Furesø Kommune den 3. maj 2010

Handleplan for projekt ’Tryg hverdag i Farum Midtpunkt’
Furesø Kommune har i de seneste måneder været i dialog med blokrådet, beboere i Blok 12, de unge i
Ungehuset, KAB, Furesø Boligselskab og den tyrkiske forening i Farum Midtpunkt om forebyggelse af
uro og utryghedsskabende adfærd i nærmiljøet. På baggrund af disse møder, er dette projekt ’Tryg
hverdag i Farum Midtpunkt’ sat i værk.
Denne handleplan udgør den samlede beskrivelse af projekt ’Tryg hverdag i Farum Midtpunkt’.
Projektet har til formål at styrke den boligsociale indsats med fokus på kriminalitetsforebyggelse og
beboertryghed i Farum Midtpunkt.
Farum Midtpunkt er et alsidigt boligmiljø med mange potentialer
Farum Midtpunkt er opført i årene 1970-74 og er en stor almen boligafdeling med 1655 boliger fordelt
på 27 blokke udformet som terrassehuse. Farum Midtpunkt huser omkring 3830 af Furesø Kommunes
beboere.
Farum Midtpunkt har siden opførelsen på flere måder været en succeshistorie med et væld af
muligheder, gode historier og stærke beboerressourcer. Boligerne er moderne og veludstyrede, og
området har mange grønne pletter. Farum Midtpunkt huser en varieret beboersammensætning, og er i
forhold til andre almene boligområder kendetegnet ved en høj gennemsnitlig husstandsindkomst, en lav
andel af arbejdsløse, mange unge under uddannelse og mange ressourcestærke familier. Samtidig huser
Farum Midtpunkt i forhold til Furesø Kommune en større andel førtidspensionister, enlige med børn,
enlige forsørgere og en lidt større andel af etniske minoriteter. – Mangfoldigheden er en del af Farum
Midtpunkts styrke, og den positive flerkulturelle sameksistens bør bevares i den naturlige udvikling, der
skal ske for et boligområde. En handleplan for Farum Midtpunkt skal derfor – foruden en mere
koordineret kommunal indsats - omfatte udviklingen af de beboerdrevne fællesskabsorienterede
aktiviteter.
De gode historier om Farum Midtpunkt er vigtige at videreformidle, for at sikre et nuanceret billede af
området. I forbindelse med ’Det boligsociale innovationsprojekt’ er derfor iværksat en længerevarende
kommunikationsindsats, som går ud på at formidle viden om, faktiske hændelser og hverdagslivets
succeshistorier fra Farum Midtpunkt, - både internt og eksternt. Af konkrete tiltag er der indgået aftale
med Furesø lokalavis om en fast klumme med plads til fortællinger fra Farum Midtpunkt. I klummen er
det meningen at både blokråd, beboere, medarbejdere og andre har mulighed for at blive hørt.
Farum Midtpunkt har også sine udfordringer
Samtidig er der udfordringer i Farum Midtpunkt, som ikke skal eller kan underkendes. Særligt har
hændelser med en lille gruppe af unge drenge/mænd, der primært vælger at opholde sig i det offentlige
rum uden for skole- og arbejdstid, vakt stor opmærksomhed den seneste tid. Hertil kommer overfald,
røverier og chikane af ganske almindelige beboere i Farum Midtpunkt. Hændelserne har skabt utryghed
blandt beboerne i Farum Midtpunkt og tegnet et negativt billede af boligområdet udadtil. Beboere og
fagpersoner er enige om, at uroen primært udspringer fra en lille gruppe marginaliserede unge
drenge/mænd mellem 12 og 25 år, som er i kriminalitetstruede, udsatte og sårbare situationer og har
behov for særlig støtte. Drengene er ikke alle beboere i området, og det vil være en særlig opgave at
mindske udefra kommende negative påvirkning. De unge drenge og mænd får opmærksomhed på
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grund af deres adfærd. Men fagpersoner peger også på, at der også er en lille gruppe udadreagerende
piger. Herudover er der et antal unge piger, som er i udsatte og sårbare positioner og har behov for
særlig støtte – selvom de ikke fylder tilsvarende i offentligheden. Endvidere er der ved siden af de
mange velfungerende familier en mindre gruppe af udsatte og sårbare familier i Farum Midtpunkt, som
har behov for støtte. Den forebyggende indsats skal rette sig mod disse grupper.
Uroen i Midtpunktet har en karakter, som umiddelbart kræver løsningsorienterede handlinger. Furesø
Boligselskab har blandt andet planlagt, at gangstrøgene i Farum Midtpunkt aflåses, således at kun
beboere og gæster har adgang. Aflåsningen anbefales af politiet og planlægges gennemført i juni 2010.
Kommunens SSP-medarbejdere og medarbejdere fra Børn og Ungeområdet vil fortsat udføre
opsøgende arbejde i Midtpunktet med henblik på at forebygge uro og tryghed. Det gode samarbejde
med politiet om den opgave vil fortsætte.
Problemer er til for at løses, - holdbare løsninger kræver koordinering og planlægning
Uroen understreger dog behovet for yderligere tiltag, og på den baggrund er denne handleplan tænkt.
Vejen frem er at understøtte de gode professionelle indsatser, der allerede sker i Farum Midtpunkt, og
finde muligheder for nye samarbejdsflader og igangsætte nye tiltag.
Handleplanen beskriver to indsatser:
•
•

Indsatser, der skal afhjælpe vanskelighederne omkring de unge i Farum Midtpunkt, der er
sårbare, udsatte og kriminalitetstruede og har behov for særlig støtte.
Indsatser, der skal forebygge uro og skabe øget tryghed, glæde og styrke fællesskabet i Farum
Midtpunkt.

Hvad skal der til for at løse udfordringerne?
Tiltagene skal bygge på allerede indhentede erfaringer og gennemføres i tæt samspil mellem Furesø
Kommune, Furesø Boligselskab og beboerne i Farum Midtpunkt.. Indsatserne skal sættes i gang nu
med kortsigtede milepæle og langsigtede og langtidsholdbare mål. Indsatserne skal være
udviklingsorienterede og skal forankres i lokalsamfundet.
Handleplanen består af 13 tiltag: 7 der kan iværksættes nu og her, og 6 der kræver et længere sigte.
Indsatser nu-og-her målrettet de unge
1. Styrket boligsocial indsats. Farum Midtpunkt har de senere år iværksat en række initiativer,
der skal målrettes børn og unge i Farum Midtpunkt. Dette arbejde ønskes styket for at forbygge
hærværk og uhensigtsmæssig adfærd. Derfor ansættes der en egentlig boligsocial medarbejder,
som har til opgave at gennemføre opsøgende indsatser i forhold til beboere med behov for
særlig støtte. Den boligsociale medarbejder kan iværksætte og koordinere
lommepengeprojekter, mentor-ordninger, gå på hjemmebesøg, støtte op om frivillige indsatser i
området og koordinere sociale aktiviteter og arrangementer for beboere. Den boligsociale
medarbejder samarbejder tæt med det kommunale task-team – se nedenfor. Der etableres en
styregruppe omkring medarbejderen med repræsentanter for boligorganisation/-afdeling og
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kommune. Det er vigtigt, at der delegeres kompetence til styregruppen, som kan igangsætte
hurtige initiativer i forhold til problematiske børn og unge og deres familier.
2. Kommunalt task team sikrer uddannelse og beskæftigelse. Der etableres et kommunalt
task-team med medarbejdere fra SSP, lokale skole- og institutionsledere, samt beskæftigelses- og
socialforvaltningen. Formålet er at tage fat i den enkelte udsatte unge og sikre et konkret
uddannelses- og beskæftigelsestilbud. Furesø Kommunes lektiecafé, Uddannelsesvejledningen
og Ungdomsskolen inddrages i arbejdet. Jobcenteret vil gennem kontakt med det lokale
erhvervsliv og kommunens forskellige forvaltningsområder skabe praktikpladser og
aktiveringstilbud, som kan hjælpe udsatte unge og marginaliserede voksne i beskæftigelse og
dermed til selvforsørgelse. Målet er at give en job-/uddannelsesgaranti/forpligtelse til den
enkelte unge og på den måde sikre et alternativ til lediggang og uhensigtsmæssig adfærd.
3. Mødested. Der udarbejdes i samarbejde med interesserede unge et grundlag for et mødested til
unge over 18 år. De unge skal medvirke til at drive stedet for eksempel gennem konstituering af
en forening efter gældende regler. Det tilstræbes, at stedet benyttes af flere forskellige brugere
på forskellige tidspunkter: Eksempelvis: En mødregruppe om formiddagen, lektiecafé om
eftermiddagen og mødested for de unge om aftenen. Det er vigtigt at mødestedet stemmer
overens med både de unges behov og ønsker og kommunens krav for at opnå og bibeholde
kommunalt tilskud. Furesø Kommune anviser de lokaler, som vil være egnet til formålet. Det
skal afklares om mødestedet skal ligge uden for Farum Midtpunkts bebyggelse. Der lægges vægt
på, at en forældregruppe eller frivillige organisationer kan bistå med at føre tilsyn og sikre gode
rammer for værestedet. Der skal også være et professionelt element i styring af stedet –
eksempelvis gennem inddragelse af SSP og kommunens ungevejeledere.
4. Tilbud til de unge om fritidsaktiviteter, de er interesserede i. I et samarbejde mellem
Furesø Boligselskab, Furesø Kommune og lokale idrætsforeninger koordineres en målrettet
indsats mod at skabe mulighed for, at få unge i udsatte, sårbare og kriminalitetstruede positioner
engageret i sports- og fritidsaktiviteter, og tilmeldt det lokale foreningsliv. Målet er, at skabe
mulighed for, at de unge engageres i fællesskaber, som de af økonomiske eller sociale årsager
ikke har mulighed for at tage del i.
5. Beboere skal medvirker til at skabe ro og tryghed. Furesø Kommune og Furesø
Boligselskab koordinerer, at der etableres en gruppe af frivillige beboere, som er aktive i Farum
Midtpunkts fællesarealer i forhold til at hjælpe børn og unge i aftentimer og weekender. Ved at
opholde sig i fællesarealerne skal gruppen være med til at skabe tryghed for børn og unge i
Farum Midtpunkt. Landsforeningen Foreningen Natteravnene kan eventuelt medvirke til
uddannelse, og professionel koordinering af gruppen.
6. Kontakt til forældre. Forældre til børn og unge, der har medvirket til at skabe uro i
Midtpunktet, vil løbende blive kontaktet for at understrege forventningerne til forældres
medvirken til at skabe ro og orden i Farum Midtpunkt.
7. Tæt samarbejde om at nå målene. Det eksisterende samarbejde mellem Farum Midtpunkt,
kommunen og politiet om at sikre ro og orden i Farum Midtpunkt fastholdes og udbygges i
overenstemmelse med de ovennævnte aktiviteter. Samarbejdet forankres ledelsesmæssigt højt i
organisationen, og der gives løbende tilbagemeldinger til byråd og de relevante fagudvalg om
aktiviteter og resultater.
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Indsatser på længere sigt målrettet fællesskabet i Farum Midtpunkt
1. Det boligsociale innovationsprojekt i Farum Midtpunkt er et projekt støttet af
Landsbyggefonden. I samarbejde mellem Furesø Boligselskab og Furesø Kommune har
projektet til mål at udvikle og forankre rammer, der kan medvirke til at øge trygheden blandt
beboerne i Farum Midtpunkt, give dem mulighed for at føle sig som en del af et fællesskab og
gøre dem glade for at være en del af Farum Midtpunkt. Projektet er i skrivende stund i en
undersøgelsesfase, som skal producere viden og afdække forestillinger om og virkeligheden i
Farum Midtpunkt. I slutningen af 2010 går projektet ind i implementeringsfasen, hvor flere
konkrete aktiviteter igangsættes. Aktiviteterne skal engagere og give stemme til en bredspektret
beboergruppe og på sigt forankres hos beboerne. Aktiviteterne kommer til at hvile på et bredt
samarbejde mellem Furesø Boligselskab, Furesø Kommune og beboerne i Farum Midtpunkt.
2. Styrket samarbejde mellem Furesø Kommune og Furesø Boligselskab. Furesø Kommune
arbejder i øjeblikket på implementering af en ny overordnet styringsmodel for tilsynet og
samarbejdet med den almene boligsektor. Herunder er der også fokus på samarbejdet med
Furesø Boligselskab. Samarbejdet indebærer årlige dialogmøder med alle boligforeninger. På
dialogmøderne vil der blive indgået aftale med boligorganisationerne om udlejning af boliger,
vedligeholdelse og renovering. Herudover vil der blive aftalt eventuelle samarbejder om særlige
områdeindsatser. Styringsreformen vil skabe et klarere samarbejde mellem kommune og
boligselskab og forbedre mulighederne for fællesorienterede forebyggende indsatser. De første
møder vil blive afholdt i løbet af 2010. I den forbindelse vil den gældende visitationspraksis til
Farum Midtpunkt evt. kunne drøftes.
3. Projekt om sundhed og trivsel. Sundhedsplejen og Børne- og Familiecentret vil i
Sundhedsstyrelsen ansøge om midler til et projekt, hvor det overordnede formål er at styrke
sundhed og trivsel generelt blandt mindre ressourcestærke borgere. Arbejdet vil bestå i
opsøgende kontaktbesøg til familier med børn med skolefravær eller tegn på trivsels- eller
sundhedsproblemer og forældrekurser for familier m.m.. Sundhedsplejen vil her bygge på
positive erfaringer fra det nyligt gennemførte projekt ’tryg start’. Projektet engagerer
Lyngholmskolen og Furesø Privat skole til et samarbejde og involverer familierne i forbedring
af egen livssituation. Såfremt projektet tildeles midler, vil det kunne etableres i 2011.
4. Styrket tidlig indsats for socialt udsatte nydanske familier. Sundhedsplejen søger
puljemidler fra Integrationsministeriet om ’Styrket indsats for socialt udsatte nydanske
forældre’. Puljen har til formål at styrke den tidlige indsats og støtte nydanske forældre med
viden og redskaber, der sætter dem i stand til at støtte deres barns trivsel, social læringsproces
samt dansksproglige udvikling. Projektet finder sted i samarbejde med Børne- og
Familiecenteret, og projektperioden vil starte i 2011
5. Områdefornyelse i og omkring Farum Midtpunkt. Der nedsættes en arbejdsgruppe mellem
Furesø Boligselskab, de sociale forvaltninger og By, Erhverv og Natur. Gruppen skal vurdere
mulighederne og behovet for bygnings- og områdefornyelse i Farum Midtpunkt. Behovet for
rekreative områder og den fremtidige anvendelser af Bybækskolen skal indgå heri. Der kan som
led heri udarbejdes forslag til en såkaldt helhedsplan for Farum Midtpunkt med et mere
bredspektret og flerårigt boligsocialt arbejde. Mulighederne for støtte til dette arbejde fra
Landsbyggefonden, Realdania, Integrationsministreriet og andre skal undersøges i den
forbindelse.
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