Velkommen til årsmøde i
Samvirket i Gellerup og Toveshøj
2011

Dagsorden
Ordstyrer: Troels Bo Knudsen – afdelingsbestyrelsen Toveshøj

Fællessang
1.

Året der gik i Samvirket

2.

Udpegning af medlemmer til Samvirkets

3.

Samvirkets kerneindsatser i året der kommer – brainstorm

Styregruppe 2011

18.45-19.30
NetværksBazar– mød livet i lokalområdet - med buffet
19.30-20.00
Samvirkets Pris 2011

Præsentation af de nominerede kandidater og overrækkelse af prisen

”Året der gik” - i Samvirket
Kort sammendrag af stort og småt i 2010
v/ Samvirkets Sekretariat
Samvirkesekretær - Helle Hansen, HotSpotcentret

Forældre Debatforum
Forældre Debatforum er en ad hoc gruppe under Samvirket
i Gellerup og Toveshøj, som henvender sig til fædre og
mødre.
Forældre Debatforum inviterer til foredrag og debatmøder
og andre relevante arrangementer for forældre og andre
voksne, som er interesseret i børneopdragelse.
Gruppen bag Forældre Debatforum består af lokale
forældre, ildsjæle og socialarbejdere. Og her er ønsket at
være med til at skabe en god debat om børneopdragelse
mellem forældre, som også kan være med til at give far og
mor nogle brugbare redskaber i hverdagen.

Aktiviteter i Forældre Debatforum i 2010
Foredrag:
"Jeg vil give mit barn en god opvækst"
”Hjælp – mit barn er blevet teenager!”
”Barnets univers mellem to kulturer”
Udflugt til Århus Bymuseum
Julehygge i Foreningernes Hus

Anonym Familievejledning
Anonym Familievejledning er et gratis tilbud alle familier på Gellerup Bibliotek
Åbningstid:
•
Mandage kl. 10-12
•
Torsdage kl. 13.00-15.00
Hvad
•
•

Vi tilbyder 1-3 samtaler
Du kan få rådgivning om:
problemer i din familie
vold i familien
bekymringer om dine børn- problemer med din partner eller
tidligere partner
- at være forældre, ung eller barn mellem to kulturer

Hvem er vi
•

Vi er professionelle rådgivere med mange års erfaring fra arbejdet i Gellerup. Du kan få rådgivning på dansk,
arabisk, tyrkisk, somalisk, persisk, tysk og engelsk.

Hvem
•

Du kan henvende dig i Familievejledningen, hvis du er forældre, ung eller barn og bor i Gellerupområdet.

Mød Familievejledningen på Facebook

Verdenshaven i Gellerup
Søndag den 6. juni 2010 begyndte
Sansehaven at spire, da ad hoc gruppen bag
ideen lavede en happening, hvor det var
planen, at det skulle anlægges to højbede på
grunden.
Med lidt forsinkelse pga. tyveri, blev de to
højbedene samlet og fyldt op med jord og
derefter beplantet med krydderurter og
blomster. Så nu er konturerne til en dejlig
have ved at tegne sig.

Verdenshaven - som før hed Sansehaven – er en
ad hoc-gruppe under Samvirket, som arbejder med
at etablere en smuk have i Gellerup.
En have som ikke kun har noget god for alle sanser,
men også kan hjælpe med at sætte farver på det
grønne i Gellerup!
Gruppen har ændret navn til ”Gellerups
Verdenshave” fordi det viste sig, at ”sansehave” var
for meget et fagudtryk.

Ren opgang kampagnen
”Trin for Trin”
Et initiativ under Samvirket i Gellerup og Toveshøj
”Trin for Trin” fortsatte i
foråret 2010, hvor der igen
blev sat fokus på at få
beboerne til at være med til
at holde opgangene pæne
og kåre afdelingernes
flotteste opgange.
Otto er også populær på
facebook, og rapsangen:
”STOP DET DROP DET” er
blevet et kæmpe-hit.
I løbet af foråret gik Otto
også til filmen med sin ven
”Klovn”, der altid laver en
masse fejl, som man kan
lære en masse af.

GodHedsDag i Gellerup
Søndag den 3. oktober 2010
Omkring 150 frivillige unge dukkede i
efteråret igen op i Gellerup for at give en
hånd – både med at pudse folks vinduer,
rydde op på altanerne, rydde op i de grønne
områder, fælde træer og med at lege med
alle børnene på Legepladsen.
En dejlig søndag efterårsdag i Gellerup og
Toveshøj, som vi forventer at gentage den
10. september i 2011.

Samvirket på besøg i Sønderbro
Mandag den 8. november 2010
kørte en busfuld aktive fra Samvirket
til Horsens for at besøg Sønderbrogruppen, som i mange år har stået for
den boligsociale indsats i Horsensbydelen.
Det blev et spændende besøg med
forskellige workshops, som fortalte om
nogle af de mange initiativer og
aktiviteter, som Sønderbro byder på.
Og et herligt møde med skoleleder
Mogens Falk, som er en ildsjæl med
fut i og en rigtig dynomo.

Boligsocial Helhedsplan
for Gellerup og Toveshøj
2009-2013
Samvirkets styregruppe er ansvarlig for den boligsociale indsats i Gellerup og Toveshøj

Foreningerne Hus
Foreningernes Hus blev officielt indviet med en stor fest fredag den 29.
oktober 2010
I løbet af 2010 blev der holdt en række konferencer, hvor retningslinerne
for brugen af huset blev aftalt mellem områdets foreningerne. Og om kort
tid begynder foreningerne at flytte ind i huset, som det kommer til at blive
et sted fyldt med aktiviteter næsten alle døgnets 24 timer.
Projektleder Per Thomsen
www.foreningernes-hus.dk

Fritidspatruljen
15 unge instruktører har siden foråret efter skoletid være ude at
lege med alle Gellerup og Toveshøjs børn mellem 4 og 12 år.
Projektleder Gordon Robert
Mød Fritidspatruljen og Foreningerne Hus i NetværksBazaren

Samvirkets Styregruppe
Styregruppens mål for indsatsen de kommende år
1. Samvirkets skal være kendt og anerkendt som lokal aktør i forhold
til offentlige beslutningstagere og myndigheder. Og også være et
meningsfuldt forum for deltagerne.
2. Samvirket skal give grobund for godt naboskab – og være med til
at arbejde for omsorg og hjælp til alle i dagligdagen.
3.Samvirket skal bakke op omkring sammenkomster på tværs af
kulturer, aldre, køn og interesser - og være med til at dyrke og
skabe nye initiativer.
(Udarbejdet på Samvirkets styregruppes arbejdslørdag den 15. januar 2011).
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4. Sammensætning af Samvirkets styregruppe i
2011
v/Inge Kjærgaard, Familieteam1, Børncenter Vest.

Samvirket

Årsmøde

Livsværksstederne

En gang om året inviteres alle
lokale interessenter til et
årsmøde, hvor overordnede
emner diskuteres og forslag til
det kommende års samarbejde
fremlægges.

i Gellerup og Toveshøj
Boligforening
Afd. 4 og 5

GLOBUS1

Bazar Vest/
City Vest

Moske
Foreninger

Gellerup-modellen

Folkeinformation
Gellerup
højskole

Kirke

Kvartalsmøder
Samfundet
Frivillige
•Afd. 4 og 5
•Forenings repr.
•Kirke
•Moske

Sekretariat

Generel indsats
•Borgermøder
•Borgerinfo
•Dørklokken

Ad hoc-grupper
Grupper
Ansatte
•Skoler
•Institutioner
•Klubber
•Folkeinformation
•Boligforening
•Livsværksstederne
•Bibliotek
•GLOBUS1
•Lokalcentret

Individer
Myndigheder
•Socialforvaltning
•Jobcenter
•Politi

Fritidspatruljen

Styregruppen
Foreningernes
Hus

Samvirkets
Styregruppe
Styregruppen
9 -11 udpegede medlemmer:
Overordnede princip er, at minimum halvdelen af
styregruppen skal være frivillige.
• 1 repræsentant afd. 4 – Gellerupparken
• 1 repræsentant afd. 5 – Toveshøj
• 3 offentlige repræsentanter, som udpeges af
Gellerupmodellen - heraf minimum et
medlem af Gellerupmodellen
• 4-6 repræsentanter for foreninger/ildsjæle
Samvirkets sekretariat deltager i
styregruppemøderne.

STYREGRUPPEN
Arbejdsopgaver:
•
•
•
•
•

koordinere indholdet i de kvartalsvise møder sammen med sekretariatet
kan indkalde det store mødeforum efter behov
understøtte aktiviteter i lokalområdet
formidling til andre interessenter via nedsættelse af ad hoc-udvalg
beredskab, når der er brug for hurtig indsats i lokalområdet
– I forbindelse med Landsbyggefondens boligsociale arbejde, som er forankret i
Samvirke er Styregruppen forpligtet til at være ansvarlig for:
•
•
•
•
•

kommunikation
sparring
opfølgning af projekter
status
Og være bindeled for indsatsen

Samvirket styregruppe 2010
1 repræsentant afd. 4 – Gellerupparken
• Marianne Rossen
1 repræsentant afd. 5 – Toveshøj
• Troels Bo Knudsen
3 offentlige repræsentanter (heraf min. et medlem fra Gellerup-modellen*)
• Anders Glahn – FU-leder Gellerup/Toveshøj*
• Jesper Lund Madsen – Skoleleder på Tovshøjskolen*/
• Inge Kjærgaard – Afdelingsleder Socialcenter Vest
4-6 repræsentanter for foreninger/ildsjæle
• Udpeget på Samvirkets Årsmøde 2010
–
–
–
–
–

Anett Christiansen, Familie og Netværk,
Abdullahi Hassan, Sportsforeningen 2006,
Ilham Khalif Mohamed, Familie og Netværk
Ahmad El-Ahmad, Arabisk Kulturforeningen’
Verner Karkov, Livsværkstederne.

Samvirket styregruppe 2011
1 repræsentant afd. 4 – Gellerupparken
• Marianne Rossen
1 repræsentant afd. 5 – Toveshøj
• Troels Bo Knudsen
3 off./adm. repræsentanter (heraf min. et medlem fra Gellerup-modellen*)
• Anders Glahn – FU-leder Gellerup/Toveshøj*
• Inge Kjærgaard – Afdelingsleder Familieteam 1, Børnecenter Vest
• Rune Utoft – administrationschef Brabrand Boligforening*
Styregruppens forslag til 6 repræsentanter for foreninger/ildsjæle:
o
o
o
o

Anett Christiansen, Familie og Netværk,
Ahmad El-Ahmad, Arabisk Kulturforeningen
Verner Karkov, Livsværkstederne
Ilham Khalif Mohamed, Familie og Netværk

Forslag til nye medlemmer i 2011:
o Lone Hedelund, Gellerup Bibliotek
o Xx, Multiaktiv Forening

Samvirkets mødekalender 2011
Tirsdag den 8. februar kl. 17.00 - Styregruppens opsamlingsmøde
Tirsdag den 1. marts kl. 17.00 - Styregruppens planlægningsmøde

Tirsdag den 25. marts kl. 16.30 - Samvirkets Kvartalsmøde
Tirsdag den 10. maj kl. 17.00 - Styregruppens planlægningsmøde

Tirsdag den 24. maj kl. 16.30 - Samvirkets Kvartalsmøde
Tirsdag den 6. september kl. 16.30 - Styregruppens planlægningsmøde

Tirsdag den 20. september kl. 16.30 - Samvirkets Kvartalsmøde
Tirsdag den 9. november kl. 16.30 - Styregruppens planlægningsmøde

Tirsdag den 22. november kl. 16.30 - Samvirkets Kvartalsmøde
Tirsdag den 10. januar 2012 kl. 16.30 - Styregruppens årsplanlægningsmøde

Tirsdag den 24. januar 2012 kl. 17.00 - Samvirkets Årsmøde 2012

Organiseringen af det boligsociale
samarbejde i Gellerup og Toveshøj
•

Det boligsociale samarbejde forankres i ”Samvirket i Gellerup og Toveshøj”, der er et
partnerskab mellem de frivillige og foreningsbaserede indsatser, Lokalpolitiet Århus Vest
og Århus Kommune.

•

De konkrete boligsociale projekter placeres, hvor fremdriften er størst.
Det er forudsat, at der for alle boligsociale delprojekter er formålsbeskrivelse, milepæle/
indikatorer for fremdriften, gennemsigtig økonomi, følge- eller inspirationsgruppe m.v.

•

Kommunikation, koordinering, løbende status, etablering af nye projekter sker via
Samvirket – i styregruppen og på de åbne kvartalsmøder og årsmødet.
Samvirket følger således løbende fremdriften i de fælles boligsociale projekter,
herunder statusrapportering, økonomistyring - og bliver det fælles løbende bindeled for
indsatsen.

•

Sideløbende hermed etableres der et samarbejde mellem Gellerup-sekretariatet, de
lokale kommunale driftschefer og lederen af Lokalpolitiet i Århus Vest.
Formålet med dette forum er at skabe sammenhæng mellem den løbende lokale drift
og fremdriften i helhedsplanen.

Sociale forhold og
beskæftigelse lokalt

Lokalpolitiet
Århus Vest

Lokale
foreninger

Styregruppen
for Samvirket

Sundhed og
omsorg
- lokalt

Kultur og
borgerservice lokalt

Samvirket
Brabrand
Boligforening
- Afd. 4 & 5

i Gellerup og
Toveshøj

Børn og Unge
- lokalt

Lokale driftschefer: BBF, Lokalpolitiet og
Århus Kommune

”Gellerupsekretariatet”

Administrative styregruppe:
BBF og Magistratsdirektører

Politiske styregruppe:
BBF og repræsentanter fra byrådspartier

Den særlige organisering om helhedsplanen for Gellerup Toveshøj

