
 

Køge og Greves boligsociale helhedsplan har fået en flot bevilling 

fra A. P. Møllerfonden. 

 

AP. Møllerfonden har imødekommet Køge og Greves Boligsociale Helhedsplans ansøgning 

om projekt ”Fra fritidsjob til faglært”.  

Den fulde ansøgning og budget på knap 11. mio.kr. med en medfinansiering på 2. mio.kr. er 

blevet fuldt imødekommet.  

Kort om ansøgning og UUV’s mindre deltagelse i projektet: 

 

Ansøgning om støtte til Projekt ”Fra fritidsjob til faglært”  

På vegne af Boligselskabet Sjælland og egen organisation søger BO-VEST om støtte til Projekt ”Fra 

fritidsjob til faglært” i perioden 1. februar 2019 til 1. februar 2023 med et samlet budget på 

10.824.520 kr. Heraf søges støtte for 8.821.520 kr.  

Baggrund  

I Greve og Køge ligger en række udsatte boligområder, hvor unge og deres familier er længere fra 

arbejdsmarkedet end i resten af landet. I Greves udsatte boligområder med helhedsplan havde knap 

25% af de 20-24 årige ikke anden uddannelse end grundskolen i 2017 og var ej heller i gang med en. 

Det samme gør sig gældende for de 30-34 årige. I Køge er de tilsvarende tal 26,6% for de 20-24 

årige, mens det gælder hele 34,5% af de 30-34 årige.  

Beskæftigelsesgraden i områderne er også lav. I Greves udsatte boligområder var 42,7 % af de 18-64 

årige i 2016 ledige eller uden for arbejdsmarkedet. For Køge gælder at ca. 41 % i Hastrupparken, 45% 

i Karlemoseparken, 57 % i Søparken og ca. 53% i Ellemarken var i beskæftigelse; der er således en vis 

spredning, men alle afdelinger ligger markant lavere end beskæftigelsesgraden for Køge som helhed, 

på ca. 75 % af de 18-64 årige.  

Andelen af offentligt forsørgede i de udsatte områder er stadig meget høj. I Køge gælder det for godt 

28% af den unge målgruppe, 30-34 årige og 15,7 % af de helt unge 20-24 årige. I Greve er 32,4 % af 

de 30-34 årige under offentlig forsørgelse. For de unge mellem 20-24 år, er andelen 16, 3 %. 

Målgruppen for projektet  

I Greves udsatte boligområder boede der i 2017 765 unge mellem 7-17 år. I Køge er det tilsvarende 

tal 884 i aldersgruppen (KÅS, 2018)  

Boligområderne i Greve dækker: Askerød, Gersagerparken, Gudekvarterne og Klyngen med i alt 5109 

beboere. For Køges vedkommende er det afdelingerne Hastrupparken, Ellemarken, Karlemoseparken 

og Søparken med i alt 5188 beboere.  

Alle unge fra de udsatte boligområder er målgruppe for projektet. Samtidig inddrages skolernes 

samlede elevgrundlag i projektet. Dette gør det mere attraktivt for skolerne at være en del af 

projektet, og man undgår den potentielle stigmatisering, man kunne frygte ville opstå, hvis det kun er 

de unge fra udsatte boligområder, der indgår.  

Særligt udsatte unge vil dog have den højeste prioritet i den mere individuelle indsats, samt særlige 

forløb. Det drejer sig om unge, hvis forældre har svært ved at støtte dem, unge der klarer sig dårligt i 

skolen, er skoletrætte, er i eller på vej ind i kriminalitet, er traumatiserede eller på anden vis udvikler 

sig i forkert retning.  

I de boligområder, som ansøgningen dækker, er der i alt seks folkeskoler. Projektet samarbejder i 

første omgang med tre af skolerne. Når der er opbygget gode samarbejdserfaringer og 

projektresultater, indgås der samarbejdsaftaler med de resterende tre folkeskoler.  

I Greve gælder ovenstående hhv. Arenaskolen og Krogårdsskolen. På Arenaskolen dækkes 

elevgrundlaget primært fra de udsatte boligområder, men også elever uden for områderne går på 

skolen. Der går i dag 325 elever på skolen, men elevgrundlaget forventes at vokse til knap 500 i de 

kommende år.  

De tre andre folkeskoler Krogårdsskolen i Greve samt Ellemarkskolen og Hastrupskolen i Køge vil blive 

løbende inddraget. Der er desuden en mindre gruppe elever, som går på andre skoler, som der også 

kan laves samarbejdsaftaler med i løbet af projektfasen.  

De unge i de udsatte boligområder har generelt et lavere karaktergennemsnit end i resten af de 

respektive kommuner. For Greves områder lå karaktergennemsnittet i dansk og matematik i 2016 på 

5,2, mens det i Køge var 4,6 (2017-tal).  



Når karaktergennemsnittet for en gymnasialuddannelse hæves til 5 i 2019, vil endnu flere unge fra de 

udsatte områder derfor have svært ved at komme ind på disse uddannelser. Samtidig er tilgangen til 

erhvervsuddannelserne svag for de involverede skoler. På Arenaskolen søgte blot 12,5 % i 2017 ind på 

en erhvervsuddannelse, og det samme gør sig gældende for hhv. Ellemarkskolen hvor andelen var 8,9 

% og for Hastrupskolen med 4,6 % (Kilde: UUV Køge Bugt) 

 

4) Særlige vejledningsaktiviteter for målgruppen samt deres forældre  

Informationsmøder, job/uddannelsesbørser samt direkte én til én støtte er en del af denne indsats. På 

temaaftener vil unge, der er startet i erhvervsfag, indgå som rollemodeller, ligesom virksomheder vil 

komme og fortælle om deres arbejdspladser og udviklings- og indtjeningsmuligheder i branchen. Ture 

til virksomhederne og erhvervsskolen kan også blive aktuelt.  

Rekrutteringen af forældre vil basere sig på en tværfaglig indsats blandt samarbejdspartnerne. 

Forældrene orienteres om indholdet, formålet og rammerne for fritids-/lommepengejob. Er der tale om 

job i en erhvervsrettet virksomhed, vil dialogen også omhandle de erhvervsrettede uddannelser. 

Primære samarbejdspartnere  

Herunder de primære samarbejdspartnere i projektet og deres særlige interesser og ressourcer: 

Samarbejdspartnere Interesse Ressourcer af værdi for 

projektet 

UUV (Ungdommens 

UddannelsesVejledning)  
 

UUV har i forvejen en strategi 

omkring særlig vejledning om 

faglige erhvervsuddannelser. 

Man har et  

ønske om at nå den mindre 

gruppe af særligt udsatte 

unge, og man vil gerne 

arbejde fremskudt.  

UUV håber, at de unge via 

fritidsjobs, tager hurtigere og 

bedre uddannelsesvalg samt, 

at det mindsker frafaldet på 

især de erhvervsfaglige 

uddannelser.  
 

- Bidrager med 

vejledningskompetence -

Ledelse af ekstraordinær 

job/uddannelse mentorindsats 

for unge mænd fra 16 år og 

opefter som en særbevilling fra 

byrådet i Køge til 

helhedsplanens områder.  

- Bidrager med et større 

virksomheds-netværk, projektet 

kan trække på. 

 

Mark den 11.1.2019 


