Samvirket er et mødeforum for frivillige
og offentlige personer i Gellerupområdet,
der repræsenterer klubber og
idrætsforeninger, kulturelle foreninger,
GLOBUS1, skoler, biblioteket,
Folkeinformation, kirken, de lokale
moskeer, fællesrådet, lokalpolitiet, socialog beskæftigelsesforvaltningen, ildsjæle,
boligforeningen samt
afdelingsbestyrelserne i Gellerup og på
Toveshøj.

Referat - Kvartalsmøde i Samvirket i Gellerup og Toveshøj
Tirsdag den 29. november 2011 i Foreningernes Hus, Nordgårdskolen
Kvartalsmødets dagsorden:
1. Velkomst og præsentationsrunde –
Foreninger, institutioner og ildsjæle blev opfordret til i forbindelse med
præsentationsrunden ganske kort også at orientere om eventuelle kommende aktiviteter,
som det kan være relevant for kvartalsmødets øvrige deltagere at høre om.
Velkomst ved Troels, mødets ordstyrer og repræsentant for Toveshøj i Samvirkets styregruppe
Helle, Samvirkesekretær, formand afd. 4 og Gellerup Fællesråd
Anders; FU-leder, styregruppen
Rune; administrationschef i Brabrand Boligforening, styregruppen
Torben, Gellerup Fælleråd,
Anett; formand Toveshøj, styregruppen
Janne, Gellerup Højskole/ formand Perlevennerne,
Annika: Evaluator af den boligsociale indsats – Foreningernes Hus, Fritidspatruljen og Samvirket
Nasser, Malek og Walid: alle tre repræsentanter for Den palæstinensiske forening Rabeta: Nasser
fortalte om, at foreningen inviterer til fællesspisning i Foreningernes Hus 8.12., foreningen
deltager aktivt i Jalla4 den 3.12. i Foreningernes Hus med en kulturel udstilling om Palæstina.
Walid fortalte, at han som deltager i det danske beredskab har været udsendt som international
observatør.
Mads: repræsentant for Integrationsnet - Dansk Flygtningehjælps projekt Skoleparat, som består
af ”Dialogiske historiefortællinger – et 2-årigt projekt.
Mohammed, leder af KiG,
Hans Bo; repræsentant for Dansk Flygtningehjælps projekt ”Kapacitetsudvikling af etniske
foreninger” bl.a. i samarbejde med lektieklubben Tusindefryd.
Maria, frivilling, formand for en aftenskole.
Susanne; rådgiver Folkeinformation og aktiv beboer; reklamerede for musikarrangementet 8220
hos Cirkus Tværs 2.12.11. Dobbeltkoncert med Wafande.
Inge: PPR-leder med kontor på Nordgårdskolen, psyk, talepæda mv. modtager elever fra hele
byen. Aktiv i folkeskoleprojekt om at optage børn i skolen, som bor i lokalområdet.
Sheikh; formand Somali Community, som har gang i et projekt med fem danske venskabsfamilier,
som kommende lørdag skal mødes med somaliske familier.
Ahmad, formand Al Nour og leder af Vejledningscentret, styregruppen
Elin; projektleder Verdenshaverne,
Theo; leder af Meyerprojektet.
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Esben Trige; repræsentant fra Filmprojekt Gellerup - et beskæftigelsesprojekt pt. 12 unge
deltagere som bl.a. har opgaver i forbindelse med helhedsplanen. Kan lave små film. Og så er der
gang i projekt med at starte biograf i Foreningernes Hus.
Karin Hus; ny præst ved Gellerup Kirke.
Niels Hvid, præst Gellerup Kirke, reklamerede for dialogmødet Ret og Pligt i Foreningernes Hus,
tirsdag den 6.12.11. Kirken holder julefest 13. december.
Lise; beboer i Gellerup i 11 år, sidder i menighedsråd, frivillig i Tusindefryd.
Birger, redaktør Gellerup.nu, netop gennemført borgerjournalistkursus.
Senaye, projekt Fritidsjob ”Get2Job” under ungdomsskolen, formand for ONE Aarhus, et netværk
for unge nydanske akademikere.
Maysaa, frivillig i området,
Anne, Hotspot – projekt Skolestart, guide til familier, som har børn, der skal begynde i 1. klasse.
Også i gang med projekt om PTSD med fokus på unge drenge 10-14 år, hvor der bl.a. arbejdes
med deres temperament. Samarbejde mellem Børn og Unge og Socialforvaltningen.
Marie, GLOBUS1, holder loppemarked lørdag den 11. december. Ny hjemmeside i starten af 2012.
I gang med planlægningen af Fed Ferie i uge 7, vil gerne have mange frivillige med og så gerne
biblioteket.
Hans Henrik, GLOBUS1, Pr 1. januar ansættes en fuldtidsfundraiser i GLOBUS1, som blandt andet
arbejder med prækvalifikation af helhedsplaner. Nordgårdhallens fremtid er stadig uafklaret, pt.
konkret problem med kun koldt vand.
Erik Graversen; frivillig, DGI Volley, uddelte oversigt over kommende åbne volleyball-stævner,
som holdes i GLOBUS1 og Tovshøjhallen.
Ulla, Samvirkesekretær,
Ilham, Toveshøj og formand for Familienetværk, som laver aktiviteter på Troldhøjen i
weekenderne for familier og børn. Styregruppen
2. Temaet for novembers kvartalsmøde er:
”Samvirket tager temperaturen på trygheden i Gellerup og Toveshøj – og diskuterer,
hvordan vi kan samarbejde om at gøre området til et endnu mere trygt sted at leve”.
a) Samvirkets Tryghedsbarometer – Status ved lokalpolitiet – udgået pga. afbud.
b) HotSpot Gadeplanindsats team Gellerup – Hvem er vi, hvad laver vi og hvorfor?
Karin Scotte, koordinator for Gellerup-teamet:
Gadeplansteamet er finansieret af Socialministeriet.
Teamet – som dækker både Gellerup, Bispehaven og Herredsvang - er på gaden hverdage fra kl.
15-22 og i weekenderne fra kl. 12-22.
Pt. er der 10 ansatte medarbejdere og en koordinator i hvert af de tre områder samt en
projektleder, men primo 2012 bliver der ansat yderligere 3-4 medarbejdere.
Målgruppen er unge mellem 10-17 år, som laver ballade og uro.
Indsatsen består af runderinger, aktiviteter og mentoropgaver.
Runderingerne foregår 365 dage om året på gaden. Skal være med til at skabe tryghed – der
tages ca. tre ture om dagen mellem kl. 15-22.
Hele Karins Powerpoint-oplæg vedlægges referatet.
Gadeplansmedarbejderne tilbyder også faste tilbud/aktiviteter til de unge – fx:
• lørdag eftermiddag kl. 16-18 er der fodbold i GLOBUS1.
• arabiske dans – efter ønske fra de unge, som gerne vil kunne danske til bryllupper
• individuelle tilbud – fx små grupper, som hver anden tirsdag går til klatring i Aarhus
Klatreklub, målet er, at de skal være ordinære medlemmer af klubben.
• Der er også enkelte unge, som tages med til boksetræning.
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•

Fokus på grupper, og hvordan de unge agerer sammen – for eksempel hyttetur med
overnatning i naturen.

Mentoropgaven kan bl.a. består af individuel opbakning til de unge omkring opfølgning på en
handlingsplan. Samarbejde med den unge, forældre, skole, foreningerne mv.
Spørgsmål:
Hvad er der for unge, der modtager tilbuddet?
Svar: Specifikke unge er henvist af rådgiveren, men aktiviteternes målgrupper er forskellige:
fodboldtræningen er for alle mellem 8-30 år. Danseundervisningen er udplukkede unge.
Boksetræningen er få udvalgte.
Er der ikke for lidt forældrekontakt?
Lige præcis i den målgruppe, som vi arbejder med, er det svært at få forældrene med.
Er der også vejledning og rådgivning?
Vi oplever, at drengene meget gerne vil have gode snakke en-til-en om det at være ung.
HotSpot, hvor er I rent fysisk?
Vi har et kontor på 2. sal i Socialforvaltningen – men mest på gaden.
Det er en udfordring at opnå drengenes tillid – i starten blev vi kaldt navne, men som tiden er
gået, er der opstået en god relation.
Hvem er mentorerne?
Det er medarbejderne i HotSpot Gadeplans medarbejdere
c) Beredskabet i Gellerup – hvad er det?
Ved fritids- og ungdomsleder Anders Glahn:
Beredskabet tog sin start tilbage i 2006, da vi over en kortere periode havde mere en 200 brande
i området. Beredskabet består af foreninger sammen med kommunen, politiet, boligforeningen,
kirken og moskeerne – og der er også forældre med.
Der blev blandt andet taget et initiativ med at erklære ”udgangsforbud for børn om aftenen”,
hvor der i løbet af to dage blev ringet på samtlige døre i området for at orientere forældre om
indsatsen. Og det blev nævnt i fredagsbønnen i moskeerne.
Og så gik både frivillige og ansatte på gaden hver aften for at holde opsyn. Her blev blandt andet
tjekket kælderrum og belysning, og manglerne blev indrapporteret til boligforeningens
driftsafdeling.
Beredskabet er klar til at træde til, når der er behov for det. Den aktuelle udfordring vurderes,
hvis det handler om misbrug og narko, så er det politiet, som løser opgaven.
Det er efterhånden tre år siden, at beredskabet har været i aktion, så der er nok dukket mange
nye ansigter op. Så i det nye år vil Anders Glahn og hans opsøgende medarbejdere tage på en
rundgang med en masse poser kaffe for at snakke med alle foreningerne, som sidder rundt
omkring i områdets lokaler for at få opdateret kontaktoplysninger på de relevante
samarbejdspartnere i beredskabet.
Der er tre pinde, som beredskabet opererer med:
-

hvad kan jeg som person bidrage med for at skabe tryghed?
hvad kan vi bidrage med som forening?
hvad kan vi sammen gøre for at skabe tryghed?

d) De aktuelle kriminalpræventive indsatser i Gellerup og Toveshøj i forbindelse med
helhedsplanen – Hvad er sat i gang og hvad er på vej?
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Helle Hansen gennemgik kort en powerpoint, som summerede op, hvor langt området er kommet
med de kriminalpræventive indsatser, som blandt andet består af nye lamper, trafikbomme og
oprydning i de grønne områder mv.
Se vedhæftede bilag.
Diskussion rundt i grupper om spørgsmålet: ”Hvordan kan vi samarbejde om at gøre
Gellerup og Toveshøj til et endnu mere trygt område”?
Efterfølgende samles de forskellige bud fra grupperne op i plenum.
Stikord fra gruppearbejdet:
Gruppe 1:
Færdes i området (dag og nat)
Dialog, der ligger op til refleksion
Positiv omtale af området (ærlig)
Drøft metoder og hvordan vi agerer i området?
Fælles holdning for, hvad der er accepteret
Foreningerne skal ikke acceptere, at børn kommer alene
Forældreinvolvering og interesse
Gruppe 2:
1. Person (jeg):
• Arbejde med mønstrebrydere
• Tale med folk
• Brug af egne kompetencer
• Fortælle den gode og sandfærdige historie
2. Gruppen (vi):
• Etablere fælles aktiviteter på tværs af netværk
• Foreninger skal skabe trygge rammer
• Synlighed på gaden
3. (Alle):
• Koordineret indsats fra Samvirkets side
• Bedre kommunikation og netværksetablering
• Branding af bydelen
Gruppe 3:

o
o
o

Et problem er ofte bare rygter! – Vi skal kunne styrer/håndtere rygterne – finde ud
af, hvad der er fup/fakta!
Flere oplever at være utryg på andres vegne - men er samtidig selv tryg i området.
Trafik – meget vild kørsel. Forslag: flere pullerter – der skal hurtigt gøres noget
ved gl. Netto og Edwin Rahrs Vej.
Samtale – finde tit sted i hård tone – vi skal snakke mere sammen
Dialog med forældre vigtig
Konfliktmægling er redskab, der skal bruges mere

o
o
o
o
o
o

Hold øje med trafikken
Lave kampagner
Tæt samarbejde med politiet
Indflydelse på nye veje i området
Stoffer – vi skal have styr på vores børn
Utryghed kan opstå både ved for lidt, men også for meget politi.

o
o
o

Gruppe 4:
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3. Samvirkets Pris 2012 – Oplæg om at være med til at indstille kandidater til næste års pris,
som uddeles ved Samvirkets Årsmøde tirsdag den 31. januar 2012.
Sekretariatet gjorde opmærksom på, at der nu er åbnet for at indstille kandidater til Samvirkets
Pris 2012, som bliver kåret på årsmødet. Der blev omdelt en folder, som også kan hentes på
www.samvirket.dk
4. Samvirkets kaffemik – fælles juleafslutning for alle Samvirkets aktive i Foreningernes Hus
torsdag den 15. december kl. 15-17.
Sekretariatet indbød på vegne af styregruppe alle aktive i Samvirket til en hyggelig eftermiddag.
5. Eventuelt – intet.
referat – Helle Hansen
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