge

•	Uddannelsestilbud	til	unge

Kriminalpræventiv
Indsats

Hotspot Nordbyen – fokus på
unge 7-17-årige. Indsatsen er 
bygget op som en koordineret 
og helhedsorienteret indsats for 
unge i samarbejde med andre 
kriminalpræventive aktører i 
området. Det omhandler blandt 
andet gadeplansarbejde, hjælpe 
børn og unge ud i foreningslivet, 
gruppeforløb for teenagere.

Tryghed 
og Trivsel

•	Styrkelse	af	naboskab

•	Formidling	og	Branding:
	 Fremtiden	lever	her



Bysekretariatet indgår i en mangfoldighed af samarbejder og aktiviteter ud over at varetage den boligsociale helhedsplan og 

de konkrete aktiviteter, der er beskrevet heri. Det er alle samarbejder og aktiviteter, der styrker helhedsplanen og understøtter 

visionen for helhedsplanen: Randers Nordby – Fremtiden lever her. Det er blandt andet projekter som MyWay, en fire årig 

bydækkende indsats for unge i mistrivsel, Go’ Ferie, Råd til Huslejen og Boligsocial Naturvejleder,	samt	etablering	af	Udekøk-

ken i Vangdalen. Disse vil kort blive nævnt afslutningsvis under afsnittet ”Øvrige aktiviteter i 2018”.

Organisering
Bestyrelsen og styregruppen har afholdt to bestyrelsesmøder og tre styregruppemøder i løbet af 2018. Bestyrelsen har 

herudover	planmæssigt	afholdt	et	ekstra	møde	i	2018	i	forbindelse	med	etårs	status	mødet	med	LBF.	Bestyrelsen	har	det	

overordnede ansvar og har særlig fokus på de overordnede mål og succeskriterierne på indsatsområderne samt på strategisk 

udvikling af boligområderne generelt.

Styregruppen	følger	fremdriften	i	de	konkrete	aktiviteter	og	sikrer,	at	aktiviteterne	gennemføres	som	beskrevet	i	delaftalerne.	

Styregruppen	har	derfor	særlig	fokus	på,	at	koordinering	af	aktiviteterne	sker	som	aftalt	i	milepælsplanerne,	med	henblik	på	

at nå succeskriterierne for de enkelte aktiviteter.  
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Resultaterne på de opsatte mål i den boligsociale helhedsplan måles på tre niveauer:

1. Overordnede mål

2. Succeskriterier på indsatsniveau 

3. Succeskriterier på aktivitetsniveau

Helhedsplanen bygger på en forandringsteori, hvor der er skabt en tæt sammenhæng mellem det, der er igangsat på

aktivitetsniveau og succeskriterierne for de fire indsatsområder. Dertil kommer fem overordnede samfundsmæssige 

mål, hvor indsatsen på aktivitetsniveau ikke direkte afspejles i udviklingen af disse:

• En øget beskæftigelsesgrad blandt beboerne

• En øget uddannelsesgrad blandt unge i boligområderne

• Færre passive kontanthjælpsmodtagere i boligområderne

• Færre anbringelsessager i de tre boligområder

• En øget tryghed i boligområderne

Gennem de iværksatte aktiviteter skal succeskriterier og mål for de enkelte indsatsområder opnås, og der er således 

en tæt sammenhæng mellem aktivitetsmål og mål på indsatsniveau. Der er mange ydre faktorer og generelle sam-

fundsmæssige strukturer, som har indflydelse på udviklingen i boligområderne under den boligsociale helhedsplan. 

Der følges én gang årligt op på de fem overordnede mål samt succeskriterierne for de fire indsatsområder gennem de 

boligstatiske	nøgletal	 fra	Danmarks	Statistik,	Landsbyggefondens	boligsociale	 indikatorer	samt	Randers	Kommunes	

fagsystemer. Resultaterne heraf vil fremgå sidst i årsrapporten.

Den metodetilgang, der fra Landbyggefondens side ligger bag tilrettelæggelsen af en stor del af aktiviteterne, er en læ-

ringsorienteret tilgang. Derfor er mange aktiviteter baseret på forløb med fokus på at tilbyde en sammenhængende 

indsats for de deltagende beboere over en periode fremfor mere enkeltstående aktiviteter. Det er antagelsen, at det i 

højere grad giver mulighed for at opbygge en læringskurve. 
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I årsrapporten gives en status i forhold til resultater på de overordnede fem mål, indsatsniveau, som omhandler succeskriter-

ier for de fire indsatsområder, samt på aktivitetsniveau. I næste afsnit vil resultaterne for helhedsplanens aktiviteter under 

de	fire	indsatsområder	blive	præsenteret	for	2018.	Afrapporteringen	på	aktiviteterne	under	den	boligsociale	helhedsplan	vil	

dog være det primære fokus i årsrapporten. Herefter følger et afsnit om det mellemliggende niveau, det vil sige de opnåede 

resultater for hvert af de fire indsatsområder, og afslutningsvis kommer en kort opsummeret status på udviklingen i de 

overordnede fem mål for den boligsociale helhedsplan.

Bysekretariatet	har	fortsat	et	tæt	samarbejde	med	Randers	Kommune	om	boligsocial	monitorering.	Det	er	aftalt	med	Ran-

ders	Kommune,	at	der	én	gang	årligt	i	september	måned	leveres	en	samlet	afrapportering	af	boligsociale	data.	Derudover	

indhenter	Bysekretariatet	data	i	form	af	Boligstatistiske	Nøgletal	fra	Danmarks	Statistik	og	fra	Landsbyggefondens	egen	

portal for Boligsociale Data. 

RESULTATER PÅ AKTIVITETSNIVEAU
Forebyggelse og forældreansvar
Det overordnede mål for indsatsen er at øge børnenes livsmuligheder ved at sætte fokus på familiernes trivsel og mestring 

af forældreopgaven samt styrke børnenes sproglige og sociale kompetencer. 

Under	indsatsområdet	indgår	i	alt	6	aktiviteter,	og	det	udgør	således	det	største	indsatsområde	i	den	boligsociale	helheds-

plan.	Aktiviteterne	har	alle	til	formål	at	understøtte	det	overordnede	mål	for	indsatsområdet,	og	aktiviteterne	spænder	fra	

Boligsociale Mødregrupper til en indsats med fokus på at nedbringe elevfraværet på de tre skoler med flest børn fra boligom-

råderne	under	den	boligsociale	helhedsplan.	Aktiviteterne	udføres	alle	i	tæt	samspil	mellem	de	boligsociale	medarbejdere	og	

kommunale	fagpersoner,	fremskudte	medarbejdere	fra	Børn	og	Skole,	Sundhedsplejen	i	Randers	Kommune	og	fra	Randers	

Bibliotek. Resultaterne inden for Forebyggelse og Forældreansvar spænder vidt, og der er i 2018 opnået følgende resultater:

• Boligsociale Mødregrupper (Babyklubber) 

Der	har	været	afholdt	tre	forløb,	hvor	16	mødre	med	deres	børn	har	deltaget.	Et	forløb	i	Babyklub	består	af	8	mødegange.	

Her	har	15	mødre	gennemført	forløbet	(94%).	Ud	fra	tilbagemeldinger	via	selvevaluering	fra	13	mødre	har	10	mødre	oplevet	

at	få	styrket	deres	forældrekompetence	efter	at	have	deltaget	i	Babyklub	(77%).	Aktiviteten	udføres	i	et	samarbejde	mellem	

en	boligsocial	medarbejder	og	to	sundhedsplejersker.	I	2018	startede	det	første	MiniFIV	forløb	–	et	alternativ	til	Babyklub-

forløbene.	MiniFIV	er	et	særligt	tilrettelagt	FamilieIVærksætter-hold	for	udsatte	familier	fra	helhedsplanens	boligområder.	I	

november 2018 startede planlægningen af endnu et supplement til Babyklub-forløb med fokus på den ældre del af mål-

gruppen	–	de	1-2	årige	børn.	Tilbuddet	udvikles	i	et	samarbejde	mellem	Jennumparkens	Børnehus,	Sundhedsplejen	og	en	

boligsocial	medarbejder	og	vil	være	et	tilbud	til	forældre	i	Jennumparkens	Børnehus.	Første	hold	skal	efter	planen	starte	i	

slutningen af første kvartal 2019. Dette er et initiativ iværksat på baggrund af meget varierende muligheder for at rekruttere 

forældre med helt nyfødte babyer og med baggrund i, at forældre med børn i 1-2 års alderen fortsat kan have behov for 

vejledning og dialog omkring barnets udvikling og tilknytning.

Resultater for 2018
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•	NUSSA, Neuroaffektiv Udviklingspsykologisk Struktureret Social Aktivitet 

I	denne	aktivitet	er	der	fokus	på	at	gøre	børn	i	3-6	års	alderen	mere	skoleparate	ved	at	træne	dem	i	følelsesmæssige,	sprog-

lige, sociale og selvreguleringskompetencer. Der er gennemført 10 forløb af varierende længde, hvor 59 børn har deltaget. 

Aktiviteten,	NUSSA,	foregår	i	tre	dagtilbud	i	området	for	den	boligsociale	helhedsplan	-	Børnehuset	Jennumparken,	Børne-

huset Mælkevejen og Børnehaven Glentevej. 

Resultater på baggrund af fokusgruppeinterview 

Der	er	foretaget	fokusgruppeinterview	med	NUSSA-instruktører	og	pædagoger	fra	de	tre	daginstitutioner.	Overordnet	set	har	

personalet	oplevet	en	positiv	udvikling	med	de	børn,	der	har	deltaget	i	NUSSA-forløb.	De	generelle	observationer	fra	instruk-

tørerne og pædagogen omhandler følgende temaer: Børnenes evne til at regulere deres arousalniveau, børnenes bevidsthed 

omkring deres følelser, børnenes tryghed, tillid og selvsikkerhed samt børnenes fortsatte udvikling.

•	Tidlig Sproglig Indsats 

I	tæt	samarbejde	med	Randers	Bibliotek	har	der	været	afholdt	16	forløb	for	børn	i	alderen	2-5	år.	Forløbene	handlede	blandt	

andet om Dialogisk læsning over temaet Kaj er væk, Babybogklub for mødre med børn under 2 år samt forløb omkring even-

tyr	eller	med	fokus	på	kroppen.	Forløbene	er	afholdt	i	de	dagtilbud	beliggende	i	området	for	den	boligsociale	helhedsplan.	Der	

har også været enkeltstående aktiviteter i form af besøg af bogbussen med udgangspunkt i deres eventyrkoncept.

•	Fra fravær til Fremmøde 

Målet med denne aktivitet er at identificere tidligt fraværstruede børn og unge via en koordineret og håndholdt indsats for 

målgruppen med henblik på at kunne nedbringe skolefraværet for de børn og unge, der bor i området for den boligsociale 

helhedsplan.	Aktiviteten	foregår	på	de	tre	skoler,	der	har	flest	børn	fra	helhedsplanens	område:	Nørrevangskolen,	Øster-

vangsskolen og Vestervangsskolen. Indsatsen består af både individuelle- og klasseindsatser samt gruppeforløb for udvalgte 

børn	eller	forældre	eller	for	fagpersonale.	Aktiviteten	udføres	i	et	samarbejde	mellem	boligsociale	medarbejdere,	fremskudte	

fagpersoner	fra	PPR,	Sundhedsplejen,	udføreområdet	og	de	tre	skoler.

45	børn	og	deres	forældre	har	været	i	individuelle	forløb.	Også	børn	uden	for	boligområderne	for	den	boligsociale	helhedsplan	

har deltaget i indsatsen gennem klasseindsatser som fremmødekonkurrencer og makkerskabsordninger, hvilket har været 

afprøvet	på	alle	tre	skoler.	På	Nørrevangsskolen	førte	det	til	en	reduktion	i	elevfraværet	på	9.	klassetrin	fra	7,4%	til	3,3%	i	

perioden	fra	efterårsferien	2017	frem	til	vinterferien	2018.	Der	er	afholdt	3	kursusforløb,	dels	om	redskaber	til	at	håndtere	

årsager til fravær for forældre til børn med bekymrende fravær, dels om erfaringer fra andre kommuner vedrørende indsatser 

om elevfravær til nøglepersoner på de tre skoler og dels om trivsel og fremmøde for en gruppe elever fra 9. klasse på Nør-

revangssskolen.	Der	er	også	på	Østervangs-	og	Nørrevangsskolen	indført	en	fraværstelefon	for	henholdsvis	9.	årgang	og

0.-6.	årgang.	Her	skal	forældrene	melde	deres	børns	fravær	telefonisk	inden	mødetid.	
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• Familieklassen 

Denne aktivitet er et tilbud til børn på Nørrevangsskolen. Her er blandt andet fokus på at give forældrene medansvar for 

deres	børn	skolegang.	Forældrene	har	over	en	periode	på	12	uger	været	med	deres	barn	i	skole	én	gang	om	ugen,	og	den	

dag	har	forældrene	ansvaret	for	barnets	faglige	arbejde.	Det	foregår	i	samarbejde	med	Familieklasseinstruktøren	på	Nørre-

vangsskolen	og	en	boligsocial	medarbejder.	14	børn	og	deres	forældre	er	optaget	i	Familieklassen	i	2018,	hvor	nogle	endnu	

ikke	har	afsluttet	deres	forløb.	Ud	af	de	12	børn,	som	har	afsluttet	deres	forløb	i	Familieklassen	i	2018,	har	11	gennemført.	

Forældrene	har	via	et	spørgeskema	svaret	på	dels	deres	tilfredshed	med	forløbet	i	Familieklassen	og	dels	deres	udbytte	af	at	

have deltaget i forløbet, og ca. 90% af forældrebesvarelserne var meget tilfredse med forløbet og har opnået udbytte heraf.

• Boligsociale Familiekurser 

De utrolige år	(DUÅ)	er	et	forældrekursus	over	14	uger.	Det	har	fokus	på	at	styrke	forældrene	i	deres	forståelse	af	forældre-

ansvar	og	deres	selvtillid	i	forældrerollen.	Det	tilbydes	i	et	samarbejde	mellem	uddannede	DUÅ-instruktører	fra	PPR	og	en	

boligsociale medarbejder. I aktiviteten er 5 forældre til børn i alderen 0-8 år startet på et forløb under helhedsplanen – tre af 

disse på et særskilt hold for forældre i Randers Nordby. 

Ud	af	det	første	DUÅ-kursus	med	opstart	i	2017	og	afslutning	i	marts	2018	har	2	ud	af	5	forældre	gennemført	forløbet.	

Instruktørerne	vurderer	trods	meget	fravær	hos	nogle	forældre,	at	alle	forældre	har	fået	meget	ud	af	DUÅ-kurset,	da	de	

har arbejdet med opgaverne undervejs og har deltaget fra start til slut i forløbet. Der er foretaget en måling af forældrenes 

tilfredshed	med	DUÅ-kurset	samt	deres	udbytte	af	at	deltage	i	forløbet.	Alle	fem	forældre	har	været	tilfredse	med	kursets	

indhold	samt	med	underviserne	på	DUÅ-kurset.	Samtidig	oplever	alle	forældrene	at	have	fået	udbytte	af	at	have	deltaget	på	

DUÅ-kurset,	hvilke	er	vurderet	ud	fra,	at	forældrene	oplever	færre	situationer	med	deres	børn	som	problemfyldte	samtidig	

med, at de problematiske situationer opleves som mindre kraftige eller ikke så ofte som før.

Resultat af fokusgruppeinterview af frontpersonale vedrørende DUÅ-kursus

I	marts	blev	der	foretaget	et	fokusgruppeinterview,	hvor	frontpersonale	til	de	børn,	hvis	forældre	afsluttede	DUÅ-forløbet	i	

marts 2018 medvirkede. Resultatet af fokusgruppeinterviewet er sammenfattet under følgende temaer: Børnenes ændrede 

adfærd, Børnenes bevidste søgen efter anerkendelse, Forældrenes ændrede adfærd over for skolepersonalet og Ændret 

adfærd mellem forældre og børn.	Overordnet	pegede	det	interviewede	frontpersonale	på,	at	de	i	større	eller	mindre	grad	

havde observeret en positiv ændring i adfærd hos børn og forældre inden for disse fire overskrifter.

Boligsociale familiekurser

Under	Boligsociale	Familiekurser	er	der	er	også	i	regi	af	Bysekretariatet	gennemført	tre	familienetværksforløb	i	2018.	To	af	

forløbene	har	været	for	forældre	og	børn	fra	henholdsvis	Familieklassen	og	DUÅ-forløbet,	hvor	fokus	har	været	rettet	mod	at	

opbygge de sociale relationer familierne imellem for dermed at styrke familiernes netværk og grundlag for bedre at kunne 

hjælpe og understøtte hinanden på sigt. Det har handlet om forskellige aktiviteter for hele familien som fx madlavning, na-

turoplevelser	og	kreative	ting.	Det	tredje	Boligsociale	Familienetværksforløb	er	gennemført	på	Nørrevangsskolen	med	fokus	

på sund mad og tilberedning heraf, hvor mødre og børn sammen har været aktive i udførelsen heraf. 
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Uddannelse og beskæftigelse
Det overordnede mål for indsatsen under Uddannelse og Beskæftigelse er, at flere unge uddanner sig og kommer i beskæfti-

gelse således, at boligområderne styrkes og den negative arv brydes. 

Der indgår tre aktiviteter under dette indsatsområde. De spænder fra indsatser, der styrker de unges arbejdsidentitet og 

senere	uddannelsesvalg	som	fx	MiLife	og	Brandkadetter	til	Familieorienteret	Uddannelsesvejledning.	Sidstnævnte	har	fokus	

på at styrke forældrene, så de bliver bedre rustet til at give deres børn den bedst mulige opbakning til skolegang, uddan-

nelsesvalg samt start på en ungdomsuddannelse.

Alle	aktiviteter	har	til	formål	at	understøtte	unge	i	uddannelse	eller	beskæftigelse	eller	valg	heraf	–	herunder	også	fritidsjob	–	

eller	fastholde	de	unge	heri,	så	flere	unge	får	en	uddannelse	eller	kommer	i	beskæftigelse.	Flere	aktiviteter	udføres	i	samar-

bejde	mellem	boligsociale	medarbejdere	og	samarbejdspartnere	som	Falck	og	Beredskab	&	Sikkerhed,	Randers	Produk-

tionshøjskole,	Randers	Ungdomsskole,	Ungdommens	Uddannelsesvejledning	Randers	(UUR)	og	Randers	FC’s	Jobakademi.

•	 Parat til Uddannelse og Beskæftigelse for unge  

Under	denne	aktivitet	indgår	fem	delaktiviteter:	Rådgivning	og	Mestring,	Fritidstjansen,	Legepatrulje,	Brandkadet	og	MILIFE.	

De har særlig fokus på at styrke ikke alene de unges arbejdsidentitet og senere valg af uddannelse, men også at fastholde 

frafaldstruede unge i uddannelse og styrke deres netværk. 

 I Rådgivning og Mestring har 29 unge indgået i individuelle rådgivningsforløb hos en boligsocial medarbejder. Det har

blandt	andet	handlet	om	hjælp	til	at	kontakte	forskellige	myndigheder,	herunder	især	Udlændingestyrelsen,	og	job-	og	ud-

dannelsesvejledning.	Flere	af	de	29	unge	har	modtaget	rådgivning	mere	end	én	gang.

 I Fritidstjansen har 21 unge gennemført et 5 ugers opkvalificeringsforløb med henblik på at gøre dem klar til at søge fri-

tidsjob.	Tilbuddet	henvender	sig	til	de	15-17	årige.	Sideløbende	med	gruppeforløbene	har	den	boligsociale	medarbejder	ydet	

støtte via individuelle forløb til 18 unge. De har herigennem modtaget samme opkvalificering som de unge i gruppeforløb, 

men	har	af	forskellige	årsager	ikke	kunnet	deltage	i	gruppeforløbene.	31	unge	har	fået	fritidsjob	og	heraf	har	21	fastholdt	

deres fritidsjob i mere end tre måneder – de sidste 10 unge har endnu ikke været ansat i tre måneder.

Bysekretariatet	har	sammen	med	UUR,	Randers	FC	Jobakademi	og	den	A.P.	Møllerske	støttefond	indgået	et	samarbejde	om	

projektet, Talents of Tomorrow	(TOT),	som	startede	pr.	1.	oktober	2018.	Det	har	ligesom	Fritidstjansen	til	formål	at	skabe	en	

positiv	arbejdsidentitet	hos	flere	unge	i	hele	Randers,	og	målgruppen	er	samtidig	udvidet	til	at	omfatte	13-17	årige	unge.		

	 I	Legepatrulje	er	9	unge	blevet	uddannet	legeinstruktører	gennem	et	forløb	på	3	moduler	i	foråret	med	fokus	på	blandt

andet konflikthåndtering og rollemodel, igangsættelse af lege og legens faser. Navnlig i skolernes sommerferie og efter-

årsferie	har	de	unge	stået	for	at	igangsætte	21	aktiviteter	for	børn	i	området	for	den	boligsociale	helhedsplan.	Alle	unge,	

der	startede	op	som	legeinstruktører,	er	fastholdt	i	projektet.	3	af	de	9	unge	har	undervejs	eller	efterfølgende	fået	ordinære	

fritidsjobs.	De	øvrige	unge	er	brobygget	til	Fritidstjansen	/	TOT,	beskrevet	ovenfor.	
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 Brandkadet	er	et	tilbud	til	unge	i	8.	og	9.	klasse	primært	på	Nørrevangsskolen.	Uddannelsen	tilbydes	i	samarbejde	med	

Beredskab	&	Sikkerhed,	Falck,	Nørrevangsskolen,	Randers	Ungdomsskole,	UUR.	Uddannelsen	sigter	på	at	styrke	de	unge	i	

deres arbejdsidentitet og løfte de unges selvværd og sociale kompetencer samtidig med, at de unge får stor indsigt i faget 

som brandmand. Her har 8 unge med opstart på uddannelsen i 2017 afsluttet anden del af uddannelsen som brandkadet i 

foråret	2018.	To	af	disse	har	bestået	uddannelsen	som	hjælpeinstruktør	hos	Brandkadet	Danmark	efterfølgende.	

Herefter har 7 nye unge gennemført uddannelsen som brandkadet i 2018, og de valgte alle efter afslutning af uddannelsen 

at fortsætte i Brandkadetkorpset, som ved udgangen af 2018 udgør 10 unge. I alt har 15 unge gennemført en uddannelse 

som brandkadet i 2018.

	 På	Nørrevangsskolen	er	gennemført	MiLife-forløb	for	129	elever	på	7.	og	8.	klassetrin.	Det	er	et	forløb	med	fokus	på	at	

styrke de unges personlige og sociale kompetencer med henblik på at ruste dem til at opnå personlige mål og klare sig godt 

gennem	skole-	og	uddannelsessystem.		Forløbet	udbydes	i	et	samarbejde	mellem	Nørrevangsskolen	og	Randers	Ungdoms-

skole.

•	 Uddannelsestilbud	til	unge	er	et	tilbud	til	de	unge	på	Randers	Produktionshøjskole,	der	er	tilknyttet	området	for	den	bolig-

sociale	helhedsplan.	Aktiviteten	foregår	i	samarbejde	med	UUR	og	Randers	Produktionshøjskole	og	er	tilrettelagt	som	et	

opkvalificeringsforløb af de unge med det mål, at de overgår til en ungdomsuddannelse. 11 unge fra helheldplanens område 

har	været	tilknyttet	værksteder	placeret	i	boligområdet	fx	Parkcaféen,	Adventure,	Skov	og	Natur,	Bygge	og	Anlæg.	I	alt	har	

17	unge	afsluttet	produktionsskoleforløb	og	65%	heraf	er	overgået	til	ungdomsuddannelse	eller	i	beskæftigelse.	

Sideløbende	hermed	har	den	boligsociale	medarbejder	afholdt	to	netværksarrangementer	for	de	unge	for	at	understøtte	

de unge i at fastholde deres nuværende uddannelse eller komme videre i en ungdomsuddannelse samt styrke de unges 

netværk.  

•	 Familieorienteret	uddannelsesvejledning	

Her	har	6	unge	og	deres	familier	deltaget	i	et	vejledningsforløb	med	henblik	på	at	ruste	forældrene	til	bedre	at	kunne	støtte	

og	give	deres	børn	bedst	mulig	opbakning	til	skolegang,	uddannelsesvalg	samt	start	på	en	ungdomsuddannelse.	Aktiviteten	

er målrettet de unge, der bliver erklæret ikke-uddannelsesparate i december. Indsatsen har bestået af vejledningssamtaler 

med elever og forældre og har særligt haft fokus på at sikre, at elev og forældre får en fornemmelse for bredden af uddannel-

sessystemet. Det har været et mål at hjælpe elev og forældre med at lave en realistisk plan B i forhold til uddannelsesønsker. 

Der	er	foretaget	selvevaluering	af	familiernes	udbytte	af	forløbet	ud	fra	et	spørgeskema.	Fem	familier	har	ønsket	at	besvare,	

og	fire	af	disse	føler	sig	efter	forløbet	bedre	rustet	til	at	håndtere	de	udfordringer,	deres	barn	har/har	haft	i	forhold	til	uddan-

nelsesparathed.
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Ved indvielsen af infrastrukturændringerne i området omkring 

Glarbjergvej den 25. august 2018, var der opvisning i BMX på de 

anlagte stier i og omkring opholdsstedet, “Falken”.
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Kriminalpræventiv indsats
Det overordnede mål med indsatsen er at etablere en tidlig forebyggende og helhedsorienteret indsats for børn og unge i alderen 

7-17 år. Indsatsen er rettet mod børn og unge, som er overladt til sig selv i fritiden, og indsatsen har fokus på at være både til-

lidsskabende og brobyggende i relation til de eksisterende fritidstilbud i Randers Nordby.

Aktiviteten	HotSpot	under	dette	indsatsområde	er	en	bred	indsats	bestående	af	en	række	delaktiviteter.	HotSpot	udføres	af	en	

boligsocial medarbejder med fokus på, at de unge tilegner sig kompetencer, der styrker deres videre færd i livet i forhold til ud-

dannelse, sociale relationer og fritid. Dette sikres gennem opsøgende gadeplansarbejde, individuelle indsatser, tæt koordinerende 

samarbejde	med	områdets	institutioner	og	aktører,	deltagelse	i	det	koordinerende	SSP-netværk,	konfliktmægling	og	gruppeforløb	

med unge. 

Resultaterne indenfor indsatsområdet har i 2018 omfattet de delaktiviteter, der indgår under HotSpot: 

• Der er knyttet kontakt til 81 børn og unge i de tre boligsociale områder under helhedsplanen.

• Der er sket 21 brobygninger til andre relevante fritidstilbud, blandt andet til teenagegrupper og Legepatruljen i Bysekretariatets 

regi,	til	fag	under	Randers	Ungdomsskole	og	til	sportsklubber.	Herudover	har	39	børn	og	unge	fået	hjælp	til	at	søge	kontingent-

støtte	via	Børnenes	Kontor,	Red	Barnet	og	Randers	FC	Fonden.	

• Der har været afholdt to teenagegruppeforløb i løbet af 2018. Det ene forløb var med fokus på piger, som havde brug for et

socialt	netværk	udenfor	skolen.	Det	andet	forløb	var	for	en	gruppe	drenge,	der	i	2016/17	har	været	igennem	et	Mind	Your	Own	

Businessforløb. 

•	Den	boligsociale	medarbejder	har	i	perioden	deltaget	i	ét	koordinerende	SSP-Nord	netværksmøde.		Her	ud	over	har	der	blandt	

andet i regi af Bysekretariatet været afholdt tre klubnetværksmøder, tre møder for ejendomsfunktionærerne, to møder i konflikt-

mæglernetværket	samt	fire	møder	i	Koordinationsplatformen	for	børn	og	unge	–	et	koordineringsforum	for	de	fagpersoner,	der	

arbejder med børn og unge i og omkring de udsatte boligområder under den boligsociale helhedsplan. Derudover har der været 

to akutte beredskabsmøder omkring unge i klubtilbud samt ét akut beredskabsmøde omkring bynaturrummet, Myretuen. 
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Tryghed og Trivsel
Indsatserne	under	dette	indsatsområde	understøtter	det	overordnede	mål	i	Randers	Kommunes	Vision	2021:	”At	gøre	Randers	

endnu	mere	attraktiv”.	De	boligsociale	aktiviteter	skal	her	ses	som	et	supplement	og	en	ekstra	indsats	overfor	socialt	udsatte	

boligområder, så Randers Nordby bliver et mere attraktivt sted at bo for alle.

Under	dette	indsatsområde	er	der	iværksat	to	aktiviteter.	Et	af	formålene	er	overordnet	at	styrke	den	sociale	sammenhængskraft	

i boligområderne gennem styrkelse af naboskab i boligområderne. Her understøtter en boligsocial medarbejder, beboerdrevne 

aktiviteter og foreningslivet i Randers Nordby, så beboerne engageres i foreningsliv og aktiviteter til at fremme relationer og det 

gode naboskab. 

Det er desuden formålet med den anden aktivitet Formidling og Branding under indsatsområdet at fremme et positivt image 

både indenfor som udenfor boligområderne. Med udgangspunkt i visionen Randers Nordby – Fremtiden lever her, brandes områ-

det som et godt sted at vokse op, med det sigte at opnå positiv medieomtale af de tre udsatte boligområder. Bysekretariatet er 

desuden redaktør for en række kommunikationsplatforme rettet mod de lokale beboere, fx det husstandsomdelte beboerblad 

NordbyPosten, hjemmeside, nyhedsbreve og facebook.  

Der er i 2018 opnået følgende resultater for de to aktiviteter:

•	Styrkelse	af	naboskab

Beboerrådet mødes fortsat regelmæssigt, og der har i 2018 været afholdt 5 møder – herunder den årlige nabofest i slutningen af 

januar med henblik på at anerkende de beboere, der yder en frivillig indsats. Beboerrådet har ved udgangen af 2018 ti udøvende 

beboerambassadører. Der har desuden med hjælp fra frivillige naboambassadører været personlig kontakt til 41 nytilflyttede be-

boere	i	helhedsplanens	område.	Kontakten	har	primært	været	ved	udlevering	af	beboermapper	til	de	nytilflyttede	beboere.

Der	er	forsat	syv	aktive	foreninger	med	et	medlemstal	over	25:	Aktivitetsforeningen	Jennumparken,	Aktivitetsforeningen	Vandalen	

(VHIF),	Bydelsmødre	foreningen,	Nordbyens	Motions	Forening,	Nordre	Fælleds	Venner,	Foreningen	Sesam,	KFUM-fodbold.	Det	er	

også primært de beboerdrevne foreninger, der 42 gange i løbet af 2018 har modtaget støtte fra den boligsociale medarbejder 

i form af understøttelse ved bestyrelsesmøder, planlægning af arrangementer, sparringsmøder til udvikling af nye aktiviteter mv.  

I	løbet	af	året	har	der	været	afholdt	14	fællesspisninger	med	stor	tilslutning	fra	beboerne,	hvor	gennemsnitligt	30	beboere	har	

deltaget	pr.	gang.	Fællesspisningerne	har	været	afholdt	i	alle	tre	boligområder	under	den	boligsociale	helhedsplan.	Dertil	kommer	

tre fællesspisninger i Myretuen med fokus på udendørs tilberedning af mad.

•	Formidling	og	branding

Bysekretariatet har udarbejdet og omdelt fem udgaver af beboerbladet Nordbyposten, og der er udsendt 12 nyhedsmails til abon-

nenter af Bysekretariatets nyhedsbrev.

Bysekretariatet opdaterer www.bysekretariatet.dk, og der har i løbet af 2018 i gennemsnit pr. måned været 1.080 besøgende på 

hjemmesiden	med	oktober	måned	som	den	højeste	på	1.302.	Det	er	en	stigning	sammenlignet	med	maj	2017	med	839	unikke	

besøgende. 

Bysekretariatets	Facebookside	har	ved	udgangen	af	året	544	følgere.	Her	er	også	sket	en	stigning	fra	udgangspunktet	pr.	1.	juni	

2017 på 444 følgere.



Den	lokale	pressemæssige	opmærksomhed	på	den	boligsociale	indsats	i	Randers	Nordby	har	ført	til	23	positive	artikler	i	løbet	af	

2018.	Derudover	har	der	været	bragt	et	indslag	i	TV2	Østjylland	den	2.	januar	om	udsatte	boligområder	og	den	indsats	der	gøres	

for	at	sikre	en	positiv	udvikling	i	området	omkring	Glarbjergvej.	Der	har	også	været	bragt	et	indslag	i	DR	TV	avisen	den	3.	juni	med	

fokus på udsatte familier og brug af naturen ud fra aktiviteten Boligsociale Familienetværk og samspillet med den boligsociale 

naturvejleder.	Desuden	blev	der	bragt	to	indslag	i	P4	Østjylland	om	den	boligsociale	naturvejleder	og	naturen	som	social	løftestang		

henholdsvis	den	12.	marts	og	den	26.	maj	samt	et	indslag	om	indsatsen	mod	elevfravær	på	Nørrevangsskolen	den	23.	februar.	

Sidst	på	året	blev	Partnerskabet	for	Nordre	Fælled	udvalgt	som	et	særligt	innovativt	tiltag	blandt	andre	offentlige	innovationstiltag,	

og indgår som en case i håndbogen Nyt Sammen Bedre, En håndbog om innovative samarbejder i den offentlige udgivet af Center 

for Offentlig Innovation	(COI).	Landsbyggefonden	bragte	endvidere	i	deres	nyhedsbrev	i	december	en	længere	omtale	af	bestyr-

elsens samarbejde omkring den boligsociale helhedsplan. Bysekretariatet har til ét-års fejringen af den boligsociale helhedsplan 

fået udarbejdet en film, som skildrer det boligsociale arbejde ud fra nogle af de aktiviteter, der udføres i tæt samspil med fagper-

sonale	fra	Randers	Kommune.	https://vimeo.com/maydayfilmgodkend/review/274653952/2f21f680e7

I	forhold	til	den	eksterne	branding	af	området	indgår	Bysekretariatet	i	flere	partnerskaber,	blandt	andet	Partnerskabet	for	Nordre	

Fælled	bestående	af	Naturstyrelsen	Kronjylland,	Randers	Kommune	og	Randers	Produktionshøjskole	med	henblik	på	at	udvikle	

det	tidligere	militære	øvelsesområde,	Nordre	Fælled.	Det	ligger	op	ad	Jennumparken	og	i	forlængelse	af	området	omkring	Glar-

bjergvej. 

Med indvielsen af bynaturrummet, Myretuen, i september 2017 og opstart af en boligsocial naturvejleder i januar 2018 er udvik-

lingen	af	Nordre	Fælled	rigtig	godt	på	vej.	Der	opleves	langt	mere	liv	på	Nordre	fælled	og	omkring	Myretuen.	Både	lokale	familier,	

institutioner,	skoleklasser	fra	hele	Randers	og	flere	foreninger	mødes	omkring	Myretuen	og	bruger	faciliteterne.	Projektet	viser	nye	

veje for boligsociale indsatser ved at skabe natur- og friluftsmuligheder og samtidig bryde isolationen for et udsat boligområde. 

Samtidig	mødes	også	flere	foreninger	som	Natur	og	Ungdom,	Bydelsmødre	og	Kræftramte	Mænd	regelmæssigt	omkring	fælles	

aktiviteter	ved	Myretuen	og	på	Nordre	Fælled,	og	som	noget	nyt	er	der	i	2018	opstartet	en	lokal	afdeling	af	Parkrun	i	Randers	

Nordby	med	støtte	fra	den	boligsociale	naturvejleder.	Dette	er	et	verdensomspændt	koncept	omkring	en	ugentlig	5	km	løbetur.	Alle	

disse	tiltag	er	med	til	at	åbne	boligområderne	op	mod	resten	af	byen.	Hele	udviklingen	af	Nordre	Fælled	spiller	tæt	sammen	med	

udviklingen af Langvang med den nye multihal og hænger sammen med strategien for området om at kombinere eller forbinde 

natur- og sportsfaciliteter med boligområdet. 
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Parkrun på Nordre Fælled - et verdensomspændt koncept 

omkring en ugentlig løbetur på 5 km.



Projektet	om	at	udvikle	udearealerne	og	øge	trygheden	i	området	omkring	Glarbjergvej	via	de	omfattende	 infrastruktur-

forbedringer står nu færdigt og blev indviet af borgmesteren den 25. august 2018. Det rummer fysiske tryghedsfremmende 

initiativer med henblik på at styrke fællesskaber gennem indretning af udearealer og opholdspladser rundt i boligområdet. 

Hertil kommer også et gennemtænkt lysdesign, der er med til at skabe identitet til området og sammenhæng mellem 

områdets nye stisystemer, hvilket øger trygheden. Der opleves generelt stor tilfredshed med ændringerne i området blandt 

beboerne, hvor beboerrådet og styregruppen for processen har været afgørende for inddragelse og information af beboerne 

under	hele	processen.	Særligt	opholdsstedet,	som	beboerne	har	døbt	Falken	efter	den	nærliggende	Falkevej,	er	vellidt	blandt	

børn	og	unge	i	og	uden	for	området,	hvilket	fremgår	af	en	udtalelse	fra	en	flok	drenge:	”Det	bedste	er	banerne	med	bakker.	

Før	var	det	bare	græs.	Der	mødtes	vi	på	fodboldbanerne	ved	Nørrevangsskolen.	Nu	mødes	vi	bare	tæt	på,	hvor	vi	bor,	og	der	

er	altid	nogle	børn.	Fedt	med	et	nyt	mødested	….	går	bare	over	til	’Falken’	efter	skoletid	og	mødes	med	dem,	der	er	der”.	

Også	opholdsstederne	placeret	flere	steder	i	området	skaber	liv	og	fællesskab	blandt	beboerne.	En	kvinde	svarer	på,	hvad	

hun	ser	som	det	bedste	ved	området:	”…	Det	er	mødestederne	(opholdspladserne).	Her	mødes	vi	med	hele	familien	og	venner	

og	spiser	sammen	–	der	er	god	plads.	Alle	lamperne	ved	stien	er	også	godt	…	og	foran	opgangene”.		  

Bysekretariatet	har	også	i	2018	bidraget	og	deltaget	i	den	boligsociale	årskonference	i	Randers	mellem	Randers	Kommune	

og	RandersBolig.	 I	den	forbindelse	har	Bysekretariatet	deltaget	 i	Styregruppen	for	udvikling	af	boligstrategi	og	bidrog	til	

planlægning og afholdelse af selve konferencen.
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Borgmester, Torben Hansen,  indviede det ny område 

omkring Glarbjergvej den 25. august 2018 og fik hjælp 

af et barn fra området til at kippe den røde snor.
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Fra fravær til fremmøde - vinderklassen i fremmødekonkurrencen blandt 7. klasserne

på Vestervangsskolen får overrakt præmie i maj 2018: Pizza til frokost.
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Øvrige aktiviteter i 2018
Bysekretariatet har i årets løb, udover de mange aktiviteter under den boligsociale helhedsplan, været involveret i en række for-

skellige samarbejder og projektaktiviteter, som alle understøtter udviklingen af boligområderne i Randers Nordby, og derved også 

understøtter helhedsplanens vision: Randers Nordby – fremtiden lever her. Her kan blandt andet nævnes følgende initiativer, der 

alle bidrager til den helhedsorienterede boligsociale indsats:

•	Partnerskabet	for	Nordre	Fælled,	herunder	udvikling	af	bynaturrummet,	MYRETUEN

• MyWay

•	Randers	FC	Fritidsjobakademi.	Projektet,	Talents	of	Tomorrow	(TOT),	som	Bysekretariatet	sammen	med	Ungdommens	
	 Uddannelsesvejledning	Randers	og	Randers	FC’s	Fritidsjobakademi	har	indgået	et	samarbejde	omkring	med	
	 Den	A.P.	Møllerske	støttefond

•	Go’	Ferie,	som	er	finansieret	af	midler	fra	Socialstyrelsen

•	Råd	til	huslejen,	som	er	finansieret	af	midler	fra	Trafik,	Bygge	og	Boligstyrelsen

•	Udstyr	til	aktiviteten,	Brandkadet,	som	er	finansieret	af	midler	fra	Trygfonden	

•	Boligsocial	Naturvejleder,	som	er	finansieret	af	midler	fra	Friluftsrådet

•	 Etablering	af	udekøkken	i	boligområdet,	Vangdalen,	som	er	finansieret	af	midler	fra	Friluftsrådet,	Lokale-	og	Anlægsfonden
 samt Nordea-fonden

Bysekretariatet er repræsenteret i følgende arbejds- og styregrupper:

•	Partnerskabet	for	Nordre	Fælled

•	Boligorganisationernes	Bydækkende	Økonomiske	Rådgivning

• Boligstrategi og Boligsocial årskonference i Randes

• Infrastrukturændringerne i Glarbjergvej-området 

•	Randers	FC	Fritidsjobakademi

•	Samarbejde	med	ungdomsforskerne,	Helle	Rabøl	Hansen	og	Jens	Christian	Nielsen,	om	følgeforskning	i	forbindelse	med

  projektet, MyWay  samt bidrag til udarbejdelsen af en metodehåndbog om projektet, som forskerne er redaktører på.

Bysekretariatet	har	tilført	Randers	i	alt	8.320.600	kr.	gennem	fundraising	i	2018.

 



“Det er sjovt at røre og se hvordan blæksprutter ser ud indeni”,

siger Delnia på 9 år, som var med på overnatningstur til Kattegatcenteret 

med gruppen af familier, der deltog i projekt Go’ Ferie.
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Analyse og evaluering
Bysekretariatet evaluerer løbende den boligsociale indsats. Det sker blandt andet gennem evalueringsmøder, som tre gange 

årligt afholdes mellem Bysekretariatets projektleder og de udførende boligsociale medarbejdere samt fremskudte kommunale 

medarbejdere. Disse møder har fokus på den udviklingsorienterede evaluering, såsom hvilke tiltag, der er gjort i den forløbne pe-

riode,	hvad	har	vi	opnået	herigennem,	og	hvilke	overvejelser	giver	det	anledning	til	fremadrettet.	Evalueringsmøderne	har	dermed	

til hensigt at medvirke til en refleksion over anvendte metoder og derigennem styrke den boligsociale indsats samt sikre aktivite-

ternes fremdrift. 

Der er i forbindelse med de tre årlige møder i styregruppen udarbejdet en fremdriftsrapport. Bestyrelsen mødes to gange årligt og 

orienteres på et mere overordnet plan om fremdriften og eventuelle udfordringer i aktiviteter suppleret af regnskabsopfølgningen. 

I forbindelse med afslutning af projekter finansieret med ministerielle puljemidler og fonde udarbejdes løbende statusrapporter, 

årsrapporter	og	afsluttende	evalueringsrapporter.	I	2018	er	der	udarbejdet	følgende:	Evalueringsrapport	for	følgende	to	projketer:	

Go’	Ferie	for	2017/18	samt	Infrastrukturændringer	i	området	omkring	Glarbjergvej.	Derudover	er	der	udarbejdet	årsrapport	for	

følgende projekter: Den Boligsociale Helhedsplan 2017-21, MyWay, Råd til Huslejen samt Boligsocial Naturvejleder. Desuden er 

der udarbejdet materiale til ét-års statusmøde mellem Landsbyggefonden og bestyrelsen. Der har været et samarbejde mellem 

Randers	Kommune	og	Bysekretariatet	gennem	den	monitoreringsgruppen	for	den	boligsociale	helhedsplan,	der	er	nedsat	til	

formålet. Det handler om den årlige afrapportering på de overordne fem mål samt på succeskriterier på de fire indsatsområder. 

Resultaterne heraf indgår sidst i årsrapporten i en opsummeret udgave.  

B Y S E K R E TA R I AT E T   Å R S R A P P O R T  2 0 1 8   S I D E  2 1



Det kommende år… 
I	2019	er	der	også	udsigt	til	flere	spændende	nye	tiltag.	Først	og	fremmest	fortsættes	naturligvis	det	gode	samarbejde	omkring	

de aktiviteter, der er igangsat under den boligsociale helhedsplan. 

Bestyrelsen fortsætter også sit arbejde med en bystrategisk udviklingsplan for de tre boligområder og særligt med på fokus på at 

vende	udviklingen	for	Gl.	Jennumparken	i	retningen	mod	ikke	at	blive	en	ghetto.	Her	vil	udfaldet	på	ansøgningen	til	Landsbygge-

fondens	infrastrukturmidler	gennem	en	indstilling	til	Trafik,	Bygge	og	Boligstyrelsen	give	svar	på,	om	Bysekretariatet	i	samarbejde	

med	Boligforeningen	kan	få	finansiering	til	at	udarbejde	en	infrastrukturplan	for	Gl.	Jennumparken.	Målet	er	at	nytænke	og	åbne	

områderne op med henblik på at gøre det attraktivt for andre målgrupper at bo i og opleve naturen herudfra. Disse udvikling-

splaner skal eventuelt tænkes sammen i en større helhed omkring udviklingen af Randers Nordby og de kommunale planer på 

dette område. 

Finansieringen	af	et	udekøkken	til	boligområdet,	Vangdalen,	faldt	på	plads	i	slutningen	i	2018,	og	det	bliver	spændende	at	tage	

fat på arbejdet med opførelsen heraf. Det vil skabe en ny ramme for det sociale liv for beboerne og dermed understøtte sam-

menhængskraften i området. 

Projektet,	MyWay,	der	er	et	tilbud	til	unge	i	mistrivsel,	går	ind	i	sidste	projektår	i	2019.	Her	er	fokus	på	i	samarbejde	med	de	to	

følgeforskere,	Helle	Rabøl	Hansen	og	Jens	Christian	Nielsen,	at	udarbejde	en	metodehåndbog,	der	spredes	ud	i	projektets	sidste	

halve	leveår.	Forhåbentlig	kan	der	her	igennem	skabes	forankring	af	projektet	både	lokalt	i	Randers	og	i	andre	kommuner	i	landet.

Bysekretariatet har fortsat fokus på nye samarbejder og igangsættelse af nye metodeudviklingsprojekter ud fra de udfordringer 

og problemfelter, der observeres i boligområderne. 

Vi takker alle samarbejdspartnere for et godt år med flotte resultater for aktiviteterne under den boligsociale helhedsplan.
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Mininaturklub i sommerferien. Jennumparkens børn samler 

materiale fra naturen og konkurrerer om at lave den største 

myretue under supervision af Legepatruljen.



B Y S E K R E TA R I AT E T   Å R S R A P P O R T  2 0 1 8   S I D E  2 4

“Tøsegruppen” på tur til Solgården, som er et fritidstilbud med fokus på 

udeliv og pasning af gårdens dyr. “Tøsegruppen“ er et tilbud for piger 

i alderen ca. 11-13 år med fokus på at understøtte pigernes netværk. 

Pigerne er selv med til at planlægge,  hvad der skal foregå i gruppen, og 

aktiviteterne spænder derfor vidt fra  sportslige aktiviteter til madlavning 

og kreative aktiviteter.



Udviklingen på de overordnede mål
I de kommende to afsnit fremgår resultaterne for de overordnede mål – det vil sige for de fem mål samt for succeskriterierne 

på	de	fire	indsatsområder.	Data	er	indhentet	fra	boligstatistiske	nøgletal	fra	Danmarks	Statistik,	Landsbyggefondens	boligsociale	

indikatorer	samt	Randers	Kommunes	fagsystemer.	Derfor	kan	årstallene	for	data	variere,	da	der	er	forskel	på,	hvor	nye	data,	der	

er til rådighed. Disse resultater opgøres én gang årligt til bestyrelsens møde i november, og resultaterne vil derfor ikke alene være 

dækkende for 2018.

Øget uddannelsesgrad blandt unge

Fra	2016	–	2017	er	der	samlet	for	de	tre	boligområder	sket	et	mindre	fald	fra	62,5%	–	62,1%	i	andelen	af	unge	18-29	årige,	

der	har	gennemført	en	ungdomsuddannelse	eller	er	i	gang	med	en	uddannelse	i	Randers	Nordby.	Til	gengæld	ses	en	stigning	i	

beskæftigelsesgraden på ét procentpoint.

Færre anbringelser

Fra	2017-2018	har	både	Jennumparken	og	området	omkring	Glarbjergvej	oplevet	et	fald	i	antallet	af	anbragte	børn,	mens	ud-

viklingen	for	Vangdalen	er	uændret.	Jennumparken	har	den	højeste	andel	anbragte	børn	pr.	barn	under	18	år	med	3,9	%,	hvilket	

er	3	procentpoint	højere	end	for	Randers	Kommune,	mens	Vangdalen	kun	ligger	0,6	procentpoint	over	Randers	Kommune,	som	

det laveste niveau for de tre boligområder.

Øget tryghed i boligområderne

Kriminaliteten	målt	på	antal	sigtede	personer	pr.	1.000	indbyggere	(fra	15	år)	er	steget	for	to	af	boligområderne	fra	2016	-	2017.	

Jennumparken	har	som	det	eneste	af	de	tre	boligområder	oplevet	et	fald	fra	31,3	til	21,4	personer	pr.	1.000	indbygger	-	et	fald	

på	32%,	jf.	boligstatistiske	data	fra	Danmarks	Statistik.	Ud	fra	Landsbyggefondens	opgørelse	af	kriminalitet,	som	kun	focuserer	

på	unge,	er	andelen	af	10-17	årige	beboere	pr.	100	beboere,	som	er	blevet	sigtet	mindst	én	gang	steget	fra	9	til	13	personer	pr.	

100	beboere	fra	2016	-	2017	for	de	tre	boligområder.

Færre kontanthjælpsmodtagere

Antallet	af	borgere,	der	modtager	kontanthjælp	eller	lignende	ydelser,	er	steget	i	området	omkring	Glarbjergvej	og	Jennumparken	

fra	2017	-	2018.	Andelen	af	kontanthjælpsmodtagere,	som	bliver	vurderet	aktivitetsparate,	er	faldet	fra	2016	–	2017	i	alle	tre	

boligområder	–	størst	er	faldet	på	6	procentpoint	for	området	omkring	Glarbjergvej.	

Øget beskæftigelse

Fra	2016	–	2017	har	området	omkring	Glarbjergvej	som	det	eneste	boligområde	oplevet	en	stigning	i	beskæftigelsesgraden	for	

de	18-64	årige	fra	41%	til	43%.	For	Jennumparken	har	udviklingen	være	stabil	på	38%,	mens	Vangdalen	har	oplevet	et	fald	fra	

46%	til	44%.	
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Resultater på de fire indsatsområder
Forebyggelse og forældreansvar

1. Skolefraværet for børn og unge bosat i Randers Nordby reduceres til gennemsnitlig 10 fraværsdage pr. elev i 2021
 svarende til niveauet for Randers Kommune. 

Baseline 

I	skoleåret	2015/2016	havde	eleverne
14,2 fraværsdage pr. elev i 0.-9. 
klasse bosat i Randers Nordby. 

Til	sammenligning	lå	fraværet	for	
hele	Randers	Kommune	i	skoleåret	
2015/16	gennemsnitlig	på	10,6	dage	
pr. elev.

Status

For	skoleåret	2017/2018	har	eleverne
gennemsnitligt 14,1 fraværsdage 
pr. elev i 0-9. klasse bosat i Randers 
Nordby. 
Til	sammenligning	lå	fraværet	for	
hele	Randers	Kommune	i	skoleåret	
2017/18	gennemsnitlig	på	11,01	
dage pr. elev.

Bemærkninger

Antallet	af	fraværsdage	er	faldet	fra
14,2 til 14,1 fraværsdage i gennem-
snit for elever i 0.-9. klasse bosat i 
Randers Nordby.
Det er en reduktion på 0,1 skole-
dage.	Til	sammenligning	er	fraværet	
for	hele	Randers	Kommune	steget	
med 0,5 dage pr. elev i gennemsnit.

2. Andelen af 2-5 årige børn i daginstitution, som har sproglige vanskeligheder reduceres med 10 % i 2021. 

Baseline 

Andelen	af	2-5	årige	børn	med
sproglige vanskeligheder er 28 børn 
svarende	10,69%	af	aldersgruppen.	

Til	sammenligning	var	antallet	for	
øvrige Randers på 222 børn svarende 
til 5,8% af aldersgruppen. 

Status

Andelen	af	2-5	årige	børn	med
sproglige	vanskeligheder	er	23	børn,	
svarende til 9,27% af aldersgruppen. 

Til	sammenligning	er	antallet	for	
Randers	Kommune	minus	Randers	
Nordby på 211 børn svarende til 
5,75% af aldersgruppen.

Bemærkninger

Der	er	sket	et	fald	fra	10,69%	til
9,27% i andelen af børn, hvis 
primære udfordringer er sproglige 
vanskeligheder. 
Det	er	en	reduktion	på	13,3%,	som	
er større end målsætningen om at 
reducere andelen med 10%.

B Y S E K R E TA R I AT E T   Å R S R A P P O R T  2 0 1 8   S I D E  2 6



3. Andelen af børn i de tre institutioner (Mælkevejen, Jennumparken og Glentevejen), hvis primære udfordringer er sprogligt 
 betinget (tale- og sprogvanskeligheder) reduceres med 10 procent frem mod 2021.

Baseline 

Medio	2016	er	der	i	de	tre	institutioner
22 børn, hvis udfordringer primært er 
sprogligt betingede. 

Ny Baseline
Medio	2016	er	der	i	de	tre	institutioner	
14 børn, hvis primære udfordring er 
sprogligt betingende. 
Dette svarer til 7% af børnene.

Status

Medio 2017 er der i de tre institutio-
ner 7 børn, hvis primære udfordring er 
sprogligt	betingende	(Tal	og	sprog).	
Dette svare til 4% af børnene.

Bemærkninger

Der er sket et fald fra 7% til 4% i
andelen af børn hvis primære udfor-
dringer er sprogligt betinget (tale- og 
sprogvanskeligheder) i de tre institu-
tioner	(Mælkevejen,	Jennumparken	
og Glentevejen). 
Det er en reduktion på 42,9%, som 
er større end målsætningen om at 
reducere andelen med 10%.

4. Andelen af børn i de tre institutioner (Mælkevejen, Jennumparken og Glentevejen), hvis primære udfordringer er sociale-
 og miljøbetinget, reduceres med 10 procent frem mod 2021.

Baseline 

Medio	2016	er	der	i	de	tre	institutio-
ner	(Mælkevejen,	Jennumparken	og	
Glentevejen) 58 børn, hvis udfordringer 
primært er social- og miljøbetingede. 

Ny Baseline
Medio	2016	er	der	i	de	tre	institutioner	
31	børn,	hvis	udfordring	primært	er	
socialt og miljø betingede. Dette svare til 
15% af børnene i institutionerne.

Status

Medio 2017 er der i de tre institutio-
ner 2 børn, hvis primære udfordring 
er socialt og miljø betingende. Dette 
svare til 1% af børnene.

Bemærkninger

Der er sket et fald fra 15% til 1% 
i andelen af børn hvis primære udfor-
dringer er socialt betingede i de tre 
institutioner	(Mælkevejen,	Jennump-
arken og Glentevejen). 
Det	er	en	reduktion	på	93,3%,	som	
er større end målsætningen om at 
reducere andelen med 10%.
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Til beboerrådets nabofest i januar 2018 var der fejring af de 

nyuddannede bydelsmødre, som fik overrakt diplomer af 

socialudvalgsformand, Charlotte Bromand Mølbæk.



Uddannelse og beskæftigelse 
1. Andelen af 9. klasses afgangselever, der er i gang med en ungdomsuddannelse (enhver uddannelse umiddelbart efter 
den obligatoriske folkeskole), skal stige, således at 77 % af 9. klasses afgangselever i Randers Nordby påbegynder en 
ungdomsuddannelse i 2021.

2. Andelen af unge i alderen 20-24 år, som har grundskole som højeste fuldførte uddannelse og ikke er i gang med en 
 uddannelse, skal reduceres til 30 % i 2021. 

Baseline 

Andel	af	9.	klasses	afgangselever	
fra juni 2014, som var i gang med en 
ungdomsuddannelse,	var	68%	i	Ran-
ders Nordby. 

Det	er	86%	for	elever	i	
Randers	Kommune	minus	Nordbyen.	

Status

Andelen	af	9.	klasses	afgangselever
fra	juni	2016,	som	er	i	gang	med	en	
ungdomsuddannelse er 80% i Ran-
ders Nordby 

Det	er	87%	for	elever	i	Randers	Kom-
mune minus Nordbyen.

Bemærkninger

Der	er	sket	en	stigning	fra	68%	til
80% i andelen af 9. klasses afgangs-
elever	fra	juni	2014-2016,	som	er	i	
gang med en ungdomsuddannelse. 

Stigningen	til	80%	er	således	
højere end målet om at 77% af en 
9. klasses årgang påbegynder en 
ungdomsuddannelse.

Baseline 

I	Randers	Nordby	har	40,6%	(målt	i
perioden 2011-2015) af de unge i 
aldersgruppen 20-24 år grundskolen 
som højeste fuldførte uddannelse, og 
de er ikke i gang med en uddannelse.
Det tilsvarende tal for Randers 
Kommune	er	på	19,2%.		

Status

I	Randers	Nordby	har	37,5%	(målt	i	
perioden	2013-2017)	af	de	unge	i	
aldersgruppen 20-24 år grundskolen 
som højeste fuldførte uddannelse, og 
de er ikke i gang med en uddannelse.
Det tilsvarende gennemsnit for 
Randers	Kommune	lyder	på	18,8%.

Ses	særskilt	på	2017	har	35,3%	af	
de unge i aldersgruppen 20-24 år 
i Randers Nordby grundskolen som 
højeste fuldførte uddannelse, og de er 
ikke i gang med en uddannelse. Det 
tilsvarende	tal	for	Randers	Kommune	
er i 2017 på 18,1%.

Bemærkninger

Fra	perioden	2011-2015	til	peri-
oden	2013-2017	er	der	sket	et	fald	
fra	40,6%	til	37,5%	for	andelen	af	
unge i alderen 20-24 år, som har 
grundskole som højeste fuldførte 
uddannelse og ikke er i gang med en 
uddannelse,	skal	reduceres	til	30%	
i 2021. 
Ses	særskilt	på	2017	er	andelen	af	
unge	faldet	til	35,3%.

3. Andelen af unge mellem 18-29 år, der er i beskæftigelse, skal være 43 % i 2021 

Baseline 

I 2015 udgjorde andelen af unge i 
beskæftigelse	mellem	18-29	år	38%.	

Den tilsvarende andel for Randers 
Kommune	var	60,1%
  

Status

Andelen	af	unge	mellem	18-29	år	i
beskæftigelse udgør 42,4% i 2017. 

Den tilsvarende andel for Randers 
Kommune	er	61,7%
 

Bemærkninger

Der er sket en stigning fra 
38%	-	42,4%	i	andelen	af	unge	
mellem 18-29 år i beskæftigelse. 
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Kriminalpræventiv indsats
1. Andelen af 10-17 årige, som er blevet sigtet mindst én gang for overtrædelse af straffeloven, våbenloven eller lov om
 euforiserende stoffer er i 2021 reduceret med en tredjedel til 7,6 pr. 100 beboere svarende til 1,46 % af beboerne

Baseline 

For	Randers	Nordby	er	i	gennemsnit
11,4 børn og unge pr. år, i aldersgrup-
pen 10-17 år, sigtet mindst én gang 
for overtrædelse af straffeloven, våben-
loven eller lov om euforiserende stoffer 
i perioden 2011-2015. Det svarer til 
2,2% af beboerne i aldersgruppen. 

Det	tilsvarende	tal	for	Randers	Kom-
mune	som	helhed	er	86,4	svarende	til	
0,9% af borgerne i aldersgruppen. 

Gennemsnittet i perioden 2011-2015 
er	2,2%	mod	0,9%	i	Randers	Kom-
mune som helhed. 
 

Status

For	Randers	Nordby	er	i	gennemsnit
12,3	børn	og	unge	pr.	år,	i	alders-
gruppen 10-17 år sigtet mindst én 
gang for overtrædelse af straffeloven, 
våbenloven eller lov om euforiserende 
stoffer	i	perioden	2013-2017.	Det	sva-
rer til 2,4% af beboerne i aldersgrup-
pen. 

Det	tilsvarende	tal	for	Randers	Kom-
mune	som	helhed	er	79,6	svarende	til	
0,8 % af borgerne i aldersgruppen. 
Gennemsnittet	i	perioden	2013-2017	
er	2,4%	mod	0,8%	i	Randers	Kom-
mune som helhed. 

Ses	særskilt	på	2017	for	Randers	
Nordby	er	13	børn	og	unge	i	alders-
gruppen 10-17 år sigtet mindst én 
gang for overtrædelse af straffeloven, 
våbenloven eller lov om euforiserende 
stoffer.	Det	svarer	til	2,6%	af	beboerne	
i aldersgruppen. Det tilsvarende tal for 
2017	for	Randers	Kommune	er	78	
børn og unge i aldersgruppen 10-17 
år, hvilket svarer til 0,8% af beboerne i 
aldersgruppen. 

Bemærkninger

Fra	perioden	2011-2015	til	perioden
2013-2017	er	der	sket	en	stigning	
fra	11,4	til	12,3	børn	og	unge	pr.	
100 indbygger pr. år i aldersgruppen 
10-17 år, sigtet mindst én gang for 
overtrædelse af straffeloven, våben-
loven eller lov om euforiserende stof-
fer. Det er en stigning på 0,9 barn og 
ung i området for den boligsociale 
helhedsplan.  

Der er således sket en stigning fra 
2,2% til 2,4% af beboerne i alders-
gruppen for de tre boligområder målt 
over en fire årig periode.  

Iflg. bolig statistiske nøgletal fra Dan-
marks	Statistik,	ses	en	stigning	fra	
2016	-	2017	i	antal	sigtede	perso-
ner pr. 1000 indbyggere (over 15 år) 
for både området omkring Glarbjerg-
vej	og	Vangdalen,	hvorimod	Jennum-
parken oplever et fald i antal sigtede 
personer. 

2. 15 % af de 10-14 årige er i dagtilbud i 2021. 

Baseline 

I 2015 udgjorde andelen af 10-14
årige	i	dagtilbud	21,6%	i	Randers	
Nordby	og	10,2%	i	Randers	Kommune	
som helhed. 
  

Status

Ingen opdatering fra Danmarks
Statistik.

Bemærkninger

Tabel 5. Andel af de 1-14-årige 
pr. 1. januar i dagtilbud, opgjort 
1. oktober året før fra boligstatiske 
nøgletal, Danmarks Statistik er ikke 
opdateret i forhold til tidligere års 
levering af BL, da data først opdate-
res slut 2020.
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Tryghed og trivsel
1. Fraflytningsprocenten er i 2021 fastholdt på niveau svarende til 2015/16 

2. Antallet af registrerede klagesager er i 2021 reduceres svarede til niveauet fra 2014

Baseline 

Fraflyttere	i	
2014	udgjorde	261	(15%),	
2015	udgjorde	235	(ca.	14%),	
2016	(oktober)	udgjorde	227	(13%)
 
  

Status

I 2017 udgjorde antallet af fraflyttere
195 (11%) målt på antal lejemål.

Bemærkninger

Antallet	af	fraflyttede	lejemål	er	fal-
det	fra	227	til	195	fra	2016	–	2017.	
Det	er	et	fald	på	32	antal	fraflyttede	
lejemål.	For	2017	svarer	det	til	en	
fraflytningsprocent på 11% mod 
13%	i	2016.
Resultatet for 2017 med en fraflyt-
ningsprocent på 11% er dermed 
bedre end målet om at holde fraflyt-
ningsprocenten på niveau for 2015-
16	(13-14%).	

Iflg. bolig statistiske nøgletal fra Dan-
marks	Statistik	målt	på	fraflyttede	
beboere	er	der	fra	2013	–	2017	sket	
et fald i fraflytnings-procenten for al-
le tre boligområder:

Vangdalen fra 25,9% til 15,7%
Glarbjergvej fra 20,5% til 17%
Jennumparken	fra	16,5%	til	15,3%.		

Baseline 

Der har siden 2014 været en stigning 
i klagesager: 
2014: 57 klagesager 
2015:	64	klagesager	
2016:	83	klagesager	

Status

Antallet	af	registrerede	klagesager
i	2018	er	61	klagesager.

Bemærkninger

Antallet	af	klagesager	er	faldet	fra
83-61	fra	2016-2018.	Målet	om	at	
nå et niveau på 57 klagesager som i 
2014 er dermed ikke nået.
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