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Overblik

Det boligsociale arbejde

• Fælles referenceramme om det boligsociale

• Livet som boligsocial medarbejder

• At arbejde i det politiske system – forskelligt fokus

• Nu kommer der også en byggesag…?• Nu kommer der også en byggesag…?

Det fysiske og det sociale på samme tid

• Udfordringer i samspil mellem sociale og fysiske indsatser

• Eksempler 

• Hvordan kan vi forstå hinanden bedre?

• Gode råd

Drøftelse i plenum



Organisationen

8-10 helhedsplaner
1-2 central funktion

Decentral placering Decentral placering 
Nærvær

Boligsociale 
helhedsplaner



Fælles referenceramme – boligsocial helhedsplan

• En plan for ændringen af et boligområde over en årrække

• Typisk 5 år

• Fokus på beboerne og deres relationer

• Medarbejdere i afdelingen kun til dette

Mål: bedre boligområder

� Flere aktive beboere og større ansvarlighed i eget og 
afdelingens liv

� Et trygt sted at bo, fællesskab, adfærd og sunde vaner

� Unge er optaget af positivt indhold i livet (fritid, foreninger 
mv.)

� Besparelser i driften – Evnen til at bo – adfærd og ejerskab

� Bedre image og (større) venteliste



Krav fra Landsbyggefonden

• Der skal udarbejdes en helhedsplan
• Prækvalifikation og endelig helhedsplan
• Der skal stilles mindst 25 % i medfinansiering
• Kommunen skal være med som part
• Der skal udarbejdes interessentanalyse
• Der skal udarbejdes en milepælsplan• Der skal udarbejdes en milepælsplan
• Der gives støtte til områder frem for afdelinger
• Der skal tænkes ud af afdelingen
• Beboerne, bestyrelsen og selskabet skal godkende 

og medfinansiere
• Den skal være forankret lokalt og forankret hos 

beboerne (prof. vs. den alm. beboer)
• Alt skal dokumenteres og evalueres
• Løbende møder med LBF
• CFBU/målepunkter
• 7 indsatser
• Færre midler end tidligere. 



Hvad er problemet?

• Manglende aktiviteter og væresteder for børn og unge

• Fokus på boligsociale anvisning / fleksibel udlejning/venteliste

• Beboersammensætningen 

• Ikke attraktive samlingssteder

• Uhensigtsmæssig placeret skrald• Uhensigtsmæssig placeret skrald

• Graffiti og hærværk overfald og stoffer

• Ildspåsættelser 

• Problemer med ungdomsboliger

• Manglende forældreansvar

• Manglende ejerskab

• Utryghed ved at bo i afdelingen

• Naboskabet kan blive bedre 

• Dårlige rollemodeller

• Hovsa image

……… og meget mere



Hvem er involveret i helhedsplanen?

• Afdelingsbestyrelsen

• Boligselskabet

• Ejendomsfunktionærerne!

• Kommunen (flere forvaltninger/centre)

• Boligadministrationen

• Landsbyggefonden• Landsbyggefonden

• Skolerne

• Beboerne

• Projektlederen og de timelønnede

• De lokale foreninger

• Ungdomsskolen

• Daginstitutionerne i afdelingen

• Politiet, SSP, UU centre

• Og mange andre



• Udlejningen og beboersammensætningen

• Værested for psykisk syge/efterlønnercafé

• Sport på tværs – integration med foreningsliv

• Nul tolerance – graffiti ud af afdelingen

• Imagekampagne og branding

Hvilke indsatser ligger der i planen?

• Holdningskampagne til at bo

• Forældreansvar i fokus

• Fædre for ro

• Positive rollemodeller

• Ture til Bonbonland

• Opkvalificering af beboerdemokrati.



• Fuldtids projektleder(e)

• Timelønnede medarbejder til projekter

• Kontorhold,  etablering af kontor

• Beskæftigelsesindsats – primært under 18 år/fritid

• Opsøgende arbejde blandt forældre

• Fællesskaber for ældre

Hvilke indsatser ligger der i planen?

• Fællesskaber for ældre

• Lommepengeprojekt

• Juniorpædagoger

• Evaluering af helhedsplanen

• Koordinering med kommunen

• Koordinering med øvrige afdelinger og helhedsplaner.

ASA - strategi

� Praktik hos projektlederen

� De unge praktik/elev hos lokale virksomheder/byggesagen



Den boligsociale helhedsplan

Ligesom den fysiske helhedsplan, har 
den boligsociale helhedsplan den boligsociale helhedsplan 
udfordringer i sig selv. 



Boligsocial

BDK + Boligselskab + 
Landsbyggefonden

Kommunen

Afdelingen/-er

Landsbyggefonden

Udvikl. Afdelingen
BDK

Styregruppen

Selskabsbestyrelse/
arbejdsgiver

Daglig chef, FF’er i BDK afd.kontor

Afdelingsbestyrelsen

Fysisk helhedsplan
Byggeudvalg
Rådgiver, byggeafdeling, 
håndværkere, 
genhusning mv.

PROJEKTLEDER
Kommunen

Andre lokale aktører

Erfa-grupper

Central koordinator

Diverse forvaltninger

Andre kommunale 
indsatser i området

Ressourcepersoner 
som er direkte aktører 
i helhedsplanen

Myndigheder + SSP

Frivilligorganisationer

Sportsklubber, 
butikker, institutioner

BL + BDK og 
egne

Ejendomsfunktionærgruppen

Beboerudvalg (evt.flere)

Enkeltbeboere



Boligadministration og dermed service i øjenhøjde 
betyder som udgangspunkt service leveret til en kunde, 
som denne forventer. Det betyder, at den enkelte 
medarbejder skal kunne sætte sig ind i kundens sted 

Livet som boligsocial medarbejder går ud på at være i 
øjenhøjde

medarbejder skal kunne sætte sig ind i kundens sted 
og levere service på en sådan måde, at kunden føler sig 
’set hørt og forstået’. Leverancen skal altså ske under 
hensyntagen til den situation kunden befinder sig i og 
medarbejderen skal derfor gennem udvist engagement 
kunne sætte sig i kundens sted (empati).  

Øjenhøjde kan være mange ting i virkeligheden….



Hvad siger formanden/bestyrelsen?

Den ”rå”:

• Vi kan altså godt selv finde ud af det her, det har vi gjort i alle de 
28 år, jeg har boet her

• Vi skal vel godkende alt det han render rundt og laver i vores 
afdeling?afdeling?

• Han skal vel se og få arrangeret nogle flere udflugter og noget med 
mad

• Er han nu ved at prøve at få ejendomsfunktionærerne over på sin 
side?

• Hvem tror han egentlig, han er?



Hvad siger formanden/bestyrelsen?

Den mere ligeglade:

• Det er jo ikke meget, han får udrettet, men lidt har jo også ret

• Lad ham bare gå og hygge om børnene, så får vi andre fred

• Han vil vist gerne ha’, at vi i bestyrelsen hjælper ham, men han 
kan vel klare det selv, det er jo det, han er ansat til

• Jeg vil nu godt lige høres i alle spørgsmål, det er jo trods alt 
VORES afdeling



Hvad siger formanden/bestyrelsen?

Den positive og konstruktive:

• Den tid vi bruger på helhedsplanen sammen med projektlederen 
kommer tifold igen

• Det bliver rart, hvis vi kan lære de unge at tage sig noget til, i • Det bliver rart, hvis vi kan lære de unge at tage sig noget til, i 
stedet for at hænge på gadehjørnet. Så har vi hjulpet dem på vej

• Tænk hvis vi sammen kunne få flere beboere engagerede og få 
øget kontakten til lokalsamfundet



Hvad siger ejendomsfunktionæren?

Den ”rå”:

• Ham projektlederen kommer her og tror han kan lave om på noget, 
men han får ikke ændret på noget som helst, det garanterer jeg 
for!

• Han vil ha’ at vi skal arbejde om aftenen, det gør vi sgu’ ikke• Han vil ha’ at vi skal arbejde om aftenen, det gør vi sgu’ ikke
• Jeg gider i hvert fald ikke gå med til deres møder i den der 

styregruppe
• Vi flytter i hvert fald ikke kontor eller laver om på vores arbejde!
• Hvad skal pædagog-snak gøre godt for?



Ejendomsfunktionæren

Den mere ligeglade:

• Hvis han bare passer sit, så passer jeg mit
• Han er jo meget flink, men han forstår ikke, at vi ikke har tid
• Det er lige som om, at formanden blander sig lidt mere i vores • Det er lige som om, at formanden blander sig lidt mere i vores 

arbejde, gu’ ved om han er bange for, at vi skal blive for gode 
venner?

• Han må gerne være her, bare vi ikke skal lave om på noget



Den positive og konstruktive:

• Det ville være godt, hvis jeg også kunne hjælpe med til at give de 
unge noget fornuftigt at tage sig til – de er jo i bund og grund nogle 
gode drenge

Ejendomsfunktionæren

gode drenge
• Måske kunne jeg være med til at etablere et par 

lommepengeprojekter?
• Det er godt, hvis vi alle sammen bakker op om projektlederens 

indsatser, for så får de meget større effekt
• Et bedre miljø i afdelingen vil smitte af på mit arbejde = større 

hensyn 



Kommunen

Den ”rå”:

• Hvad koster det kommunen, at I skal lave det her?
• Vi kan ikke finde penge i budgettet og det er i øvrigt ikke vores 

opgave at arbejde i boligområderne.

Den mere ligeglade:

• Så længe I ikke er en konkurrence til vores lokale klub, har vi ikke 
nogen indvendinger

Den positive og konstruktive:

• Borgerne er i centrum, så sammen kan vi mere. 
• Jeres indsats ligger i forlængelse af vores, så vi vil meget gerne 

lave en fælles indsats omkring de unge.



Byggesagen

Den ”rå”:

• Nu handler tagsagen jo ikke om hvad beboerne vil, men om at 
taget ikke kan holde om 5 år. 

• Vi skal ikke have flere beboere i byggeudvalget – vi risikerer bare, 
at de fortæller en forkert historie til de øvrige beboere, fordi de ikke 
har forstået sagen. 

Den mere ligeglade:

• Vi kan da godt lave en beboeravis
• Beboerne skal med i byggeudvalget

Den positive og konstruktive:

• Vi kan bruge den sociale helhedsplan til at skabe opbakning til 
renoveringssagen

• Vi må sikre at byggesagen gennemføres i overensstemmelse med 
den boligsociale strategi. 



Det fysiske og det sociale på samme tid - Udfordringerne

At beboerdemokrati er et vilkår
• Vi arbejder i et politisk system 
• PL er i sin rene form embedsmanden, mens 
beboerdemokratiet er folkestyret. 
• PL rykker ved magtbalancen• PL rykker ved magtbalancen
• Uklart hvem der bestemmer
• Identitetskrise for nogen
• Det er svært nok at skabe opbakning til det 
boligsociale arbejde inden byggesagen kommer 
på banen 

Måske er byggesagen en fælles fjende, som gør 
at vi står sammen…..

To perspektiver…



Hvad Hvorfor

Det fysiske vs. det sociale 

Bedre byer &
Boligområder
Hjælpe beboerne

Husene
Menneskene

Hvordan Hvem

Husene
Beboerne

Omdanne bygninger
Arbejde med 
relationer/mennesker



Fokus

Det fysiske Det boligsociale

Den fysiske ændring Den sociale ændring
Husene Mennesker
Bygge om Arbejde relationelt
Velkendte metoder Afprøve flere metoder/ukendteVelkendte metoder Afprøve flere metoder/ukendte
Kort tidsplan (byg) Tager meget lang tid
Inddragelse (til/med) I kraft af beboerne
Målet Processen
Klimaskærm, faldstammer Misbrug, manglende overskud
PCB, isolering, klimaløft Kort skolegang, arbejdsløshed
Tilgængelighed Mobning, ingen venner, 

kriminalitet,
Isolering Isolation

Uddannelser



Er der i virkeligheden
fælles mål?

Ja, bestemt. Der er en fælles interesse i 
at

Mig og min Forretningsfører, 22. februar 2010

• Vores indsats gør en forskel for afdelingen
• Bedre image
• der er tryghed i afdelingen
• at beboerne trives
• at ”evnen til at bo” øges
• at vi har attraktive boliger
• at få flere til at yde til fællesskabet



Er forventningsafstemningen god nok?
Hvordan kan vi forstå hinanden bedre?

• Hvad handler den 
sociale/fysiske indsats om?
• Hvordan kan vi bidrage til 
denne indsats?denne indsats?
• Vis interesse i den sociale 
indsats og i den fysiske 
indsats
• Hvilket verdenskort har 
jeg selv med? 
• Hvilket verdenskort 
kommer de andre med?



EksemplerEksempler





Melfarparken kollage – arkitekturens dag

Collage på stillads Medieværksted i Melfarparken



Klyngefællesskaber i Lerbakken



Kollektivhuset



Fysiske renoveringer kræver noget særligt, hvis der også er 
en boligsocial indsats…

Vi skal ikke sende beboeravisen for tidligt ud –
man ku blive forvirret (rådgiver)

– ja eller taget seriøst– ja eller taget seriøst

Vi skal ikke have for mange beboere med i 
byggeudvalget – så bliver møderne alt for 
lange (driftschef)

– ja hvis formålet med møderne er at tale teknik



Jamen beboeravisen var meget forståelig – det er helt klart 
hvad vi har stemt om (rådgiver og forretningsfører) 

– måske, Det er modtageren, der bestemmer budskabet. 

Godt råd:
Du siger ikke det, du siger – men det, der bliver hørt! 
Tjek, at de andre deltagere forstår, hvad du mener! – brug tid på at 

undersøge, om de andre har forstået det du gerne ville.  





Sæt kulør på samarbejdet



Hvordan kan vi forstå hinanden bedre? – gode råd

• Løbende forventningsafstemning
• Respekter, at I har forskelligt udgangspunkt, men 

vær nysgerrig på de andre – frem for at køre din 
egen dagsorden

• Hav forståelse for forskellige faglige 
udgangspunkter

• Hav forståelse for at vi har forskellige præferencer• Hav forståelse for at vi har forskellige præferencer
• Skab en anerkendende kultur, kommunikation og 

ejerskab
• Vær i øjenhøjde med beboerne og bliv afstivet 

fagligt et andet sted. 
• Anerkend bestyrelsesmedlemmer
• Du får ikke som udgangspunkt andre kort end dem 

du har på hånden. 
• Lad være med at bluffe – vær ærlig
• Beboerne og medarbejderne skal føle sig set hørt 

og forstået – og anerkendt



Spørgsmål og debat


