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             INDLEDNING
Den Boligsociale Helhedsplan for Randers Nordby 2017-2021 blev igangsat den 1. juni 2017 og løb frem til den 30. juni 2021. To af aktiviteterne 

forsatte frem til 31. december 2021. Helhedsplanen blev til i et samarbejde mellem beboere, samarbejdspartnere, Randers kommune, fire 

boligorganisationer i Randers, Landsbyggefonden og Bysekretariatet. 

Den Boligsociale Helhedsplan for Randers Nordby 2017-21 har omfattet boligområderne Gl. Jennumparken (Jennumparken), området omkring 

Glarbjergvej og Vandalsparken (Vandalen). De tre områder består samlet af 17 afdelingsbestyrelser fordelt på 4 boligorganisationer, 1713 

lejemål og 3868 beboere (jf. Boligstatistiske nøgletal fra Danmarks Statistik, april 2016)

Ud fra visionen: ”Randers Nordby - Fremtiden lever her” har der i helhedsplanen været fokus på tidlig forebyggelse og tryghed. Børn, unge og 

deres familier har således været den primære målgruppe i de aktiviteter, der er blevet tilbudt for at løfte områdets beboere og gøre Randers 

Nordby til et attraktivt sted at bo. 

Der vil i denne resultatevaluering blive redegjort for de opnåede resultater på de tre niveauer: 

Overordnede mål, Succeskriterier på indsatsniveau og Succeskriterier på aktivitetsniveau 

jf. figur.

I den Boligsociale Helhedsplan for Randers Nordby 2017-21 er der blevet arbejdet med fem overordnede mål, der løbende er blevet monitoreret 

på. De fem mål er blevet fulgt af bestyrelsen for helhedsplanen. 

Overordnede strategiske mål:

•	 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

Den boligsociale indsats har i tæt sammenhæng med boligorganisationerne og Randers Kommune skabt rammerne for en sammenhængende 

indsats mellem de kommunale tilbud og den boligsociale indsats. Dette er blevet gjort med fokus på at: 

•	 Understøtte	børn	og	unges	generelle	trivsel	og	udvikling	med	særligt	fokus	på	forældreinddragelse	

•	 Understøtte	unges	muligheder	for	at	gennemføre	uddannelse	og	komme	i	beskæftigelse	

•	 Styrke	netværk,	fællesskab	og	tryghed	i	boligområderne

I helhedsplanen er der blevet arbejdet inden for fire tværgående indsatsområder der alle (i prioriteret rækkefølge) har bidraget til at løfte visionen 

for helhedsplanen: 

•	 Forebyggelse	og	forældreansvar	

•	 Uddannelse	og	beskæftigelse	

•	 Kriminalpræventiv	indsats	

•	 Tryghed	og	trivsel

OVERORDNEDE MÅL

SUCCESKRITERIER PÅ 
INDSATSOMRÅDERNE

SUCCESKRITERIER PÅ 
AKTIVITETSNIVEAU
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For hvert indsatsområde er der opsat mål og under hvert af de fire indsatsområder er der gennemført aktiviteter med egne opstillede suc-
ceskriterier. Der har således været en tæt sammenhæng mellem aktivitetsmål og mål på indsatsniveau. Dertil kommer de fem overordnede 
samfundsmæssige mål, hvor indsatsen på aktivitetsniveau ikke direkte afspejles i udviklingen af disse. 

Den metodetilgang, der fra Landbyggefondens side har været bag tilrettelæggelsen af en stor del af aktiviteterne, har været en læringsorienteret 
tilgang. Derfor har mange aktiviteter været baseret på forløb med fokus på at tilbyde en sammenhængende indsats over en periode for de 
deltagende beboere frem for mere enkeltstående aktiviteter. Det har været antagelsen, at dette i højere grad har givet mulighed for at opbygge 
en læringskurve. 

Den boligsociale indsats er et supplement til almene velfærdsydelser, der er særligt målrettet om-rådernes beboere. Bysekretariatet har i et 
tæt samarbejde med boligorganisationerne og Randers Kommune skabt rammerne for en sammenhængende indsats mellem de kommunalt 
etablerede tilbud og den boligsociale indsats. Der er således mange ydre faktorer og generelle samfundsmæssige strukturer, som har indfly-
delse på udviklingen i boligområderne under helhedsplanen.

EVALUERINGSMETODER OG DATAGRUNDLAG 
Til belysning af de overordnede mål og succeskriterier for indsatsområderne er der indhentede data fra Danmarks statistik (Boligstatistiske 
nøgletal), Landsbyggefondens boligsociale indikatorer samt Randers Kommunes fagsystemer. Der har en gang årligt været opfølgning på de 
fem overordnede mål samt succeskriterierne for de fire indsatsområder.

På	aktivitetsniveau	har	Byskretariatet	løbende	evalueret	på	de	iværksatte	aktiviteter.	Der	er	afholdt	status	og	opsamlingsmøder	med	de	bolig-
sociale medarbejdere og andre udførende samarbejdspartnere omkring fremdrift for de enkelte aktiviteter. De boligsociale medarbejdere har 
dokumenteret	aktiviteterne	og	 fremdriften	af	disse	gennem	 internt	 registreringssystem,	spørgeskemaer,	billeder	mv.	På	baggrund	af	dette	
materiale er der tre gange årligt udarbejdet en fremdriftsrapport på aktivitetsniveau, der efterfølgende er blevet fremlagt for styregruppen 
og bestyrelsen. Fremdriftsrapporterne har dannet grundlag for udarbejdelse af årsrapporterne, der er blevet forelagt styregruppe, bestyrelse, 
Randers kommunes byråd samt Landsbyggefonden. Dette materiale har dannet grundlag for udarbejdelse af den samlede evaluering af Den 
Boligsociale Helhedsplan for Randers Nordby 2017-21.

RESULTATER PÅ DE OVERORDNEDE MÅL
I Den Boligsociale Helhedsplan for Randers Nordby 2017-2021 er der blevet arbejdet med fem overordnede mål, der løbende er blevet moni-
toreret på. Vedrørende de tre første mål gælder, at de har en tæt sammenhæng med den forandringsteori, der har ligget til grund for aktiviteterne 
i helhedsplanen, hvorimod de sidste to er langsigtede resultater af de tre første målpunkter:

•	 Øget	uddannelsesgrad	blandt	unge
•	 Færre	anbringelser
•	 Øget	tryghed	i	boligområderne	
•	 Færre	kontanthjælpsmodtagere
•	 Øget	beskæftigelsesgrad	

I det følgende afsnit fremgår resultaterne for de overordnede mål. Det vil sige for de fem overordnede mål samt succeskriterierne på de fire 
indsatsområder. Data er indhentet fra boligstatistiske nøgletal fra Danmarks Statistik, Landsbyggefondens boligsociale indikatorer samt Rand-
ers Kommunes fagsystemer. Årstallene for data varierer, da der er forskel på, hvor ny data, der har været til rådighed. 

RESULTATER PÅ DE 5 OVERORDNEDE MÅL
Øget uddannelsesgrad blandet unge

Uddannelsesniveauet blandt de 18-29 årige har i perioden været stigende i alle tre områder. Den største stigning ses i GIarbjergvej-området 
hvor andelen af unge fra 18-29 år, der som minimum har gennemført en ungdomsuddannelse eller er i gang med en uddannelse, er steget fra 
55%	i	2015	til	63%	i	2021.	I	samme	periode	har	der	i	Randers	Kommune	som	helhed	været	en	mindre	ændring	fra	81	%	til	84	%.		På	trods	af	
den positive udvikling ligger uddannelsesniveauet for unge i alderen 18-29 år i de tre boligområder fortsat et godt stykke under det generelle 
niveau i Randers. 

Andel af 18-29 årige, som har gennemført minimum en ungdomsuddannelse eller i gang med en uddannelse.

Danmarks Statistiks Boligstatistiske Nøgletal.

Færre anbringelser
Ses på andelen af personer med forældremyndighed for et eller flere anbragte børn i boligområderne fra 2017-2021, ses ikke en entydig 
udvikling. Der er således tale om en stigning i Glarbjergvej-området og Gl. Jennumparken, mens andelen i Vangdalen har været stabil over 
perioden. Generelt ses en væsentlig større andel af personer med forældremyndighed for et eller flere anbragte børn i boligområderne, end det 
er tilfældet i Randers Kommune som helhed.
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 Antal sigtede personer Ændring fra 2017 2018 2019 2020 2021
 Pr. 1000 indbyggere 2020-2021

 Glarbjergvej 24,0% 18,3 24,3 19,8 19,6 24,3

 Gl. Jennumparken -33,5% 31,3 21,4 30,5 37,9 25,2

 Randers -14,7% 10,5 10,3 11,6 14,3 12,2

 Vangdalen 61,7% 21,0 28,9 27,1 22,2 35,9

Personer med forældremyndighed for et eller flere anbragte børn
    
  2016 2017 2018 2019 2020 2021

 Glarbjergvejområdet 10 13 9 8 9 16

 Vangdalen 3 4 5 2 4 4

 Jennumparken 8 11 10 8 7 11

 Randers Kommune i alt 126 153 133 114 128 132

 Bopæl uden for Randers Kommune 64 59 76 66 62 45

 Forældremyndighedsindehavere i alt 190 212 209 180 190 177

Kilde: Randers Kommunes fagsystem

Øget tryghed i boligområderne 
Sigtelser og afgørelser:
Over perioden 2017-21 har kriminaliteten i Randers generelt og specifikt for de tre boligområder været svingende. For Vangdalen, Glarbjergvej-
området og Randers som helhed har der været stigning i antallet af beboere, der er blevet sigtet. I samme periode er der i Jennumparken sket et 
fald i antallet af sigtelser. Særligt er der, i Jennumparken sket et fald i antallet af sigtelser fra 2020 til 2021. Niveauet i antal sigtede for Randers 
Kommune ligger fortsat markant under antallet af sigtelser i de tre boligområder. 
For Jennumparken, Vangdalen samt Randers Kommune som helhed er der i samme periode sket en stigning i antallet af afgørelser, mens der i 
Glarbjergvej-området ses et fald. I Glarbjergvej-området ses særligt et fald i antallet af afgørelser fra 2020 til 2021. Niveauet af antal afgørelser 
i Glarbjergvej-området ligger i 2021 på niveau med Randers Kommune, mens Vangdalen og Jennumparken forsat ligger markant over.
Det er vigtigt at bemærke at tallene er angivet i antal personer pr. 1000 indbyggere, grundet diskretionshensyn. Dette skyldes små populationer 
på kriminalitetsområdet.

 Kilde: Danmarks Statistiks Boligstatistiske Nøgletal. Der indgår oplysninger om afgørelser inden for straffelov, våbenlov og lov om euforiserende 
stoffer. Afgørelser er alle domme, også tiltalefrafald, bortset fra frifindelser.

Personer med forældremyndighed for et eller flere anbragte børn
    
    2017 2018 2019 2020 2021

 Glarbjergvejområdet  152 148 139 139 117

 Jennumparken  132 129 129 114 86

 Randers Kommune excl. Nordbyen  2.507 2.303 2.201 2.243 1.931

 Vangdalen  80 84 78 71 62

Kilde: Randers Kommunes fagsystemer. Opgjort pr. 1.8. de respektive år. Tabellen indeholder personer som modtager uddannelseshjælp (ud-
dannelsesparate, åbenlyst uddannelsesparate og aktivitetsparate), kontanthjælp (jobparate og aktivitetsparate), kontanthjælp i integrationspro-
gram (jobparate og aktivitetsparate), integrationsydelse med uddannelsespålæg (uddannelsesparate, åbenlyst uddannelsesparate og aktivi-
tetsparate), integrationsydelse (jobparate og aktivitetsparate) samt integrationsydelse i S&H-program (jobparate og aktivitetsparate). 

Færre kontanthjælpsmodtagere
Antallet	af	borgere,	der	modtager	kontanthjælp	eller	lignende	ydelser,	er	faldet	i	alle	tre	boligområder	og	i	Randers	kommune	som	helhed.
I perioden er der ligeledes sket et fald i andelen af aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere både i de tre boligområder og i Randers Kommune 
som helhed.
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Der indgår oplysninger om afgørelser inden for straffelov, våbenlov og lov om euforiserende stoffer. Afgørelser er alle domme, også tiltalefrafald, 
bortset fra frifindelser. Kilde: Danmarks Statistiks Boligstatistiske Nøgletal.

 Antal afgørelser Ændring fra 2017 2018 2019 2020 2021
 Personer pr. 1000 indbyggere 2020-2021

 Glarbjergvej -39,9,0% 15,7 20,0 16,3 18,8 11,3

 Gl. Jennumparken -6,1% 27,2 18,4 20,7 31,1 29,2

 Randers -9,6% 8,5 8,3 9,5 11,5 10,4

 Vangdalen 10,4% 21,0 24,1 25,5 22,2 24,5



RESULTATER PÅ DE FIRE INDSATSOMRÅDER 
I det følgende gives et overblik over resultaterne på succeskriterier for de fire indsatsområder. 

Forebyggelse og forældreansvar 
Sammenlignet med baseline er antallet af fraværsdage for elever i 0.-9. klasse bosat i Randers Nordby storset uændret fra 14,2 i 2014 til 14,3 
fraværsdage i gennemsnit pr. elev for skoleåret 2020/2021. 
Der er samtidig foretaget en måling af elevfraværet for elever i 0.-9. klasse bosat i Randers Nordby på de tre skoler Vestervangs-, Østervangs- 
og Nørrevangsskolen, der har indgået i aktiviteten Fra fravær til fremmøde. Her er resultatet 13,8 fraværsdage i gennemsnit pr. barn. Herved ses 
et større fald i fravær hos områdets børn på de skoler der har deltaget i aktiviteten end for områdets børn generelt. Til sammenligning er fraværet 
i gennemsnit pr. elev for hele Randers faldet fra baseline (2014) 10,6 dage til gennemsnitligt 10,0 fraværsdage i 2021. 
Målet var at reducere fraværet til 10 fraværsdage i gennemsnit for børnene i helhedsplansområdet. Med resultatet på 14,3/13,8 fraværsdage i 
gennemsnit pr. elev er der stadig et stykke vej til målet. Børn og skole i Randers Kommune oplyser, at skoleåret 2020/2021 har været præget af 
covid-19 situationen. Dette har i sig selv medført et højere fravær, men har også betydet forskelle i registrering af fravær i perioden.

Der er sket et fald i antallet af børn i alderen 2-5 år, som er bosat i Randers Nordby og går i daginstitution, hvis primære udfordring er sproglige 
vanskeligheder.	Antallet	er	faldet	fra	28	børn	(baseline	2016)	til	24	børn	i	2020.	Det	er	et	fald	fra	11%	(baseline	2016)	til	8,2%.	Herved	er	målet	
om at reducere andelen af børn hvis primære udfordring er sproglige vanskeligheder med 10% nået. Til sammenligning er antallet for Randers 
Kommune ekskl. Randers Nordby på 115 børn, 2-5 år, svarende til 5,0 % af aldersgruppen i 2020. Hvorved der fortsat ses væsentlige større 
sproglige udfordringer hos børn i alderen 2-5 år bosat i Randers Nordby og hermed behov for fortsat fokus på området.

Følgende	to	succeskriterier	er	fokuseret	på	børnenes	udvikling	i	de	tre	daginstitutioner,	hvor	aktiviteten	NUSSA	har	foregået.
For børnene i de tre daginstitutioner (Mælkevejen, Jennumparken og Glentevejen) er der sket et mindre fald i antallet af børn fra 14 børn (base-
line 2016) til 12 børn i 2021, hvis primære udfordringer er sproglige. Set i forhold til den samlede børnegruppe i de tre institutioner er der sket 
en procentvis stigning i antallet af børn hvis primære udfordringer er sproglig betinget fra 7% i 2016 til 8,6% i 2021. Med en stigning i andelen 
af børn hvis primære udfordring er sproglig betinget, er den forventede reduktion på 10% ikke opnået. 

Hvor der er sket en stigning i antallet af børn i de tre institutioner, hvis primære udfordring er sproglig ses der et markant fald fra 31 til 3 børn, 
hvis primære udfordringer er social- og miljøbetingede. Det svarer til et fald i andelen af børn med sociale- og miljøbetingede udfordringer fra 
15% (baseline 2016) til 2,1% i 2021. Hermed er målet om at reducere andelen af børn, hvis primære udfordring er social- og miljøbetingede 
med 10% opnået. 

Kriminalpræventiv indsats 
For Randers Nordby er i gennemsnit 11,2 børn og unge pr. år, i aldersgruppen 10-17 år sigtet mindst én gang for overtrædelse af straffeloven, 
våbenloven eller lov om euforiserende stoffer i perioden 2017-2021. Det tilsvarende tal for Randers Kommune som helhed er 67,0 børn og unge. 
Gennemsnittet i perioden 2017-2021 for Randers Nordby er 2,2 % mod 0,68 % i Randers Kommune som helhed. 

Antallet	af	sigtede	i	aldersgruppen,	i	Randers	Nordby,	har	været	svingende	over	perioden.	Ses	særskilt	på	2020	for	Randers	Nordby	er	10	børn	
og unge i aldersgruppen 10-17 år sigtet mindst én gang for overtrædelse af straffeloven, våbenloven eller lov om euforiserende stoffer. Det 
svarer til 1,9% af beboerne i aldersgruppen. Mens tallet i 2021 er steget til 15 børn og unge i Nordbyen, svarende til 3,1 % i aldersgruppen. Det 
tilsvarende tal for 2020 for Randers Kommune er 78 børn og unge i aldersgruppen 10-17 år, hvilket svarer til 0,8 % af aldersgruppen. I 2021 er 
det faldet til 70 børn og unge, svarende til 0,7 %. 
Resultatet på 3,1% i 2021 samt gennemsnittet på 2,2% for perioden 2017-2021 ligger fortsat et stykke fra målet om at reducere andelen af 
unge 10-17 årige sigtede med en tredjedel til 1,46% som gennemsnit for perioden. 

I 2015 udgjorde andelen af 10-14 årige i dagtilbud 21,6% i Randers Nordby og 10,2% i Randers Kommune som helhed -  Der er ingen opdate-
rede data siden 2015.

Tryghed og trivsel 
Antallet	af	fraflyttede	lejemål	udgjorde	14%	i	2015	og	i	2020	var	fraflytningsprocenten	14,7	%,	hvorved	målsætningen	om	fastholdt	på	niveau	
svarende til 2015/16 (14%) er opnået. 

Antallet	af	klagesager	er	faldet	fra	57	sager	i	2014	(baseline)	til	53	sager	i	2021*.	Herved	er	det	lykkedes	at	reducerer	antallet	af	klagesager	i	
2021 til under niveau for klagesager i 2014.

* 01.07.2020 til 30.06.2021)
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Øget beskæftigelse 
Andelen af beboere, der er i beskæftigelse,	er	stigende,	og	der	er	en	positiv	udvikling	for	boligområderne	samt	Randers	Kommune	generelt.	På	
trods af den positive udvikling i beskæftigelsesgraden, er andelen af beboere i alderen 18-64 år som er i beskæftigelse i de tre områder fortsat 
langt under niveauet for Randers Kommune som helhed. Under halvdelen af områdernes beboere er i beskæftigelse. 

Andel af befolkningen fra 18-64 år i beskæftigelse 

Kilde: Danmarks Statistiks Boligstatistiske Nøgletal.

Uddannelse og beskæftigelse 
For andelen af 9. klasses afgangselever, som er i gang med en ungdomsuddannelse, er der sket en markant stigning fra 68% (baseline juni 
2016) til 91,3% i 2021 (afgangselever fra juni 2019). Dette er langt over målet på de 77%. Til sammenligning er andelen for Randers Kommune 
ekskl. Nordbyen steget fra 68% (baseline 9. kl. afgangselever 2014) til 88% (9. kl. afgangselever 2019). 

For andelen af unge i alderen 20-24 år, som har grundskole som højeste fuldførte uddannelse og ikke er i gang med en uddannelse, er der sket 
et fald fra 40,6% (baseline) til 37,7 %. Baseline er et gennemsnitstal for en 4 årig periode 2011-2015 sammenlignet med perioden 2017-2021. 
Ses	særskilt	på	udviklingen	fra	2020	til	2021	er	andelen	af	unge	i	Randers	Nordby	faldet	fra	37,2	%	i	2020	til	35,9	%	i	2021.	På	trods	af	den	
positive udvikling, er man dog forsat et stykke fra at nå målet om at reducere andelen af unge i alderen 20-24 år som har grundskole som 
højeste fuldførte uddannelse og ikke er i gang med en uddannelse, til målet på 30 %. Det tilsvarende tal for Randers Kommune er i 2020 på 
18,9 % og i 2021 på 17,3 %. 

I 2021 udgør andelen af unge mellem 18-29 år der er i beskæftigelse 43 %. Herved er der sket en stigning på 5 procent point fra baseline og 
målet om, at 43% af unge mellem 18-29 år er i beskæftigelse i 2021 er nået. 



Dette har været forlagt styregruppen og bestyrelsen. Det er besluttet, at aktiviteten ”Familiedage” forsættes ind i Den boligsociale Helhedsplan 
for Randers 2021-25.

RESULTATER PÅ AKTIVITETSNIVEAU 
I dette afsnit vil resultaterne for de gennemførte aktiviteter under de fire indsatsområder for den Boligsociale Helhedsplan for Randers Nordby 
2017-21 blive præsenteret. 

Indsatsområder og fordeling af aktiviteterne

FOREBYGGELSE OG FORÆLDREANSVAR 
Det overordnede mål for indsatsen har været at øge børnenes livsmuligheder ved at sætte fokus på familiernes trivsel og mestring af foræl-
dreopgaven samt styrke børnenes sproglige og sociale kompetencer. 
Indsatsområdet	har	bestået	af	seks	aktiviteter,	og	det	har	således	udgjort	det	største	indsatsområde	i	helhedsplanen.	Aktiviteterne	har	alle	
haft til formål at understøtte det overordnede mål for indsatsområdet og spænder fra Boligsociale Mødregrupper til en indsats med fokus på 
at	nedbringe	elevfraværet	på	de	tre	skoler	med	flest	børn	fra	boligområderne.	Aktiviteterne	er	alle	udført	i	tæt	samspil	mellem	de	boligsociale	
medarbejdere og fremskudte medarbejdere fra Børn og Skole, Sundhedsplejen samt medarbejdere fra Randers Bibliotek. 

Boligsociale Mødregrupper 
Målet med aktiviteten har været at skabe et støttende netværk for mødre/fædre i Randers Nordby, herunder modvirke social isolation og styrke 
muligheden for at familierne i udsatte boligområder modtager vejledning om spædbørn og småbørn. Samt herigennem at medvirke til at højne 
familiernes forældrekompetencer og reducere risikoen for trivselsproblemer, understimulering samt omsorgssvigt. 

Der har igennem helhedsplanens periode været udfordringer med at rekruttere deltagere. Undervejs er tilbuddet justeret til MiniFIV (mini 
forældreiværksætterne) og Familiebroen, men det har ikke løst udfordringen med rekruttering. Vi ser samtidig med rekrutteringsudfordringerne 
og trods justering af aktivitetens indhold et faldende børnetal. Derfor besluttede styregruppen at foretage en større justering af aktiviteten, der 
bl.a. også inddrog pædagogerne i de lokale vuggestuer, Sundhedsplejen og Bysekretariatet, som i fællesskab har udviklet en ny aktivitet kaldet 
”Familiedage”. Rammen for aktiviteten blev et forløb i de enkelte daginstitutioner. Hver mødegang har haft et særskilt tema, eksempelvis kost, 
opdragelse og sprogstimulering. I tillæg hertil har sundhedsplejen tilbudt individuelle besøg og samtaler med familierne. Grundet corona situ-
ationen	var	det	ikke	muligt	at	igangsætte	Familiedage	i	2020.	Aktiviteten	har	ikke	opnået	det	forventet	antal	forløb	og	deltagende	børn.	Men	der	
er udviklet et nyt koncept, som fortsætter ind i Den boligsociale Helhedsplan for Randers 2021-25. Der har været en stor gennemførelsesprocent 
og yderst god feedback omkring styrket forældrekompetence fra de, som har deltaget i aktiviteten i perioden. 

 Forebyggelse og  Uddannelse og Kriminalpræventiv Tryghed  
 Forældre ansvar Beskæftigelse indsats og Trivsel

	 •	Boligsociale	mødregrupper																	•	Familieorienteret																						Hotspot	Nordbyen	–	fokus	 •	Styrkelse	af	naboskab	
	 •	NUSSA,	Neuroafffektiv																											uddannelsesvejledning													på	unge	7-17-årige.	Indsatsen	 		•	Formidling	og	Branding:	
	 	 udviklingspsykologisk	struktu-											•	Parat	til	uddannelse	og													er	bygget	op	som	en	koordi-																	Fremtiden	lever	her
  reret social aktivitet                               beskæftigelse for unge             neret og helhedsorienteret 
	 •	Tidlig	sproglig	indsats																								•	Uddannelsestilbud																					indsats	for	unge	i	samarbejde
	 •	Fra	fravær	til	fremmøde																							til	unge																																						med	andre	kriminalpræven-
	 •	Familieklassen																																																																																								tive	aktører	i	området.	
	 •	Boligsociale	Familiekurser																																																																					Det	omhandler	blandt	andet	at	
                                                                                                                    hjælpe børn og unge ud i for-
                                                                                                                 eningslivet, gadeplansarbejde 
                                                                                                                    og gruppeforløb for teenagere

Antal	forløb	afviklet	(8	mødegange) 20 11

Succeskriterier Forventet resultat 2017-21  Opnået resultat 2017-21

Antal	unikke	børn,	der	deltager 100 58

Andel	(80%)	børn	og	deres	forældre,	
der gennemfører et forløb (procentvis, op-
gjort ud fra samlet antal deltagende børn)

Andel	(75%)	deltagere,	der	har	fået	styr-
ket deres forældrekompetencer efter endt 
forløb

80

75%
(måles ud af de gennemførte deltagere)

79% (2017)
95% (2018)
89 % (2019)

89% (2017)
77% (2018)
90 % (2019)

NUSSA, Neuroaffektiv Udviklingspsykologisk Struktureret Social Aktivitet  
Målet med aktiviteten har været at styrke børnenes skoleparathed ved at øge deres følelsesmæssige, sproglige og sociale kompetencer samt 
træne	deres	selvreguleringskompetencer.	Målgruppen	for	NUSSA-forløbene	har	været	børn	fra	de	tre	institutioner	i	Randers	Nordby;	Børnehuset	
Jennumparken, Børnehaven Glentevejen og Børnehuset Mælkevejen. Målet for antal afholdte forløb samt antal børn der har været tilknyttet ak-
tiviteten	er	opnået.	Pædagoger	og	instruktører	har	oplevet	en	positiv	forandring	hos	de	deltagende	børn.	Grundet	de	gode	erfaringer	fra	NUSSA	
forsættes	arbejdet	med	den	neuropsykologiske	tilgang	(NPU)	i	Den	boligsociale	Helhedsplanen	for	Randers	2021-25,	hvor	aktiviteten	udvides	
til at omfatte ti institutioner. 

Oplevet forandring hos instruktører 
og pædagoger )

21	gennemførte	NUSSA-forløb	

144 børn i alderen 
3-6 år, der har gennemført et 
NUSSA-forløb

Fokusgruppeinterview/Spørgeskemaundersøgelse, viser at instruktører og pædagoger 
oplever positiv forandring inden for alle fire områder, der blev undersøgt:

•	Børnenes	regulering	af	arousalniveau.

•	Måden	børnene	mærker	og	forstår	følelser.

•	Måden	børnene	aflæser	og	tilpasser	sig	andres	følelser.

•	Børnenes	niveau	af	tillid	til	og	tryghed	ved	andre	børn	og	personale.

•	Børnenes	niveau	af	tillid	til	og	tryghed	ved	andre	børn	og	personale.

25

169

Succeskriterier Opnået resultat i 2017-2021
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Fra Fravær til Fremmøde 
Målet med denne aktivitet har været tidligt at identificere fraværstruede børn og unge via en koordineret og håndholdt indsats. Og herved 
nedbringe	skolefraværet	for	de	børn	og	unge,	der	bor	i	området	for	helhedsplanen.	Aktiviteten	er	foregået	på	de	tre	skoler,	der	har	flest	børn	fra	
helhedsplanens område: Nørrevangskolen, Østervangskolen og Vestervangskolen. Indsatsen har bestået af både individuelle- og klasseindsat-
ser	samt	gruppeforløb	for	udvalgte	børn,	forældre	og	fagpersonale.	Aktiviteten	er	udført	i	et	tæt	samarbejde	mellem	boligsociale	medarbejdere,	
fremskudte	fagpersoner	 fra	PPR,	Sundhedsplejen,	Udføreområdet	og	de	tre	skoler.	Teamet	har	udarbejdet	et	 idékatalog	over	redskaber	og	
metoder til håndtering af skolefravær, dette blev udgivet i 2020. Måltallene for aktiviteten er opnået. Blandet andet har 15,6% flere børn end 
forventet modtaget individuelle støtte gennem aktiviteten. De gode erfaringer fra aktiviteten betyder, at indsatsen forsættes og udvides til yder-
ligere en skole i Den boligsociale Helhedsplan for Randers 2021-25.

Familieklassen  
Familieklassen har været et tilbud til børn og deres forældre på Nørrevangskolen. Der har blandt andet været fokus på at give forældrene 
medansvar for deres børns 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. Dette er foregået i samarbejde med Familieklasseinstruktøren på Nørrevangskolen og en 
boligsocial medarbejder. Grundet Corona har det ikke været muligt at gennemføre forløb i Familieklassen i foråret 2021, hvorfor der mangler 
gennemførelse af fire børn og deres forældre for at nå det forventet resultat for helhedsplanen. Denne udfordring har været behandlet i styre-
gruppe og bestyrelse.

80 møder i fraværsteamet 

160 børn, der har været i individuelt forløb

12 kursusforløb (mindst 3 mødegange)

94

196

12

Succeskriterier Opnået resultat i 2017-2021

48 familier, der påbegynder et forløb i familieklassen
(Forløb af 12 uger)

90% af familierne gennemfører et forløb (procentvis, 
opgjort ud fra samlet antal deltagende familier)

Oplevet forandring målt ved forældrenes tilfredshed og 
udbytte af indsatsen 
(selvevaluering før kursusstart og efter endt forløb)

Ud fra en evaluering af et individuelt fastlagt mål for 
hvert barn i Familieklassen, skal 75% af børnene (sva-
rende til 18 børn i perioden) i Familieklassen efter endt 
forløb have opnået deres individuelle fastlagte mål. 

43 Børnene (målt på de børn, der har gennemført)  
bevarer tilknytning til deres stamklasse efter endt for-
løb (Målt efter endt forløb og 3 mdr. efter endt forløb)

44

91,4%	*

97% af de forældre der har udfyldt spørgeskemaet ift. tilfredsheds skriver at de er 
tilfredse eller meget tilfredse. 
Langt hovedparten af forældrene har i høj grad opnået udbytte af Familieklassen. 

16**

38	***

Succeskriterier Opnået resultat i 2017-2021

  * Tallene er for perioden 2017-20, hvor 2021 er udgået pga. corona udfordringerne, der er beskrevet i indledningen.
** Alle børn der har gennemført Familieklassen, har opnået det opsatte individuelle mål. *** Tre elever har skiftet skole, ét barn har skiftet klasse på skolen.
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Oplevet forandring målt ved forældrenes tilfredshed og ud-
bytte af DUÅ-forløb 

Mindst 24 unikke børns forældre på DUÅ familiekursus
(14-18 ugers forløb)

20 af de 24 (83%) børns forældre skal gennemføre DUÅ 
familiekursus i perioden 2017-21

12 gennemførte netværksforløb (inkluderer alle tre netværk)

Oplevet forandring hos frontpersonale (DUÅ-fokusgruppein-
terviews en gang årligt)

Eget	opstillet	succeskriterie

4 DUÅ-forløb

Tilfredshed 
Alle	forældre	har	tilkendegivet	tilfredshed	med	DUÅ-kurset.
Udbytte: Samlet set giver forældrene udtryk for, at de har fået udbytte af DUÅ-kur-
set. Stort set alle forældre har oplevet et fald i problemfyldte situationer med deres 
børn, og de problemfyldte situationer forekommer i mindre grad end tidligere.

22*

10	ud	af	20	har	gennemført**.	
2 børns forældre bosiddende i nordbyen deltog i 2019 på et ordinært DUÅ forløb, 
det har ikke været muligt at indhente data ift. om de har gennemført

13

2017-21:
Samlet set oplever frontpersonalet:
•	 Færre	problemfyldte	situationer	med	børnene.
•	 Kortere	og	mindre	voldsomme	udbrud	/	reaktioner	hos	børnene.
•	 Nemmere	at	guide	og	aflede	børnene	i	vanskelige	situationer.
•	 Forældrene	har	fået	redskaber	til	bedre	at	kunne	stille	sig	kritisk	og	reflekte-
 rende over for deres børns oplevede konflikter.
•	 Udvikling	af	barnets	evne	til	at	regulere	og	kontrollere	deres	følelser.

4

Succeskriterier Opnået resultat i 2017-2021

Familienetværksforløb
Netværksforløbene har fungeret som et supplement eller forlængelse til DUÅ og Familieklassen. Netværket blandt de deltagende familier er 
blevet understøttet og styrket gennem fælles oplevelser og aktiviteter.  Ligeledes har der været mulighed for gennem samtale og diskussion at 
fremme forældrenes mulighed for at tage den læring til sig, som formidles i forløbet. Netværksforløbene har indeholdt forskellige temaer, som 
har kunnet understøtte de respektive forældre i gruppen. I forbindelse med Corona har de boligsociale medarbejdere løbende arbejdet med at 
udarbejde koncepter, der har kunnet gennemføres på trods af Corona restriktionerne for herved at fastholde relationen til familierne.

*De forventede forløb er gennemført, men at der har været to deltagere færre end forventet ved de fire gennemførte forløb perioden.
**Max 25% fravær

UDDANNELSE OG BESKÆFTIGELSE
Det overordnede mål for aktiviteterne under indsatsområdet ”Uddannelse og Beskæftigelse” har været at flere unge uddanner sig og kommer i 
beskæftigelse, således at boligområderne styrkes og den negative arv brydes. Der indgår tre aktiviteter under dette indsatsområde: Familieori-
enteret	uddannelsesvejledning,	Parat	til	uddannelse	og	beskæftigelse	for	unge,	Uddannelsestilbud	for	unge.	Parat	til	uddannelse	har	bestået	af	
fem delaktiviteter (Rådgivning og mestring, Fritidstjansen, Legepatrulje, Brandkadet og MiLife). 

Boligsociale Familiekurser 
Målet med de boligsociale familiekurser har været at styrke sårbare familier i Randers Nordby. Fami-lierne har især været karakteriseret ved en 
række personlige og sociale problemstillinger. Derudover har nogle af familierne begrænset socialt netværk. 
Målgruppen	er	forældre	til	børn	i	alderen	0-8	år.	Aktiviteten	består	dels	af	et	DUÅ-forløb	for	forældrene	og	dels	et	netværk	som	et	supplement	
eller en forlængelse af familiekurserne.

DUÅ
Målet med de boligsociale familiekurser har været DUÅ, de utrolige år, har været et forløb over 14-18 uger for forældre med fokus på at styrke 
forældrene i deres forståelse af forældreansvar og deres selvtillid i forældrerollen. DUÅ har været tilbudt familier i Nordbyen i et samarbejde 
mellem	uddannede	DUÅ-instruktører	fra	PPR	og	en	boligsocial	medarbejder.	Aktiviteten	har	opnået	succeskriteriet	for	antal	gennemførte	forløb,	
og forældrene, der har gennemført forløbene giver udtryk for, at de har fået et positivt udbytte af forløbet.

Det har ikke været muligt at rekruttere så mange familier fra helhedsplansområdet som forventet. Der mangler deltagelse af to børns forældre 
for at nå det forventet resultat for helhedsplanen, ligeledes har der været en lavere gennemførelsesprocent end forventet. Denne udfordring 
har været forelagt styregruppe og bestyrelse. Grundet den lave gennemførelsesrate er det besluttet ikke at viderefører DUÅ i den kommende 
helhedsplan. Det vurderes, at der er behov for en anden indsatstype for at understøtte denne gruppe af forældre. 
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Familieorienteret uddannelsesvejledning
Aktiviteten	har	taget	udgangspunkt	i	at	styrke	forældrenes	ressourcer,	således	at	de	kan	give	den	bedst	mulige	opbakning	til	deres	børns	sko-
legang, uddannelsesvalg og start på en ungdomsuddannelse. Målet har været herigennem at medvirke til at flere af de unge påbegynder en 
uddannelse.	Målgruppen	har	været	ikke-uddannelsesparate	unge	fra	8.	og	9.	klasse	samt	deres	forældre.	Aktiviteten	er	foregået	i	samarbejde	
med	Nørrevangs-	og	Vestervangsskolen	samt	UUR	og	PPR.	Aktiviteten	har	opnået	de	opsatte	succeskriterier.	

24 unge (med forældre), har modtaget vejledning

20 familie føler sig bedre rustet til at håndtere den udford-
ring, der var grunden til, at forløbet blev etableret (selvevalu-
eringsskema efter endt forløb)

24

20

Succeskriterier Opnået resultat i 2017-2021

Efter	aftale	med	Landsbyggefonden	og	bestyrelsen	for	den	Boligsociale	Helhedsplanen	for	Randers	Nordby	2017-21	blev	den	familieorienteret	
uddannelsesvejledning forlænget frem til 31.12.21. Forlængelsesperioden havde omdrejningspunkt i de ældste unge fra boligområderne. Den 
familieorienterede uddannelsesvejledning fortsætter ind i Den boligsociale Helhedpslan 2021-25, men med udgangspunkt i de yngre unge, som 
så følges over hele perioden.

I efteråret 2021 blev der igangsat en række initiativer hos Randers HF & VUC, Randers UUR, FGU og Nørrevangsskolen i samarbejde med By-
sekretariatet. Der blev iværksat ekstra individuel mentorstøtte for udvalgte unge fra helhedsplanens områder, hvor der har været fokus på at 
håndtere	overgangen	til-	og	fastholdelse	i	en	ungdomsuddannelse.	Aktiviteten	har	herudover	haft	til	formål	at	styrke	dialogen	mellem	parterne	
om sårbare unge i overgange og fastholdelse i uddannelse. Det øgede fokus og systematiske samarbejde omkring målgruppen har medvirket 
til at afklare de mest effektfulde fastholdelsesindsatser, hvor erfaringerne videreføres i Den boligsociale Helhedsplan for Randers 2021-25.

Parat til uddannelse og beskæftigelse
Det overordnede mål med aktiviteten har været at styrke de unges arbejdsidentitet og senere uddannelsesvalg. Vi har motivere de unge til at få 
og bevare et fritids- og studiejob. Samtidig har der været fokus på at fastholde frafaldstruede unge i uddannelse samt styrke de unges netværk. 
Det	gennemgående	succeskriterie	for	den	samlede	aktivitet	Parat	til	uddannelse	og	beskæftigelse	for	unge	har	været	at	mindste	antallet	af	ikke	
uddannelses parate unge i 9. og 10. klasse i Randers Nordby. 

Aktiviteten	har	bestået	af	fem	delaktiviteter:	Rådgivning	og	mestring,	Fritidstjansen,	Legepatrulje,	Brandkadet	og	MILIFE	–	selvledelse	for	unge.	
Nogle delaktiviteter har været målrettet hele målgruppen, mens andre har været målrettet enten de yngste i aldersgruppen 13-17 år eller de 
ældste 18-29 år. Der vil i det kommende blive redegjort for de opnåede resultater for hver af de fem delaktiviteter.

Andelen	af	ikke-uddannelsesparate	unge	i	9.	og	10.	klasse	
i Randers Nordby skal reduceres 

Baseline: oktober 2016 var 56% af de unge i 9. og 
10. klasse registreret ikke-uddannelsesparate

2017: 49%
2018: 58%
2019: 54 %
2020:	*54%
2021: 50% 

Succeskriterier Opnået resultat i 2017-2021

Baselinje er opgjort i oktober måned, hvorimod tallet for 2017, 2018 og 2019 er opgjort i januar måned. Det kan betyde flere ikke-uddannelsesparate unge 
ved en måling i januar, da UUR efter januar sætter ind med samtaler og arbejder med de unge i forhold til deres ønsker og færdigheder med henblik på at nå 
en realistisk målsætning for de unges uddannelsesvalg og dermed gøre dem uddannelsesparate. 
* Opgørelsesmetoden er ændret i 2020. Der er nu tilføjet kategorien ”delvis uddannelsesparat”, som betyder, at eleven vurderes klar til erhvervsuddannelse 
men ikke gymnasial uddannelse. I denne opgørelse er ”delvis uddannelsesparat” regnet med som ”ikke uddannelsesparat” efter anbefaling fra UU. Elever på 
efterskole indgår ikke i beregningen, da de ikke er vurderet, men de vil ifølge UU oftest være uddannelsesparate. 
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Brandkadet
Brandkadet har været et tilbud til unge i 8. og 9. klasse, primært på Nørrevangsskolen. Uddannelsen har været udbudt i samarbejde med 
Beredskab & Sikkerhed, Falck, Nørrevangsskolen, Randers Ungdomsskole, UUR. Uddannelsen har haft til sigte at styrke de unge i deres arbejds-
identitet og løfte de unges selvværd og sociale kompetencer. Samtidig har de unge fået stor indsigt i faget som brandmand. Målgruppen har 
været unge, der eksempelvis viste tegn på skoletræthed, havde lavt selvværd, manglede en fritidsaktivitet eller var i risiko for at træde ind i en 
kriminel	løbebane.	Samt	unge	der	manglede	positiv	voksenkontakt.		Aktiviteten	har	opnået	de	opsatte	succeskriterier.	På	baggrund	af	de	gode	
erfaringer fra arbejdet med Brandkadet i den Boligsociale Helhedsplan for Randers Nordby 2017-21 er det besluttet at forsætte indsatsen i Den 
boligsociale Helhedsplan for Randers 2021-25.

Antal	brandkadetforløb 8                                                            8

Eget defineret succeskriterie Forventet resultat2017-21 Opnået resultat2017-2021
 
 

MiLife
Milife er et undervisningskoncept, der giver børn og unge mulighed for at tilegne sig personlige og sociale kompetencer, som er afgørende for at 
være velfungerende mennesker og for bedre at kunne opnå deres personlige mål og klare sig på en god måde på deres vej gennem skole- og 
uddannelsessystemet. Dette har  medvirket til at nedbringe omfanget af skolefravær. Der er samtidig fokus på uddannelsesparathed og på de 
personlige kompetencer, der knyttes dertil. Milife har, i samarbejde med Randers Ungdomsskole, været udbudt årligt som obligatorisk fag til 
eleverne	i	7.	og	8.	klasse	på	Nørrevangsskolen.	Aktiviteten	har	opnået	de	opsatte	succeskriterier.	

Antal	forløb

Antal	deltagere

12-16  21

150-350 435

Eget defineret succeskriterie Forventet resultat2017-21 Opnået resultat2017-2021
 
 

Uddannelsestilbud til unge
Uddannelsestilbud til unge har været et tilbud til de unge bosat i området for den Boligsociale Helhedsplan for Randers Nordby, der er tilk-
nyttet	værkstederne	under	Randers	Produktionshøjskole	–	nu	FGU-Østjylland.	Aktiviteten	er	foregået	i	samarbejde	med	UUR	og	FGU-Østjylland	
(tidligere	Randers	Produktionshøjskole)	og	har	været	tilrettelagt	som	et	opkvalificeringsforløb	af	de	unge	med	det	mål,	at	de	overgår	til	en	
ungdomsuddannelse eller i beskæftigelse.

80 unge fra 
området tilknyttet 
værksteder

60% af de tilknytte-
de unge vil overgå
til ungdomsuddan-
nelse eller job efter
afsluttet forløb

Succeskriterier 2017 og 2018  2019  2020  2021  2017-2021 

	 33	 28*	 28	 31	 120

	 65%	 **	 23,3	%	 57%	

* Status job og uddannelse for elever, der gik på produktionsskolen pr. 30.04. 2019 og som er afsluttet inden 30.08.2019 kendes ikke.
** På grund af manglende data kan andelen af elever overgået til job eller uddannelse ikke opgøres.

Rådgivning og mestring
Denne aktivitet har været et tilbud til de 13-29 årige. De er blevet tilbudt rådgivning og vejledning til at søge fritidsjob, praktikplads, fuldtidsjob 
og ansøge om uddannelsesoptag og arbejdet med at udarbejde ansøgning og CV. Målet med denne aktivitet har været, at de unge kommer i 
uddannelse	eller	beskæftigelse	og	fastholdes	heri.	Aktiviteten	har	udelukkende	haft	et	eget	defineret	mål,	som	er	nået	for	perioden.

Antal	unikke	unge,	der	har	modtaget	rådgivning	eller
deltaget i mestringsforløb

80                                                         111

Eget defineret succeskriterie Forventet resultat2017-21 Opnået resultat2017-2021
 
 

Aktiviteten	Rådgivning	og	mestring	blev	forlænget	til	udgangen	af	2021.	I	denne	forlængelsesperiode	har	der	været	øget	fokus	på	beskæftigelse	
for beboere, der har særlig store udfordringer ift. deres ledighed, og målgruppen er blevet udvidet til at omhandle alle i alderen 18-64 år. I peri-
oden er der blandet andet blevet arbejdet med kortlægning af målgruppen uden for arbejdsmarkedet i Glarbjergvej-området. Kortlægningen har 
medvirket til at kvalificere arbejdet med hvilke initiativer, der skal iværksættes for at få beboeren tætter på arbejdsmarkedet. Der har blandet 
andet været afholdt individuelle interviews med en udvalgt andel af målgruppen. Disse interviews har været med til at nuancere den kommende 
indsats ud fra beboernes egne oplevelser omkring deres ledighed/muligheder for at komme i beskæftigelse.

Fritidstjansen
Fritidstjansens målgruppe har været unge fra 15 til 17 år, som bor i Randers Nordby. Hensigten med aktiviteten har været at hjælpe de unge 
ud	i	fritidsjobs.	Og	dermed	give	de	unge	et	billede	af,	hvilket	arbejdsliv	der	venter	på	den	anden	side	af	skole	og	ud¬dannelse.	Aktiviteten	har	
opnået de opsatte succeskriterier. 

64 unge, der kommer i fritidsjobs

12 afviklede opkvalificeringsforløb 

84 deltagere i opkvalificeringsforløb samt individuelle forløb

52 unge, der har fastholdt deres job efter 3 måneder

85

12

98

77

Succeskriterier Opnået resultat i 2017-2021

Legepatruljen
I legepatruljen er unge i alderen 13-17 år (primært 13-15 år) blevet uddannet som legeinstruktører for derefter at være med til at igangsætte 
lege mellem blokkene i området - primært i ferier - samt til andre ad hoc opgaver. Formålet har været at udvikle den unges arbejdsidentitet, 
styrke selvtillid og afprøve kompetencer, der kan bruges i et ordinært fritidsjob. Således har Legepatruljen haft et klart læringsrettet mål i forhold 
til	at	motivere	de	unge	i	retning	af	uddannelse	og	beskæftigelse.	Aktiviteten	har	opnået	de	opsatte	succeskriterier.	

24-40 legeinstruktører uddannes i perioden 39

Eget defineret succeskriterie Opnået resultat i 2017-2021
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Formidling og branding 
Formidling og Branding har haft til formål at fremme et positivt image både udenfor og inden for boligområderne. Med udgangspunkt i visionen 
”Randers	Nordby	–	Fremtiden	lever	her”	er	området	blevet	brandet	som	et	godt	sted	at	vokse	op.	Bysekretariatet	har	desuden	været	redaktør	
for	en	række	kommunikationsplatforme	rettet	mod	de	lokale	beboere,	fx	det	husstandsomdelte	beboerblad,	NordbyPosten,	hjemmeside,	ny-
hedsbreve	og	sociale	medier.	Aktiviteten	har	opnået	de	opsatte	succeskriterier	og	der	har	været	bragt	markant	flere	positive	historier	i	pressen	
end forventet. Herudover har der været mere end en fordobling i antallet af følgere på Bysekretariatets Facebook side.

20	husstandsomdelt	aktivitetsomslag	(NordbyPosten)

48 nyhedsmails

Stigende antal følgere på Bysekretariatets facebookside
Baselinje: pr. 1. juni 2017: 444

8 positive historier i den lokale presse

20

48

917 

58

Succeskriterier Opnået resultat 2017-2021
 
 

2019 var et overgangsår, hvor det ikke var muligt at få det fulde billede. Der mangler data for elever, der har afsluttet forløb i løbet af andet 
kvartal 2019, hvorfor det ikke er muligt at beregne andelen af unge, der er overgået til job eller uddannelse det år.  Tallene for 2020 og 2021 
kan ikke direkte sammenlignes med tallene fra 2017 og 2018, idet FGUs tilbud er anderledes end det oprindelige.
I 2021 er 57% af de afsluttede elever overgået til ungdomsuddannelse eller job. Herved ses en positiv udvikling i antallet afsluttet elever der 
overgår til ungdomsuddannelses eller job efter endt forløb, dog er det vigtigt at have for øje, at datagrundlaget her er meget lille. 

KRIMINALPRÆVENTIV INDSATS
Det overordnede mål med aktiviteten har været at etablere en tidlig forebyggende og helhedsorienteret indsats for børn og unge i alderen 7-17 
år. Indsatsen har især været rettet mod børn og unge, som er overladt til sig selv i fritiden, og aktiviteterne har haft fokus på at være både til-
lidsskabende og brobyggende i relation til de eksisterende fritidstilbud i Randers Nordby. Målet har været, at der blevet sat ind på flere områder 
målrettet unge. Dette er blevet sikret gennem opsøgende gadeplanarbejde, individuelle indsatser, tæt koordinerende samarbejde med områdets 
institutioner	og	øvrige	aktører,	deltagelse	i	det	koordinerende	SSP	netværk,	konfliktmægling	og	gruppeforløb	med	unge.	Alle	de	igangsatte	ak-
tiviteter har nået de opsatte succeskriterier.

Antal	kontakter	til	unikke	børn/unge

Antal	Brobygning	til	andre	tilbud

Antal	gruppeforløb		(8-10	ugers	varighed)

320 491

100 129

8   8

Eget defineret succeskriterie Forventet resultat2017-21 Opnået resultat 2017-2021
 
 

TRYGHED OG TRIVSEL
Målet	med	aktiviteterne	under	dette	indsatsområde	hviler	på	det	overordnede	mål	i	Randers	Kommunes	Vision	2021:	”At	gøre	Randers	endnu	
mere attraktiv”. De boligsociale aktiviteter har fungeret som et supplement og en ekstra indsats overfor socialt udsatte boligområder, så Rand-
ers Nordby bliver et mere attraktivt sted at bo for alle. Under dette indsatsområde har der været iværksat to aktiviteter: Styrkelse af naboskab 
og Formidling & Branding: Fremtiden lever her. 
Formålet	har	været	at	understøtte	beboere,	beboerdrevne	aktiviteter	og	foreningslivet	i	Randers	Nordby.	Aktiviteten	har	opnået	de	opsatte	suc-
ceskriterier og der har været kontakt til markant flere ny-tilflyttede beboere igennem perioden end det opsatte måltal.

17 udøvende beboerambassadører i hele perioden 2017-2021

16 gennemførte aktiviteter med hjælp fra frivillige beboere (Beboerrådsmøder)

Kontakt til minimum 100 ny-tilflyttede beboere i hele perioden 

7 aktive lokale foreninger med medlemstal over 25 opretholdes, så der i 2021 er samme 
niveau som i 2016. 
Baselinje pr. 2016: 
7 aktive lokale foreninger med medlemstal over 25 

25 gennemsnitligt 25 deltagere til hver fællesspisning i hele perioden 

Eget	opstillet	succeskriterie

Støtte ydet 68 gange til beboerdrevne foreninger 

17

16

174

7

31

119

Succeskriterier Opnået resultat 2017-2021
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ANDRE AKTIVITETER… 
Ud over de i gangsatte aktiviteter under de fire indsatsområder i Den Boligsociale Helhedsplan for Randers Nordby 2017-21 har Bysekretari-
atet	gennem	projektperioden	været	involveret	i	en	række	forskellige	samarbejder	og	projektaktiviteter.	Projekterne	har	alle	haft	til	formål	at	
understøtter udviklingen af boligområderne i Randers Nordby og derved også understøtte visionen for Den Boligsociale Helhedsplan: Randers 
Nordby – fremtiden lever her. Disse har været iværksat ud fra identificeret behov hos beboerne samt med målet om at løfte de tre boligområder. 

Bysekretariatet har via ansøgninger til fonde, Styrelser og Ministerier rejst midler til at supplere de boligsociale indsatser. Dette er ofte sket i et 
bredt samarbejde med andre relevante aktører som eksempelvis Randers Kommune, Randers FC, boligorganisationerne i Randers med flere. 
Bysekretariatet har i perioden 2017-21 rejst knap 84 mio. kr. til de supplerende indsatser, heri er også inkluderet midler til Den boligsociale 
Helhedsplan Randers 2021-25. Her kan eksempelvis nævnes projekter som MyWay, Talents of tomorrow, Go’ Ferie, Infrastruk¬turændringer i 
Glarbjergvej-området, Myretuen, Boligsocial Naturvejleder, Råd til Husleje, Familieferie, Al verdens kunst, 1000 fællesskaber, Vær med, Infra-
strukturprojekt i Jennumparken med flere. 

OPSUMMERING
De sidste år af den Boligsociale Helhedsplan 2017-21 har været præget af Covid19. Nedlukninger har ad flere omgange betydet, at aktiviteter i 
perioder har været sat helt eller delvist i bero. I perioder hvor aktiviteterne har været sat i bero, har de boligsociale medarbejdere udført corona-
relateret opgaver så som at gå fra dør til dør og banke på og oplyse om corona, test mm. Samt haft kontakt til familier i området for at sikre 
deres trivsel under nedlukning. 
De svære omstændigheder til trods, så kan vi ved afslutning på helhedsplanen konstatere, at det lykkes at komme i mål med langt de fleste 
aktiviteter i helhedsplanen og opfylde de opsatte mål.  
Helhedsplanen er løbende monitoreret, og der er i perioden sket en positiv udvikling på de overordnede mål. Her kan blandet andet nævnes, at 
andelen af unge fra områderne, der påbegynder en uddannelse er steget. Samtidig er en større andel af beboerne kommet i beskæftigelse og 
færre	modtager	kontanthjælp	eller	lignende.	På	trods	af	den	positive	udvikling	i	boligområderne,	skiller	de	tre	områder	sig	forsat	ud	i	forhold	til	
Randers kommune som helhed. Der vil således også fremadrettet være behov for en særlig fokuseret indsat for at styrke beboerne i områderne. 

På	baggrund	af	de	gode	erfaringer	fra	Den	Boligsociale	Helhedsplan	for	Nordbyen	2017-21	vil	en	række	af	aktiviteterne	forsættes	og	i	flere	
tilfælde udvides i Den boligsociale Helhedsplanen 2021-25. Her kan nævnes Familieorienteret uddannelsesvejledning, som udvides i forhold til 
målgruppe og indsatstype samt Fremmøde i skolerne, som udvides til at omfatte yderligere en skole. 

Med Den boligsociale Helhedsplan for Randers 2021-25 skabes et endnu tættere samarbejde mellem boligorganisationerne og Randers Kom-
mune. Det tættere samarbejde afspejles såvel på det strategiske niveau som i det daglige arbejde, hvor medarbejdere fra Randers Kommune 
får deres arbejdsplads i Bysekretariatet. Den boligsociale monitorering styrkes, og bestyrelsen for helhedsplanen skal ud fra et bydækkende 
perspektiv også arbejde for at skabe en positiv fysisk udvikling i boligområderne i god sammenhæng med den øvrige by. 

Bysekretariatet har i perioden 2017-21 rejst knap 84 mio. kr. til de supplerende indsatser, her kan eksempelvis nævnes projekter som MyWay, 
Talents of tomorrow, Go’ Ferie, Infrastruk¬turændringer i Glarbjergvej-området, Myretuen, Boligsocial Naturvejleder, Råd til Husleje, Familieferie, 
Al verdens kunst, 1000 fællesskaber, Vær med, Infrastrukturprojekt i Jennumparken med flere. Heri er også inkluderet midler til Den boligsociale 
Helhedsplan Randers 2021-25.
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