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Deltagere i ½-vejsevaluering af projekt ’Sammen om Bellahøj’, afholdt 4. november 2017: 

• Jette Krøyer, Koordinator ’Sammen om Bellahøj’ 

• Gerda Bilde, formand AAB Bellahøj 

• Leo Kragh, formand AKB Bellahøj 

• Lis Nielsen, bestyrelsesmedlem AKB Bellahøj 

• Frederik Valmin, formand fsb Bellahøj 

• Ib Graabæk, kasserer fsb Bellahøj 

• Frank Bentin, sekretær fsb Bellahøj 

• John Steen Johansen, formand SAB I&II Bellahøj 

• Pia Engelbæk, bestyrelsesmedlem SAB I&II 

 

Pigegruppen holder møde 
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’SAMMEN OM BELLAHØJ’ 

Projekt ’Sammen om Bellahøj’ 
Halvvejs evaluering – status over aktiviteter og tiltag udført  

i regi af projekt ’Sammen om Bellahøj’ i perioden 2016 & 2017 
 

 
 

 
 
 
Baggrund 
De 4 fire boligafdelinger på Bellahøj (AAB, AKB, fsb & SAB I&II) indledte i 2008 et samarbejde med Køben-
havns Kommune, Socialforvaltningen og Børne/Ungeforvaltningen samt det lokale SSP, primært fordi bebo-
erne oplevede stigende utryghed i området.  Der var derfor enighed om at nedsætte en arbejdsgruppe ’Sty-
regruppen’ hvilket siden blev til ’ Det Koordinerende Netværk/SSP Bellahøj’.  
 
I efteråret 2014 gennemførtes en workshop ”Dialog og Samarbejdsmøde ”, med deltagelse af beboerre-
præsentanter fra området, Børne- Ungeforvaltningen, Kultur og fritid samt Politi. Borgercentret Børn og 
Unge ønskede ved en tildeling af personaleressourcer at intensiverer det gode samarbejde samt iværk-

sætte nye tiltag målrettet de behov der er i forhold til familier og deres børn bosat på Bellahøj. 
 
I samarbejde med Socialforvaltningen (SOF), Borgercenter Børn og Unge - Brønshøj Husum-Vanløse og med 
støtte fra ”Sikker by”, udarbejdede borgercentret Børn og Unge i 2015 en ansøgning om projektmidler hos 
Ministeriet for By, Bolig-og Landdistrikter til en udvidet, synlig og proaktiv koordinerende funktion i Bella-
højhøjhusene.  
 
Ansøgningen blev glædeligt imødekommet med 2. mio. kr. til ansættelse af en koordinator over en 4-årig 
periode fra 2016 til og med 2019. 
 

Projekt ’Bella’ - Island 



[4] 
 

 

’SAMMEN OM BELLAHØJ’ 

Om projekt ’Sammen om Bellahøj’ 
Projekt ’Sammen om Bellahøj’ har fungeret siden januar 2016. 
 
Formålet med ’Sammen om Bellahøj’ er: 

• at sikre bæredygtige samarbejdsrelationer mellem aktørerne: Boligafdelingerne, Afdelingsbestyrel-
serne, Boligorganisationerne, Forvaltningerne BUF, SOF, SSP m.fl. i området og dermed opnå et hel-
hedsorienteret samarbejde primært omkring de familier, som er en udfordring for området. 

• sekundært at mobilisere børn/unge i Bellahøjhusene ved bl.a. etablering og styrkelse af aktiviteter 
ved hjælp af opsøgende gadeplansmedarbejdere, rettet mod fritidsjob med mentor og lokale prak-
tikpladser. Desuden etablering af forældrekurser, tilbud om danskundervisning og m.m. i lokalom-
rådet.  

• Til mobilisering af øvrige beboere ved særligt etablering/styrkelse af fællesaktiviteter og inddra-
gelse af beboerne i disse, herunder bl.a. også tilbud målrettet Bellahøjs ældre.  
 

Projektet er finansieret af projektmidler til ansættelse af en koordinator, Jette Krøyer. Borgercenter Børn 
og Unge har også hidtil støttet op om projektet, ved tildeling af yderligere to lokalt placerede medarbej-
dere. 
 

• ’Ny Start’ (unge kontakt og ’lommepengeprojekt’ mv.) repræsenteret ved Katrine Misser, der bl.a. 
har fokus på forskellige grupper af unge i Bellahøj, og løbende afholder aktiviteter/ture/møder for: 

 
o Piger i alderen 14-15 år med fokus på fysiske aktiviteter, fritidsjob og trivsel - herunder 

interne konflikter i gruppen. 
o Piger i alderen 17-19 år med fokus på uddannelse, trivsel, selvudvikling og seksualitet. 
o Drenge i alderen 17-19 år med fokus på adfærd, uddannelse, kriminalitet, gruppedyna-

mik og medborgerskab. 
o Projekt Bella med fokus på engagement i lokalområdet, demokrati, medborgerskab, an-

svarstagen og samfund. 
Desuden mange individuelle forløb med både piger og drenge i alderen 14-20 år med fokus på 
hhv. fritidsjob, adfærd og trivsel, samt uddannelse. Endelig sporadisk kontakt med forældre i for-
bindelse med aktiviteter, ture og forløb. 
 

• ’Familierådgivningen’ har hidtil været repræsenteret ved Camilla Christensen der bl.a. har haft 
kontakt med over 60 familier, der er særligt udfordret i Bellahøj.  
 
Det har i projektets første 1½ år vist sig, at beslutningen om at have en socialrådgiver fra familie-
rådgivningen tilknyttet har været en ovenud fornuftig disposition. Rådgiveren har eget lokale i be-
byggelsen hvorved man har opnået en let og ubesværet adgang til familierådgivningen i såvel eget 
hjem som på ’kontoret’. Det har for den rådgiversøgende familie betydet at det har ’føltes’ mere 
trygt, at rådgivningerne har kunnet foregå i omgivelser der er velkendte - eget hjem og egen bebyg-
gelse – ikke et ’kommunekontor’!   
 
Antallet af verserende familiesager er siden start af projekt ’Sammen om Bellahøj’ faldet betydelig. 
Der er fra bl.a. boligafdelinger et stærkt ønske om, at der igen - Camilla er pt. på barsel - tilknyttes 
en lokalt placeret socialrådgiver fra familierådgivningen, såvel af hensyn til eventuelle nye sager 
men også for at sikre opfølgning ’afsluttede’ sager.  
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’Sammen om Bellahøj’ har derudover tilknyttet studentermedhjælp Shila Rasmussen 4 timer ugentlig, der 
udover at skrive referater også aktivt har været engageret i enkelte aktiviteter - eksempelvis ’Somalisk Fol-
kekøkken’ i forbindelse med teaterarrangement på Bellahøj - aug. 2017.   
 
Ydermere samarbejder ’Sammen om Bellahøj’ med bl.a.: 
 

• Børne- og Ungeforvaltningen, BUF, gadeplan ved Casper Johansen m.fl. 

• Kultur- og Fritidsforvaltningen, KFF ved Martin Kristensen 

• Sundhedsplejersker. 

• Politi. 

• Skoler & daginstitutioner i nærområdet. 

• Frivillige organisationer. 
 

Og naturligvis områdets afdelingsbestyrelser, driftsledere, ejendomsfunktionærer, beboere_ og boligorga-

nisationer m.fl.   

 

 

De fire boligafdelingers økonomiske bidrag 

’Sammen om Bellahøj’ er placeret i lokaler Ved Bellahøj Nord 4P (to kontorlokaler og et stort mødelokale, 

et tekøkken, lagerrum og toiletter).  

 

Fælles Bellahøj Affaldsindsamling 
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I projektets første år blev lokalerne delt med fsb’s afdelingsbestyrelse, hvilket gav en række udfordringer. 
F.eks. var det svært at sikre borgerens anonymitet. Der er siden indgået en aftale med boligorganisatio-
nerne om, at de betalte for huslejen til lokalerne i 2017, hvorefter det påhviler de respektive fire boligafde-
linger fremadrettet, at indarbejde lokaleudgiften, svarende til ca. 80.000 kr. årligt, i deres respektive afde-
lingsbudgetter for hhv. 2018 og 2019.  
 

De fire boligafdelinger bidrager derudover med frivilligt ulønnet arbejdskraft. 
 
 

oo0oo 
 
 

Status over gennemførte aktiviteter/tilbud 
Her følger oversigt over igangsatte og gennemførte aktiviteter i regi af ’Sammen om Bellahøj’ i perioden 
januar 2016 til november 2017.  

 
Workshop på Bellahøj Skole: 
Som en ’slags projekt opstart’ blev der i april 2016 afholdt en workshop på Bellahøj Skole arrangeret af ko-
ordinator Jette Krøyer. Her deltog beboere og afdelingsbestyrelsesmedlemmer fra de 4 boligafdelinger, so-
ciale koordinatorer fra boligadministrationerne, repræsentanter fra SOF, BUF, SUF, BIF samt politi og natur-
ligvis ansatte i ’Sammen om Bellahøj’. I alt ca. 60 deltagere. 
 

Workshoppen blev indledt med gæsteforelæsning af Abdel Aziz Mahmoud og dernæst workshop.  
"De unge" fra Bellahøj deltog med registrering, bordanvisning, opvask etc. 
 

Deltagerne blev opdelt i mindre grupper med det formål at definere hvilke forventninger de havde til pro-
jektet, hvordan kommer man bedst kriminalitet til livs, hvad er for den enkelte tryghed og hvad ser man 
som værende utryghedsskabende i boligområdet.  Der fremkom også i grupperne forslag til konkrete bebo-
errettede fællesskabende aktiviteter som f.eks. ’Byhaver’.  
 

Sundhedsplejersker: 

Der har i en årrække været et lokalt forankret kommunalt tilbud om undervisning ved sundhedsplejersker 

for mødre bosat i Bellahøj. Tilbuddet med åbne mødregrupper har i de seneste år oplevet øget tilgang af 

deltagere med op til 12 mødre med babyer. Der er også mødre som kommer forbi uden deres barn for at få 

et lille råd eller blot for at sige hej og tak for sidst.   
 

’Sammen om Bellahøj’ bidrager i forhold til planlægning af temaer og yder derudover individuel rådgivning 
og er brobygger til evt. forvaltninger. Der er løbende møder med sundhedsplejerskerne om tendenser, nye 
tiltag samt praktiske opgaver i forhold til lokaler. 
 

Danskundervisning: 
Der er i foråret 2017 gennemført danskundervisning til kvinder bosat på Bellahøj, 1x ugentlig a 3 timer, for-
middag, i alt 12 lektioner. Undervisninger er opstartet af koordinator og udføres af en frivillig pensioneret 
skolelærer fra Rådmandsgadeskole. Til undervisningen i foråret har der derudover været tilknyttet en ung 
fra Bellahøj ’Lommepengeprojekt’ dels med tilbud om børnepasning dels sørge for mindre fortæring. Der 
har på første hold deltaget i alt 12 kvinder. 
 

Danskundervisningen er fortsat tirsdag eftermiddage fra kl. 15.30- 17.30 i efteråret 2017 og fortsætter i 
2018, med opstart torsdag 11. januar nu om formiddagen fra kl. 10:00 til 12:00. 
 
Undervisningen er støttet af Københavns Kommune § 18 midler med 18.000 kr. 
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Somalisk kvindegruppe: 
Projektets koordinator har kontakt til ca. 15 somaliske kvin-
der, der bl.a. har fået information om boligorganisationerne 
og områdets muligheder samt hvorledes de kan være aktive 
medborgere. Flere af kvinderne har deltaget i ’De Utrolige år’ 
som har til formål bl.a. at lære kvinderne at opbygge bedre 
relationer til deres børn.   
 
Der har været afholdt en fælles inspirationstur til Voldsmose i 
forbindelse med uddeling af Tine Bryld Prisen til kvinderne på 
Fyn. Kvinderne har endvidere stået for madlavning med fol-
kekøkken i forbindelse med to teaterforestillinger for i alt ca. 
100 øvrige beboere på Bellahøj. Der har i gruppen løbende 
været drøftelser om igangsættelse af aktiviteter, herunder 
dannelse af en forening. 
 
Der arbejdes - 2018 - videre med mulighed for eksempelvis 
sy-aftener, relevante temaaftener til styrkelse af egen situa-
tion herunder aktiviteter i motion og kost. 
 

Gadeplan2700 
Gadeplan2700 tilbyder et bredt udbud af forskellige aktiviteter til unge og det sker i samarbejde med en 

række andre aktører - eksempelvis: Ny Start, DBU Street, Ungdomsskolen, Fritidscenter Brønshøj-Husum, 

Bellahøj Skole og andre. 

Formålet med de enkelte aktiviteter er at fastholde unge i et fornuftigt fritidstilbud, samt at styrke relatio-

nen de unge imellem samt at sætte fokus på sunde, lokale fritidsaktiviteter. Det har bl.a. været ’Fredags 

fodbold’, ’Pop-up aktiviteter i lokale fritids- og ungdomsklubber’ med f.eks. Kick boksning og Pannafodbold. 

’LørdagsFutsal’ og en Sommerfest på Bellahøj Amfi Teater. Derudover opsøger Gadeplan2700 unge, som af 

mange forskellige årsager ikke er tilknyttet klub eller forening.  

NY START 
En gruppe unge fra udskolingen på Bellahøj Skole har, med sigte på at oparbejde nogle gode relationer og 

få skabt et sundt fællesskab, gennem en periode været ansat i løndussør på værkstedet på Brønshøjvej. 

Nogle af disse er også involveret i projektet Mind your own business i Husum, hvor de er i gang med at op-

bygge deres egen mikrovirksomhed, og hvor de sammen med unge fra Husum vil sælge tasker.   

Fremadrettet er det planen at fortsætte med de aktiviteter der nu er igangsat. Ydermere herunder at lave 

et samarbejde med Klub2700 om aktiviteter for en gruppe unge, der er udfordret på deres opførsel. 

Bellahøj Byhaver: 
Forud for opstart af ’Sammen om Bellahøj’ blev der på et Bellahøj ’Beboer workshop’ givet udtryk for et øn-
ske om etablering af mulighed for dyrkning af fx egne grøntsager i byhaver. På den baggrund tog koordina-
tor kontakt til landboorganisationen 4H, der bevilligede 30.000 kr. til etablering af byhaver på Bellahøj.  
 
Der har efterfølgende været nedsat en arbejdsgruppe bestående af beboere fra alle fire boligafdelinger.  
Gruppen afsluttede sit arbejde i foråret 2017 med bl.a. ’Haveregler’ samt forslag til mulig fysisk placering af 
’Bellahøj Byhaver’. Forslaget blev forelagt ”Bellahøj Fælles Have”, hvor det viste sig, at det i første omgang 
kun var muligt at etablere byhave-forsøg i to af afdelingerne, fsb og SAB I & II.   
 

Somalisk  
Folkekøkken 
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I tæt samarbejde med gartnerne fra Bellahøj Fælles Have har fsb placeret 15 byhaver på eget område. Der 
vil blive åbnet for beboer-tilmelding hos fsb i januar/februar 2018. SAB I & II forventer opstart af byhaver i 
foråret 2018.  
 

Der er udarbejdet endelig projektevaluering og regnskabsaflæggelse – med returnering af uforbrugte mid-
ler i alt 1.475,62 kr. -  i forhold til 4H. 
 

Plant et træ: 
I efteråret 2016 blev Teknik- og Miljøforvaltnin-
gen, Byens Drift – partnerskaber ansøgt tildeling 
og plantning af 10 æbletræer på Bellahøj. Plant-
ningen af æbletræerne blev udført som et ’lom-
mepenge projekt’ med aktiv deltagelse af 6 piger i 
alderen 12 til 14 år, alle bosat på Bellahøj. Forbe-
redelse og plantningen skete i samarbejde med 
gartnere fra Bellahøj Fælles Have og to fsb bebo-
ere.  
 

Beklageligvis blev den ’interne’ beslutningsproces 
ikke overholdt, hvilket har afstedkommet beretti-
get kritik. Det er derfor vigtigt, at fremadrettede 
tiltag, der omfatter udearealerne på Bellahøj, 
også involverer kontakt til ”Bellahøj Fælles Have”.  
 

Der er i efteråret 2017 plantet yderligere 8 ’part-
nerskabstræer’ i Bellahøj Syd hos SAB I&II efter 
sammen koncept som i Bellahøj Nord.   
 

Madkurser til børn i Bellahøj: 
4 H har ønsket at støtte opstart af madkurser til børn/unge i området. ”Rema 1000” sponsorerer maden. 
 

Pga. ombygninger på de lokale skoler, Rødkilde og Bellahøj, har det endnu ikke været muligt at starte. Der 
arbejdes videre på mulig opstart i 2018.  
 

Deltagelse i lokalt SSP samarbejde: 
’Sammen om Bellahøj’ v/ Jette Krøyer bidrager med viden fra beboere om området generelt. 
 

Koordinerende netværksmøder: 
Der afholdes koordinerende netværksmøder ca. hver 3. mdr. med deltagelse fra de 4 lokale boligafdelings-
bestyrelser, lokalt politi, børne/ungdomsforvaltningen og socialforvaltningen (§ 11 medarbejdere).  
 
Her drøftes ’siden sidst’ og hvad der rører sig i området samt fremtidige aktiviteter. 
 
Dette forum bliver også brugt til at give mulighed for at interne samt eksterne personer/organisationer kan 
bidrage til området, samt indgå i de eksisterende tiltag. 
 
Desuden bliver der planlagt årsmøder samt evalueringer fra projekter/aktiviteter i det koordinerende net-
værk. 

Plant et ’Partnersskabstræ’ 



[9] 
 

 

’SAMMEN OM BELLAHØJ’ 

Styrkelse af samarbejdet imellem de fire af-
delingsbestyrelser: 
De fire boligafdelinger har i januar 2017 
etableret såkaldte ’Formandsmøder’, hvor 
bestyrelsesmedlemmer mødes første onsdag 
i hver måned.  
 

På møderne drøfter repræsentanter fra afde-
lingsbestyrelserne forskellige relevante em-
ner, beboerrettede aktiviteter og tiltag, her-
under koordinering og information om tiltag 
i forhold til den kommende renovering af lej-
lighederne. ’Formandsmøderne’ har derud-
over haft en indledende dialog med KFF for 
at finde muligplacering af et evt. kultur-
hus/medborgerhus for områdets beboere. 
Der har været afholdt tryghedsvandring med 
TMF og der er taget kontakt til HOFOR om-
kring en konkret udfordring med manglende 
belysning omkring Bellahøj varmecentral.  
 
Af fælles beboerrettede aktiviteter har der 
været afholdt: Fastelavn, affaldsindsamling, 
teaterforestillinger, folkekøkken og senest 
har ’Formandsmødet’ inviteret til kommunalt 
vælgermøde til afholdelse på Bellahøj Skole 
8. november 2017. 

 

Foreningen ’Sammen om Bellahøj’ 
Afdelingsbestyrelserne har drøftet muligheden for dannelse af ’Foreningen - Sammen om Bellahøj’. Formå-
let vil være, at vi dermed selv kan ansøge og ikke mindst administrere evt. modtagne støttebeløb fra fx Kø-
benhavns Kommune, Lokaludvalg, Fonde og andre. Da der oftest er tale om mindre beløb kan disse let 
drukne i administrationerne i Boligorganisationerne eller i de kommunale forvaltninger. Det har derudover 
også vist sig vanskeligt for Borgercenter Børn- og Unge at administrere eksempelvis modtagne §18-midler.  
  

Der har i ’Formandsmøderne’ hidtil været mange andre arbejdsopgaver, herunder fokus på den kommende 
renovering af bygninger og udearealer på Bellahøj, hvor arbejdet med foreningsdannelse har ligget stille. 
Afdelingsbestyrelsen i fsb har derfor været administrator af modtagne bidrag fra eksempelvis Brønshøj Hu-
sum Lokaludvalg i forbindelse med teater og folkekøkken, Støtte fra 4H til etablering af Byhaver og derud-
over været ’regnskabsfører’ for en række fælles arrangementer som eksempelvis fastelavn, affaldsindsam-
ling, vælgermøde.    
 

Tryghedsvandring: 
De fire boligafdelinger og projektet har stor fokus på tryghedsskabende tiltag i Bellahøj, herunder belys-
ning.  
 

Tilbage i februar 2014 blev der gennemført en omfattende tryghedsvandring med deltagelse af Teknik- og 
Miljøforvaltningen, boligafdelingerne, Politi m.fl. En del af de anbefalinger der blev anbefalet er siden ble-
vet udført – men langt fra alle. Derfor blev der i august 2017 gennemført en opfølgende tryghedsvandring 
med fokus på belysning langs ’Skolestien’, Varmecentralen gennem Bellahøj Parken og videre til Vandre-
hjemmet i Bellahøj Syd. 

De fire boligafdelinger – AAB, AKB, fsb og SAB I&II invi-

terede beboerne til vælgermøde ifm. KV17 
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Samarbejde med Dansk Folkehjælp: 
Der er i efteråret 2017 etableret kontakt til Dansk Folkehjælp af koordinator. Det forventes, at dette vil re-
sultere i etablering af Dansk Folkehjælp ’økonomirådgivning’ med en fysisk placering i projektets lokaler.  
 
Der vil i 2018 arbejdes på tilbud om sommerferie-koloni for ca. 15 udsatte børnefamilier, der alle skal være 
bosat på Bellahøj. Endeligt vil der også komme tilbud til børnefamilier om at deltage på ’højskoleophold’, 
tilrettelagt af Dansk Folkehjælp. 
 
Projekt ”Bella”: 
’Sammen om Bellahøj’ har haft et tæt samarbejde 
med ’Projekt Bella’. ’Projekt Bella’ er et selvstændigt 
projekt, der havde opstart i foråret 2016 og inkluderer 
en fast gruppe af unge mellem 15-18 år alle bosid-
dende på Bellahøj. Ansvarlige er to beboere fra bolig-
afdelingerne, opsøgende gadeplansmedarbejder, en 
lærer fra Bellahøj Skole samt koordinator fra ”Sam-
men om Bellahøj”. 
 
Målet har primært været, at få de unge i tale i forhold 
til hvordan de oplever at bo i Bellahøj, hvad de tænker 
der skal gøres for at området bliver mere trygt, samt 
at udbrede deres drømme og ønsker for fremtiden.  
Der har været afholdt en arbejdsweekend i efteråret 
2016 hvor de konkretiserede deres ideer, som de ef-
terfølgende har videreformidlet til de 4 afdelingsbe-
styrelser, på film, guidede ture i området og på en so-
cialkonference på Island i sommeren 2017. 
 
Projektet er finansieret af Socialforvaltningen samt 
midler fra Mærsk Fonden.  
 
Projekt ’Bella’ blev afsluttet oktober/november 2017. 
Der er nu udarbejdet en selvstændig rapport.  
 
Ældre I Bellahøj: 
Opstartet samarbejde af koordinator med ”Hovedstadens Dansk Røde Kors” med fokus på de mange ældre 
i området. 
 
”Dansk Røde Kors”, Hovedstaden - der netop har fået ansat en lokal Brønshøj/Vanløse konsulent - tilbyder 
styrkelse af de ældres livskvalitet ved bl.a. mulighed for: tryghedsopkald, bogvenner, turtjeneste, besøgstje-
neste samt opstarte nye tiltag med inddragelse af beboerne bredt.  
 
Der forventes opstart af ældreaktiviteter primo 2018. Første møde afholdtes med ”Hovedstadens Dansk 
Røde Kors” i oktober 2017, hvor man enedes om opstart overfor ældre i fsb. Evaluering sommeren 2018 og 
derefter som tilbud til alle ældre i Bellahøj.  
 
 
 
 
 

Socialborgmesteren besøger  

projekt ’Bella’ 
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FerieCamp - fra 2018 også på Bellahøj: 
FerieCamp er Københavns Kommunes gratis tilbud om kultur- og idrætsaktiviteter i skoleferierne for alle 
børn og unge. Tilbuddene er gratis aktiviteter i de 5 store skoleferieperioder. Deltagelse i de forskellige akti-
viteter er for børn og unge mellem 6 og 17 år og det kræver IKKE forhåndstilmelding at deltage - man mø-
der bare op. Der er FerieCamp i områderne Amager, Bispebjerg, Husum, Tingbjerg, indre Nørrebro, ydre 
Nørrebro og Sydhavnen og fra 2018 nu også på Bellahøj. 
 
Udgangspunktet for de kommende 2018 FerieCamp tilbud til børn og unge bosat på Bellahøj er de to skoler 
Bellahøj Skole og Rødkilde Skole. Der vil være opstart i vinterferien (uge 7), 2018. Der vil blive tale om en 
blanding af såvel uden- som indendørs aktiviteter. I sommerferien vil enkelte aktiviteter foregå på Amager 
Strand. 
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Udfordringer og ønsker til 2018 & 2019 
Men omkring 60 gennemført familiesager i projektet først to år, er det vores vurdering, at der fortsat er be-
hov for fremskudt lokalt placeret socialrådgivning til Bellahøjs udsatte familier. Derved gives der mulighed 
for ’let og ubesværet’ at kunne imødekomme den efterspørgsels der også fremadrettet vurderes at ville 
være i relation til eksempelvis de udsatte familier, der endnu ikke har haft behov for rådgivning samt at 
sikre, at de familier der vil være nytilflyttet til området også får en god start på deres ’Bellahøj liv’. 
 
Der har i projektets første to år også vist sig udfordringer med ’rodløse’ +18 unge. Disse unge - ja nogle 
gange endda +25 - har beklageligvis fortsat en ikke hensigtsmæssig indflydelse på Bellahøjs unge u/18 og 
endda enkelte helt unge 13/14 år.  Der vil derfor fremadrettet være grund til yderligere indsatser til be-
kæmpelse af ’småkriminalitet’. Derudover er der forsat udendørsområder, og enkelte kældre - hvor man i 
aften- og nattetimer ’hænger ud’, hvilket er utryghedsskabende.  
 
Det har derudover vist sig, at beboerne generelt ikke har viden om, hvad det vil sige at ’bo alment’. Det 
overvejende flertal har eksempelvis ikke viden om, at man som beboer er en del af et fællesskab.  At alle 
udgifter betales af fællesskabet og at det er igennem deltagelse i beboerdemokratiet man som beboer kan 
få indflydelse på udviklingen i det boligområde man bor i. Vi har undervejs i projektet forsøgt os med et en-
kelt initiativ med ’velkomstbesøg’, som beklageligvis ’løb lidt ud i sandet’. Vi vil derfor i projektets anden 
periode skulle igangsætte et nyt velkomstinitiativ til nyindflyttede beboere på Bellahøj. 
   
Sammenfatning 
’Sammen om Bellahøj’ har i sine første to år gennemført mange af de konkrete indsatsmålsætninger der 
blev angivet i projektansøgningen.  
 
Det drejer sig om den primære og den sekundære målgruppe: ’Børn og unge i udsatte familier’, ’Forældre i 
udsatte familier’ samt at der blandt beboerne i Bellahøj opleves større tryghed og færre ubehagelige hæn-
delser, hvor beboere bliver udsat for chikane. 
 
Præcis hvad eller hvilke tiltag og aktiviteter, der er årsagen til at projektet her ½-vejs kan være tilfredse 
med at være en succes, kan der kun gisnes om. Det vil derfor give god mening, at der udarbejdes en mere 
evidensbaseret ½-vejsevaluering, for derved at sikre implementering og forankring af de mange positive og 
opløftende resultater opnået i 2016 og 2017.  



[12] 
 

 

’SAMMEN OM BELLAHØJ’ 

Afslutning 
Projektkoordinator og repræsentanter fra de fire afdelingsbestyrelser mødtes til ½-vejsevaluering den 4. 
november 2017, og gennemgik her bl.a. de hidtil gennemførte aktiviteter som beskrevet ovenfor. Vi havde 
derudover en kort brainstorming med fokus på mulige kommende tiltag og aktiviteter indenfor rammerne 
af projektansøgningen/bevillingen for projekt ’Sammen om Bellahøj’ 2018 og 2019 samt så småt og alle-
rede nu begynder at overveje, hvad der skal ske efter 2019! 
 
 
 

 Januar, 2018 
 
 
 
 
 


