
Lykkeskolen

Samvirket 
i Gellerup og Toveshøj

Bazar Vest/
City Vest

På Samvirkets Kvartalsmøde aftales relevante fællesindsatser 
pro-aktivt. 
Forud for mødet udsendes en dagsorden.
Enhver byder ind på at løse opgaven set fra deres plads
– generelt - målrettet - individuelt.

Eksempel på temaer, der angribes fra hvert niveau: 

Folkeinformation

Boligforening 
Afd. 4 og 5

Livsværksstederne

Moske

GLOBUS1

JobCenterr

Gellerup-modellen

Eksempel på temaer, der angribes fra hvert niveau: 
• Hjem i seng
• Fyrværkeri
• Svineri
• Misbrug

•Afsluttende orienteres indbyrdes om relevante aktiviteter.

Kvartalsmøder kan igangsætte fællesprojekter - for eksempel 
højskoletanken, og der kan nedsættes ad hoc-grupper, som 
målrettet kan arbejde videre med at løse konkrete opgaver.

Sekretariatet har ansvar for opfølgning på fællesaktiviteter ex. 
Oprydningsdag.

Erhvervsforeningen

Foreningslivet

Kirke



Repræsentanter for alle parter deltager ligeværdigt i møderne, der holdes kvartalsvis.

Her fordeles opgaverne hovedsagelig efter nedenstående trekantsmodel.

Alle kan byde ind på en opgave – eksempelvis kan foreninger og beboerrepræsentanter melde sig 
til at  sørge for generel information, mens politi og socialforvaltning normalt står for at lave den 
målrettede indsats.

Samfundet

GLOBUS1

Bazar Vest/
City Vest

Samvirkets kvartalsmøder

Samfundet

Frivillige

•Afd. 4 og 5
•Forenings repr.
•Kirke
•Moske

Generel indsats
•Borgermøder
•Borgerinfo
•Dørklokken

Myndigheder

•Socialforvaltning
•Jobcenter
•Politi 

Myndigheder

•Socialforvaltning
•Jobcenter
•Politi 

Grupper

Individer

Ansatte

•Skoler
•Institutioner
•Klubber
•Folkeinformation
•Boligforening
•Livsværksstederne
•Bibliotek
•GLOBUS1
•Lokalcentret

Folkeinformation

Lykkeskolen

Kirke

Foreninger

Gellerupmodellen

Livsværkstederne
Boligforening 
Afd. 4 og 5

Erhvervsforeningen

Moske



Styregruppen
8-10 udpegede medlemmer:

• 1 repræsentant afd. 4 – Gellerupparken
• 1 repræsentant afd. 5 – Toveshøj
• 3 offentlige repræsentanter heraf  minimum et     
medlem fra Gellerup-modellen

• 3-5 repræsentanter for foreninger/ildsjæle

Samvirkets 
Styregruppe

Styregruppen koordinerer sammen med 
sekretariatet indholdet i kvartalsmøderne.

Styregruppen kan indkalde det store mødeforum 
til ekstraordinære møder efter behov.



Styregruppen

Sekretariat 
• bemandet med en boligsocial 
medarbejder samt en medarbejder 
fra Socialcenter Vest

Samvirkets 
Sekretariat

fra Socialcenter Vest
• yder sekretærbistand i 
forbindelse med årsmødet, 
kvartalsmøderne, 
styregruppemøder og evt. ad hoc-
grupperne.
• Mødeindkaldelse
• Referatskrivning
• Evt. sparre ad hoc-grupper
• Registrering af aktiviteter
• Kalenderføring
• Fundraising
• ”Generelt overblik”



Kvartalsmøder

Indsatsgrupper
Ad hoc-grupper kan nedsættes til at 
løse målrettede opgaver:
Indholdet i opgaverne defineres klart: 
• Hvad
• Hvem
• Hvordan
• Hvornår

Samvirkets 
Ad hoc-grupper

Ex.
Højskole

Ex.
Oprydningsdag

Styregruppen

Sekretariat

• Hvornår
Sekretariatet har mulighed for at hjælpe 
ad hoc-grupperne med sekretærbistand 
og eventuel fundraising.



Samvirkets 
Årsmøde

Årsmødet

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

Der udarbejdes en årsplan, hvor alle faste arrangementer 
indskrives - fx. oprydningsdag, sommerfester, Eid-fester 
og mødedatoer.

Kvartalsmødet



Folkeinformation

Boligforening 
Afd. 4 og 5

Moske

Samvirket 
i Gellerup og Toveshøj

Ad hoc-grupper

Kvartalsmøder

Samfundet

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

GLOBUS1

Livsværksstederne

Foreninger

Gellerupmodellen

Bazar Vest/
City Vest

Kirke
Frivillige

•Afd. 4 og 5
•Forenings repr.
•Kirke
•Moske

Generel indsats
•Borgermøder
•Borgerinfo
•Dørklokken

Ansatte

•Skoler
•Institutioner
•Klubber
•Folkeinformation
•Boligforening
•Livsværksstederne
•Bibliotek
•GLOBUS1
•Lokalcentret

Myndigheder

•Socialforvaltning
•Jobcenter
•Politi 

Sekretariat 

Ad hoc-grupper
Grupper

Individer

Ex.
Højskole

Ex.
Oprydningsdag

Styregruppen

Kirke


