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Succeskriterier
Antal

Opnået
2018

Indikator

Tryghed og trivsel
Naboskabsindsatser

Flere beboere engagerer sig
frivilligt

4
1000

Øge det sociale netværk
beboerne imellem

Tryghed og
beboercafé

8

beboere og lokale aktører deltager
årligt

846

5

frivillige engageres i planlægning og
afholdelse

Reducere antallet af
beboerklager

20

forebyggende hjemmebesøg afholdt
årligt

48

1

Reducere ensomhed og
isolation blandt beboerne

50

brugere af beboercaféen oplever at
den fremmer deres trivsel

24

2

3

aktiviteter, som skal modvirke
ensomhed og utryghed, er afviklet

Øge trivslen i boligområdet/Øge
beboertrivslen
Økonomisk
rådgivning

arrangementer er afholdt årligt

Reducere antallet af
udsættelser

100
50

Styrke samarbejde med og
koordinering ml. relevante
aktører

Beboere har årligt modtaget
økonomisk rådgivning

52

4
218

3

48

4

udsættelser årligt (højest)

1

CSR-samarbejde er etableret

1

2

hold brandkadetter er årligt afviklet

2

15

unge har gennemført uddannelsen
årligt

22

Kriminalpræventiv indsats
Brandkadet

1
2
3

Udvikle beboernes
kompetencer

Dette tal for hjemmebesøg indeholder også tal for konfliktmægling og opgangsmøder.
Der er kun gennemført spørgeundersøgelse blandt en andel af caféens brugere. Der gennemføres en spørgeundersøgelse igen i uge 51.
De opgjorte 218 beboere, som har modtaget økonomisk rådgivning, dækker alle henvendelser, herunder rådgivning/samtaler om andre emner

end økonomi, fx hjælp til borger.dk, e.boks og skriftlige henvendelser til forskellige myndigheder.
4

Succeskriteriet er uklart formuleret. Der er et mål om, at der højest sker 50 udsættelser årligt.
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10
Brobygning og
understøttelse af
fritidstilbud og
foreningsdeltagelse

Kriminalpræventive
og socialiserende
forløb

Boligområdet/ beboerne er
bedre integreret i det
omkringliggende samfund
Flere børn og unge har et
positivt, aktivt fritidsliv

Flere børn og unge har et
positivt, aktivt fritidsliv

2

brandkadetter oplever at have fået
styrket kompetencer

22
11

5

640

6

foreningsforløb er årligt afviklet i
boligområder

50

børn og unge deltager i Get2Sport
træning

25

børn og unge opnår medlemskab af
forening/klub

51

7

3

kriminalpræventive forløb/aktiviteter
afviklet årligt

15

8

10

unge er årligt inkluderet i
eksisterende aktiviteter/tilbud

12

10

deltagere oplever at have fået et
positivt fritidsliv

12

20

unge ansættes årligt i 26 ugers
lommepengejob-forløb

22

10

unge har opnået et ordinært fritidsjob
4 måneder efter forløb

20

unge oplever at fritidsjobbet har
styrket deres kompetencer

Børn og unge trives & klarer sig
bedre i skolen

30

børn og unge bruger årligt KFUM
lektiecaféen (Lektiecafeen er lukket)

Fastholdelse af beboere i
uddannelse & beskæftigelse

30

beboere bruger årligt
idrætsbibliotekets bibliotekscafé

30

brugere oplever at klare sig bedre i
skole og uddannelse

Uddannelse og beskæftigelse
Boxen lommepengejobindsats

Lektiecafé og
bibliotekscafé

5

Flere beboere rykker tættere på
arbejdsmarkedet

20

21
590

10

21

11

Roskilde Kommune og Boligselskabet Sjælland har fået midler fra Trafik-, Bolig- og Byggestyrelsen, der har muliggjort en styrket indsats ift.

brobygning og understøttelse af fritidstilbud og foreningsdeltagelse. Resultaterne for denne indsats er derfor markant højere end målet.
6
7
8

Se ovenfor.
Se ovenfor.
Ungerådet i Æblehaven/Rønnebærparken, der i sig selv har et kriminalpræventivt sigte, har haft stor succes med at afvikle aktiviteter, der har

et kriminalpræventivt sigte for øvrige børn og unge i området. Ungerådet er blevet rollemodeller for andre børn og unge.
9

I 2018 har der i forhold til tidligere været stor succes med at fastholde de unge i et lommepengejob-forløb, hvilket også har medvirket til at

langt flere unge er kommet over i et ordinært fritidsjob efter deres forløb.
10

Succeskriteriet er formuleret som enkelt-individer (”cpr-numre”), men aktiviteten er blevet målt på antal deltagere. På den måde kan den

samme person være talt med flere gange.
11

Der er kun gennemført spørgeundersøgelse blandt en andel af bibliotekscaféens brugere. Der gennemføres spørgeundersøgelse igen i uge

50 og 51.

9
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Team Ildfugle

Flere beboere rykker tættere på
arbejdsmarkedet
Udvikle beboernes
kompetencer

0

12

15

unge gennemfører årligt et Team
Ildfugle-forløb

6

unge påbegynder uddannelse/job
indenfor 3 mdr. efter endt forløb

0

10

unge oplever at have fået udviklet
deres kompetencer

0

Hold bydelsmødre er årligt
uddannet/efteruddannet

1

Forebyggelse og forældreansvar
Bydelsmødre

Familiekurser

Naturoplevelsesklub

Sundhedsindsats i
lokalområdet

12

Boligområdet/ beboerne er
bedre integreret i det
omkringliggende samfund
Styrke forældrekompetencer

1

20

kvinder/familier har årligt fået hjælp af
en bydelsmor

10

bydelsmødre har årligt medvirket i
arrangementer/møder

Styrke forældrekompetencer

4

Udsatte familier trives bedre

40

forældre deltager i kurser/forløb

30

forældre oplever at have fået
værktøjer til gavn for familien
familier deltager årligt i
naturoplevelsesklubben

(20)

13

19

forløb/kurser er afviklet årligt

6
110

14

33

15

10

16

Beboerne kender og bruger
nærområdets faciliteter

12

Udsatte familier trives bedre

10

familier oplever at have fået udvidet
deres netværk

10

10

forældre oplever at klubben har en
indvirkning på børns trivsel

10

80

åbent hus er afholdt (2 gange pr. uge
i 40 uger)

10

kursusforløb afvikles

Styrke beboere i at føre en sund
livsstil

125

17

23

Der har været udfordringer med at rekruttere unge til Ildfugle-forløbet, og der er derfor indledt dialog med Beredskabet om videreudvikling af

aktiviteten, så det i højere grad bliver foreneligt med de krav, der stilles til et beskæftigelsestilbud. 38 unge fra boligområderne har i perioden
været anvist til andre beskæftigelses-tilbud, heraf er 10 kommet i job eller uddannelse inden for 3 måneder.
13

Årsevaluering med bydelsmødrene gennemføres januar 2019. Det er derfor ikke muligt at oplyse tallet her. Det skønnes dog, at målet om at

20 personer har fået hjælp fra en bydelsmor, opnås.
14

Det høje antal forældre skyldes, at der udover to længere kursusforløb med henholdsvis 12 og 18 forældre, også har været afviklet fire

temaaftener med op til 35 deltagere.
15

Der er kun gennemført individuel evaluering med de forældre, der har deltaget i de længere kursusforløb. Dog har forældre, der har deltaget i

temaaftener givet udtryk for at have fået meget ud af det. Det sidste længere kursusforløb er netop afsluttet og evaluering påbegyndt, hvorfor
disse tal ikke fremgår her.
16

På grund af sygdom er to familier faldet fra. Der er familier på venteliste til naturoplevelsesklubben, men de frivillige fra Red Barnet har

vurderet, at 10 familier har været et passende antal dette år i forhold til, hvor mange frivillige, de er, og i forhold til hvilke familier, der deltager.
17

Da der i maj 2018 er kommet endnu et åbent hus-tilbud i Hedeboparkens område, er antallet af afholdte ”åbent hus” steget.
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300

18

deltager i aktivitetens tilbud
(kurser/åbent hus) årligt

1820

Succeskriteriet på de 300 er formuleret som enkelt-individer (”cpr-numre”), men aktiviteten er blevet målt på antal deltagere. På den måde

kan den samme person være talt med flere gange. Det høje tal rummer også deltagere til bl.a. åben træning, sundhedsplejerske, zumba og
kaffesalon. Hertil kommer, at der maj 2018 åbnede endnu et åbent hus-tilbud i Hedeboparkens område.

18

