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1. Indledning

Nedenstående udkast til Ungebydelsplan på Bispebjerg er udarbejdet på baggrund af et ønske fremsat 

af Børne- og Ungdomsudvalget (BUU 29.4. 2009), der efterlyser et mere koordineret samarbejde 

mellem aktørerne på ungdomsområdet for hermed at skabe en overordnet lokal retning med arbejdet 

med de unge. 

Planen er udarbejdet af en projektgruppe med deltagelse af medarbejdere fra BUF, SOF, KFF og BIF 

samt Bispebjerg lokaludvalgs sekretariat, Det boligsociale arbejde og Politiet på Bispebjerg. Desuden 

har andre relevante lokale aktører medvirket til udarbejdelsen af de konkrete handleplaner.    

1.1 Problemstilling

Ungdomsområdets største udfordringer er, både i København som helhed og på Bispebjerg:

uddannelse og beskæftigelse til alle unge, den socialpædagogiske indsats i forhold til udsatte og 

udadreagerende større børn og unge samt den kriminalitetsforebyggende indsats. Desuden er det en 

udfordring at geare området således, at inddragelse af de større børn og unge i beslutnings-

processerne bliver en del af dagligdagen.

Nedenstående figur beskriver de udfordringer området står overfor i forhold til at unge opnår viden 
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og kompetencer, så de forberedes til det voksenliv, de selv skal være med til at forme, til at tage en 

uddannelse og til at komme på arbejdsmarkedet.       

                                              

Medarbejdere der arbejder med børn og unge i skoler, institutioner, foreninger, væresteder o.a. skal i 

dialog med de unge, og der skal lyttes til de unges forventninger og ønsker til deres ungdomsliv. 

Dette skal foregå i sociale og innovative miljøer og i fritids, kultur- og læringsmiljøer, hvor de unge 

gennemgår en proces, der sætter dem i stand til at vælge uddannelse, arbejde og en meningsfuld fritid 

i forhold til deres kompetencer og ønsker.  

Der skal arbejdes for, at unge med særlige behov bliver støttet, så de opnår bedste muligheder for 

udfoldelse, udvikling og sundhed. Dette skal gøres ved at tænke hele deres livssituation med, så der 

ikke kun fokuseres på uddannelse og erhverv, men også på personlig udvikling samt sociale og 

demokratiske kompetencer. Det centrale er at tage udgangspunkt i den enkelte unges behov og så 

have en mangfoldighed af tilbud, som kan tages i anvendelse. Der ligger ligeledes en række særlige 

udfordringer med integration/ inklusion af større børn og unge. 

Det er centralt, at alle interessenter på området, der arbejder med større børn og unge, har fokus på 

at skabe sammenhængskraft i opgaveløsningen, således at alle unge i kommunen får mulighed for 

udfoldelse, udvikling og et sundt liv. 

Bydelsplanen skal belyse de tilbud, der er til de større børn og unge på Bispebjerg, og de konkrete 

indsatser. Derudover skal der ske en afdækning af målgruppen; hvilke unge er der på Bispebjerg, og 

hvilke behov er der til stede.
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Udkastet til planen er resultatet af arbejdet i projektgruppen der har bestået af aktører på 

ungeområdet på både forvaltnings- og institutionsniveau (se afsnit 13). Dertil vil de unges stemme 

også blive inddraget igennem et forløb med en debatmobil (beskrives nærmere senere).

2. Ungebydelsplanens opbygning

Indledningsvis beskrives hovedelementerne og sammenhængen i ungebydelsplanen. Dernæst følger i 

afsnit 3 en faktabeskrivelse af Bispebjerg som bydel, som skal udgøre konteksten for en analyse af 

bydelen, målgruppen og de aktuelle tiltag. Denne analyse har ført projektgruppen til at sætte fokus 

på et bestemt område på Bispebjerg ift. det videre arbejde.  I afsnit 4 præciseres, hvem målgruppen 

er, og i afsnit 5 og 6 afdækkes nuværende initiativer og samarbejder i bydelen. I afsnit 7 kortlægges 

nuværende handleplaner / politikker, der knytter sig til initiativerne. Endeligt redegøres i afsnit 8 for 

3 indsatsområder, som ungebydelsplanen peger på, er relevante at fokusere på i det kommende 

arbejde med Bispebjerg. I del 2, afsnit 9, følger konkrete handleplaner og anbefalinger for det videre 

arbejde.

Denne første del af projektet (afsnit.3-6) belyser således målgruppe, aktuelle tiltag, strategier og de 

særlige indsatsområder i ungebydelsplanen. Mens den anden og næste del fremlægger konkrete 

handleplaner og anbefalinger for det videre arbejde samt implementering.

En analyse af Bispebjergs demografi og nuværende ungeinitiativer har hjulpet projektgruppen til en 

beskrivelse af bydelens generelle tilbud, særlige tilbud samt bydelen rummer og dertil peget på de 3 

særlige indsatsområder, som synes relevante at fokusere på i det videre arbejde. Endeligt vedlægges 

en række konkrete handleplaner og anbefalinger til det videre arbejde. Ungebydelsplanen er således 

overordnet organiseret i to dele:

Del 1

Kortlægning af de generelle tilbud til bydelens unge 

Kortlægning af sociale tilbud og andre tilbud målrettet unge i udsatte positioner 

Tagensbo Skoledistrikt og de 3 indsatsområder: Tagensbo Skole, Det opsøgende arbejde i 
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bydelen og Uddannelse og job til unge i udsatte positioner

Del 2

Konkrete handleplaner

Anbefalinger til det videre arbejde

Fokus på tværsektorielt og institutionelt samarbejde tildeles særlig opmærksomhed i forbindelse med 

de 3 indsatsområder. Dette har til hensigt at styrke og organisere et bredere tværfagligt samarbejde, 

som i sidste ende udgør fundamentet for en sammenhængende og målrettet indsats i forhold til den 

unge.

I udarbejdelsen af de konkrete handleplaner for Bispebjerg(del 2) er der i regi af Børne- og 

Ungdomsforvaltningen afholdt to dage med alle ledere fra Bispebjergs skoler og institutioner samt en 

temadag med workshops, hvor relevante interessenter var indkaldt med det formål at give indsigt i de 

forskellige vidensområder, der har betydning for de unges handlemuligheder, at give aktørerne 

mulighed for netværksdannelse samt at styrke samarbejdet på tværs at sektorer og institutioner.   

Det ovenfor beskrevne projektdesign fordrer, hvis aktualiteten af bydelsplanen skal bibeholdes, at 

bydelsplanen er bevægelig og årligt opdateres. I øjeblikket udformer Lokaludvalget Bispebjerg en 

overbliksdatabase, der gør det muligt for borgere og fagfolk at søge data om tilbud på Bispebjerg.

Den er udviklet på en måde, hvor der er mulighed for løbende opdatering, og vil dermed kunne 

udgøre en levende database, der vil kunne være et nyttigt inspirations- og udviklingsgrundlag for alle 

parter. Denne database indhentes som supplement til Ungebydelsplanen, når databasen er 

færdigudviklet.   
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DEL 1 – De generelle tilbud i bydelen og særlige indsatsområder

3. Kortlægning af Bispebjerg som bydel

Her henvises i øvrigt til Bispebjerg lokaludvalgs hjemmeside / overbliksbase (under udarbejdelse).  
  
Befolkning

Bispebjerg er med ca. 45.600 beboere befolkningsmæssigt en af kommunens mellemstore bydele. 

Aldersfordelingen ligger tæt op ad kommunens gennemsnit. Der er dog en lidt større andel af unge 

og af ældre over 65 og en lidt mindre andel af børn og voksne. Det tættest befolkede delområde i 

Bispebjerg er Lygten - området, hvor godt en tredjedel af befolkningen bor. Her bor især mange 

unge og 30 - 49 årige. 

Andelen af indvandrere er meget forskellig mellem delområderne. Der er relativt flest i Utterslev med 

31 pct. - færrest i Emdrup Øst med 9 pct. Den samlede andel af indvandrere udgør 20,1 %.

Ungebydelsplanen retter sit fokus mod Tagensbo skoledistrikt), der indhegnes af Skoleholdervej, 

Tagensvej, Lygten, Hillerødsgade og Borupsallé, analysen viser, der er størst brug for en ekstra 

indsats her. 

Bolig

Den gennemsnitlige størrelse af bydelens i alt 28.400 boliger er betydelig mindre end i kommunen 

som helhed med 66,7m2 mod 77,9m2. Næsten halvdelen af alle boliger er mindre end 60 m2, og kun 

en femtedel er større end 80 m2. Bispebjerg har en betydelig større andel af almene boliger end 

kommunen som helhed, og en noget mindre andel af private udlejeboliger og ejerboliger. 35 % af 

bydelens boliger er almene boliger.

Arbejde

En opgørelse fra 2007 viser, at andelen af 16-66 årige udenfor arbejdsstyrken udgør 30,6 %, og at 

arbejdsløse som andel af arbejdsstyrken udgør 6,1%. Den gennemsnitlige bruttoindkomst pr. 

husstand er 277.000 kr., hvor kommunens er 326.000 kr. pr. husstand. Arbejds- og boligsituationen 

på Bispebjerg peger på en fattigdomsproblematik, som er relevant at medtænke, når målgruppen 

defineres og beskrives.
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Idrætsfaciliteter

Ryparkens idrætsanlæg på grænsen til Østerbro er bydelens største idrætsanlæg. Her findes 4 

idrætshaller, 6 græsfodboldbaner (plus 2 syvmandsbaner), 1 grusbane med lys, 8 tennisbaner, 10 

beachvolleybaner og en skøjtehal. Emdrupparkens idrætsanlæg på grænsen til Gentofte Kommune er 

bydelen andet idrætsanlæg. Her findes 1 idrætshal, 1 grusbane med lysanlæg, 2 græsfodboldbaner og 

8 tennisbaner. 

Emdrup Svømmebad har to bassiner: Et 25 m bassin og et mindre undervisningsbassin. Der findes 

store grønne udenomsarealer i tilknytning til badet.

I Utterslev Mose findes græsboldbaner og et omklædningshus (Grønnemosens Omklædningshus). I 

Lersøparken findes græsbaner til boldspil. 

Under Bispeengbuen findes X - hall, et anlæg med baner til rulleskøjteløb, skateball og bmx-cykler. 

Ved Rørsangervej findes et indhegnet asfaltareal til forskellige typer boldspil og på Mejsevænget en 

legegade med boldbur.

På de fleste af bydelens skoler (og på HF -centret Efterslægten på Hyrdevangen) findes der 

idrætsfaciliteter - primært gymnastiksale og mindre boldbaner, der udenfor skoletiden kan benyttes af 

foreninger. 

De grønne områder

Det største egentlige parkområde er den del af Utterslev Mose, som udgør bydelens nordvestlige 

hjørne. Det er som den øvrige del af mosen et overvejende naturpræget område med søer, 

sivbevoksede sumpe, engarealer, krat og skov. Området er med sine udsigter, stier og rige fugleliv 

attraktivt for gående og løbende, og det flade engområde giver muligheder for uorganiserede frilufts- 

og idrætsaktiviteter. I Moseparken nord for Grønnemose Allé er anlagt egentlige boldbaner.

Området tiltrækker brugere fra et stort opland også uden for Bispebjerg. 

Utterslev Mose er en del af et sammenhængende net af grønne områder, som via Vestvolden og 

parkbåndet langs Harrestrup Å strækker sig til kysten ved Kalveboderne. På de skrånende arealer syd 

for Bispebjerg Hospital ligger bydelens næststørste park - Lersøparken. Parken er indrettet med et 

græsareal omkranset af buskadser og store træer. Græsarealet benyttes til boldspil. I parken findes 
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desuden en legeplads.

Emdrup Sø med den tilknyttede Emdrup Søpark og stiforløbet langs søen udgør sammen med 

friarealerne ved Emdrupborg, på begge sider af Tuborgvej, et grønt område i Emdrupkvarteret.

3.1 Tryghed i Bispebjerg

I juni 2008 besluttede Borgerrepræsentationen at etablere et Tryghedsindeks for København med det 

formål at skabe grundlag for vurdering, prioritering og målretning af den tryghedsskabende indsats 

og derved bidrage til at gøre København til en tryggere by. 

Bispebjerg består af Ydre Bispebjerg, Emdrup (Distrikt 13) Bispebjerg Syd for Bispebjerg Kirkegård

(Distrikt 14) og Indre Bispebjerg ved Nørrebro Station (Distrikt 15), hvoraf distrikt 14 og 15 har et 

intensiveret behov for indsats. Det intensiverede behov for indsats i de to områder i Bispebjerg 

skyldes bl.a. borgernes udsathed, idet beboerne i området vurderer det som et nabolagsproblem, at 

der forekommer hærværk, indbrud, tyveri, narkotika og chikane i området, og beboerne føler sig 

væsentligt mere utrygge end gennemsnittet af borgere i København. Det vurderes at mørketallene for 

vold, trusler og indbrud er større end gennemsnittet for København, og at mørketallet for tyveri og 

narkotika er mindre end gennemsnittet. 

3.2 Bispebjerg set fra et ungeperspektiv

I arbejdet med en ungebydelsplan og i beskrivelsen af en bydel set ud fra et ungeperspektiv er det 

relevant at inddrage de unges stemme. Dette rejser imidlertid nogle udfordringer i forhold til at skabe 

kontakt til de unge og særligt de unge, som ikke har deres dagligdag i skoler og andre institutioner. 

Bispebjerg Lokaludvalg har som led i udarbejdelsen af bydelsplanen for Bispebjerg udviklet 

kampagnematerialet ”Hva’ drømmer du om”, som retter sig mod unge i Bispebjerg. 

Kampagnematerialet består aktuelt af hjemmesiden ”nytbispebjerg.dk” med video, konkurrence og 

debatforum, flyers og så har Lokaludvalget også eksperimenteret med at bruge ’Debatmobilen’ som 

led i en opsøgende dialog med borgere i bydelen. Debatmobilen og det øvrige kampagnemateriale 

kan med fordele indgå som led i en dialog med unge i Bispebjerg om ungebydelsplanen. 

Lokaludvalget vil gerne deltage i et koordineret samarbejde med andre aktører på området i 
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forbindelse med udviklingen og gennemførelsen af en dialog med bydelens forskellige grupper af 

unge om ungebydelsplanen. 

4. Kortlægning af bydelsplanens målgruppe

Det er vigtigt, at foretage en præcis og dækkende beskrivelse af den målgruppe, som omfattes af 

ungebydelsplanen. En præcis beskrivelse af målgruppen er nødvendig dels for at kunne afklare de 

unges behov og dels for at kunne udvikle og målrette tilbuddene til den konkrete målgruppe. 

Projektgruppen har opdelt målgruppen i 3 overordnede grupper:

De unge, der benytter de ordinære tilbud. 

De unge, der kræver en ekstraordinær indsats.  

En mindre kriminelle unge, der først og fremmest er unge, der bl.a. henvises til 

Socialforvaltningens bydækkende tilbud. 

Denne tredeling er gjort ud fra et ønske om overordnet at anskueliggøre, hvad det er for en gruppe af 

unge mennesker, der bor og færdes i bydelen. Det er ofte overset, at Bispebjerg også er en bydel, 

som rummer en stor gruppe ressourcestærke unge (ca. 80 %), der primært benytter de generelle 

tilbud i Bispebjerg. 

Udover denne tredeling af de unge vil der i forbindelse med udarbejdelse af de konkrete handleplaner 

ske en yderligere identificering af de målgrupper, tilbuddene på Bispebjerg skal henvende sig til. 

Under projektgruppens arbejde er det blevet tydeligt, at størstedelen af de unge, der er uroskabende 

og derfor tilhører gruppen af unge, der kræver en ekstraordinær indsats, findes i trekantsområdet 

omkring Tagensbo Skole – Utterslev Skole og Holbergs Skole med omdrejningspunkt i Tagensbo 

Skoles distrikt. De bor typisk i kvarteret Rymarksvænge samt Tagensvej – Lygten – Nrd. Fasanvej –

Borups Alle – Bellahøj – Rådvadsvej – Skoleholdervej – Frederiksborgvej – Tagensvej.  
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De unge på Bispebjerg, der behøver en ekstraordinær indsats, er ikke en homogen gruppe, men 

består af unge med særlige behov, herunder foreningsløse unge og uroskabende unge og misbrugere.

Desuden er der en lille gruppe af kriminelle unge der, for de flestes vedkommende, udover at være en 

opgave for politiet bl.a. henvises til Socialforvaltningens bydækkende tilbud.  Denne gruppe omfatter 

således også unge, som er fængslet, herunder varetægtsfængsling.

5. Kortlægning af tiltag i bydelen
Projektgruppen har lavet en opgørelse over de tilbud til unge, bydelen rummer. Tilbuddene er inddelt 

efter de 3 overordnede målgrupper. Dvs. at de tilbud, som henvender sig til de unge, der benytter 

kommunens ordinære tilbud er afdækket først, hvorefter tilbuddene til gruppen, der kræver en 

ekstraordinær indsats samt tilbud målrettet kriminelle unge listes efterfølgende. I bilag 2 følger en 

mere dybdegående beskrivelse af de konkrete tilbud til de forskellige målgrupper.

5.1 Generelle tilbud til unge

De tilbud (se uddybende bilag 2), som henvender sig primært til bydelens unge, der benytter de 

ordinære tilbud, er opdelt som følger: 

Beskæftigelses – og Integrationsforvaltningen: Jobcenter

Socialforvaltningen: Børnefamilieteam

Børne- og Ungdomsforvaltningen: Skoler, Ungdommens Uddannelsesvejledning; 

Fritidstilbud, Ungdomsskole

Kultur- og Fritidsforvaltningen: Bibliotek, Kulturhus, Foreninger

Den boligsociale indsats: Beboerprojekter

5.2 Tilbud til unge der kræver en ekstraordinær indsats

De tilbud (se uddybende bilag 2), som henvender sig primært til de unge, der af forskellige årsager, 

har brug for andre tilbud end de generelle, er opdelt som følger:

Beskæftigelses – og Integrationsforvaltningen: Jobcenter

Socialforvaltningen: Børnefamilieteam

Børne- og Ungdomsforvaltningen: Skoler, Ungdommens Uddannelsesvejledning; 
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Fritidstilbud, Ungdomsskole

Kultur- og Fritidsforvaltningen: Bibliotek, Kulturhus, Foreninger

Den boligsociale indsats: Beboerprojekter

5.3 Tilbud målrettet kriminelle unge:

De tilbud (se uddybende bilag 2), som henvender sig primært til de unge, der bl.a. henvises til 

Socialforvaltningens bydækkende tilbud, er opdelt som følger:

Beskæftigelses – og Integrationsforvaltningen: Jobcenter

Socialforvaltningen: Børnefamilieteam, 

Børne- og Ungdomsforvaltningen: Skoler, Ungdommens Uddannelsesvejledning; 

Fritidstilbud, Ungdomsskole

Kultur- og Fritidsforvaltningen: Bibliotek, Kulturhus, Foreninger

Den boligsociale indsats: Beboerprojekter

Socialforvaltningens bydækkende tilbud: Københavnerteamet, Den korte snor

Tværsektorielle Initiativer: SSP, Dommervagt - projektet

6. Kortlægning af eksisterende samarbejdsorganer

Der eksisterer en række formelle og uformelle samarbejdsorganer på Bispebjerg, hvoraf nogle også 

rækker ud over bydelens rammer. Nedenstående er et forsøg på en oplistning af de vigtigste 

samarbejdsfora på Bispebjerg. 

Lokalt ledelsesniveau (lokale styregrupper med ledelse fra Børne- og Ungdomsforvaltningen og 

socialcenter)

De lokale styregrupper tager sig af generelle problemstillinger og har ansvar for det tværfaglige 

samarbejde i bydelen/distriktet, herunder implementering af tværfaglige initiativer vedtaget lokalt 

eller i udvalgene.  

Tværfaglige grupper medlemmer fra BUF og SOF: bla. lægefaglig repræsentant, 

klubrepræsentanter, daginstitutionsrepræsentanter, PPR og skolelærer/ledere.

De tværfaglige grupper tager sig af sager om navngivne børn og unge, både i forhold til 

koordination, videndeling og udarbejdelse af handleplaner for børnene. Den tværfaglige gruppe er 
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det eneste fora, hvor der sker udvidet videregivelse af personfølsomme oplysninger på baggrund af 

samtykke med forældrene. 

Standard for tidlig indsats – navngivne kontaktpersoner

I ”Standard for tidlig indsats”, der er bilag til Børne- og ungepolitikken, indgår, at der etableres faste 

navngivne kontaktpersoner i Børnefamilieteamene i socialcentrene og Børne- og 

ungdomsforvaltningens lokale enheder til alle institutioner, sundhedsplejersker og skoler. 

Kontaktpersonerne rådgiver institutionerne og skolerne, når de har spørgsmål om hvilke indsats, der 

skal igangsættes for et barn eller hvordan de skal gribe indsatsen an, herunder også om og hvordan 

der underrettes til Socialforvaltningen. 

SSP

Kriminalpræventivt samarbejde mellem BUF, SOF, FFF, BIF og Politiet. Er organiseret med en 

styregruppe med leder – og lokalgruppe. Målsætningen for SSP samarbejdet er at opbygge, anvende 

og vedligeholde et lokalt og bydækkende netværk, der har kriminalpræventiv indvirkning på børn og 

unges dagligdag. Målet med SSP samarbejdet er at nedbringe antallet af børn og unge, der begår 

kriminalitet eller udviser anden uhensigtsmæssig adfærd. Derudover at handle på enkeltsager og 

akutte problemstillinger, der måtte opstå i lokalområdet. SSP samarbejdet udgør det lokale 

beredskab og er således forpligtet på at handle på ovenstående problematikker. 

Enkeltsagskonceptet: Enkeltsager gradueres i 4 niveauer afhængig af, hvor alvorlige forhold der er 

taler om:

Bekymrende adfærd-

Førstegangskriminalitet-

Gentagen alvorlig kriminalitet-

Personfarlig kriminalitet-

Afrapportering Sikker By

Børne- og Ungdomsforvaltningen skal i samarbejde med Socialforvaltningen og Beskæftigelses- og 

Integrationsforvaltningen forelægge en kvartalsvis status for Børne- og Ungdomsudvalget for 

udvalgte uroområder. Afrapporteringen skal ske med henblik på at styrke fokus på output af 

indsatsen og foreslås suppleret med en årlig analyse. Denne analyse skal bl.a. omfatte:
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Vurdering af udviklingen i årets løb, også set i forhold til tidligere år på baggrund af 

indberetningerne fra SSP- ledergrupperne. 

Oversigt over antal sager med børn og unge under 18 år registreret af Socialforvaltningen, 

opgjort på alder, køn og herkomst set i forhold til Københavns / bydelenes fordeling af børn og 

unge under 18 år på alder, køn og herkomst. 

Oversigt over antal sager med børn og unge i SSP- kategori 3 og 4, fordelt på alder, køn, 

herkomst og bydel samt hvilke forløb / redskaber, der er sat i værk. Dette sker på basis af manuel 

gennemgang.

Samarbejde i forhold til beskæftigelse:

Københavns Jobcenter arbejder lokalt sammen med andre relevante parter i forhold til konkrete 

unge, fx i forbindelse med unge der overgår fra foranstaltninger efter Lov om social service til tilbud 

efter Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats ved det fyldte 18 år. 

Herudover er der et bredt samarbejde med Ungdommens Udannelsesvejledning omkring de unge, 

herunder ikke mindst Ungdommens Uddannelsesvejlednings opsøgende team. 

Samarbejde i forhold til uddannelse 

Der eksisterer en række samarbejder i forhold til udannelse til udsatte unge.  Her har det opsøgende 

vejlederteam en helt central rolle i samarbejde med Københavns Ungdomsskole, Beskæftigelses – og 

Integrationsforvaltningen og Ungdomsuddannelserne. 

7. Kortlægning af nuværende handleplaner/politiker

Københavns Børne- og Ungepolitik

1. Trivsel i hverdagen – fokus på sundhed og tryghed

2. Parat til fremtiden – fokus på udfordringer, viden og kompetencer

3. Respekt for fællesskabet – fokus på ansvar og dannelse

4. Muligheder for alle – fokus på børn og unge med særlige behov 

Handleplan for Ungdomshuset

Handleplan udarbejdet på baggrund af problemer med uroskabende unge omkring Kulturhuset på 
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Dortheavej og Ungdomshuset. Med handleplanen følger en række anbefalinger:

Det skal vurderes, om der ”her og nu” skal iværksættes særlige, akutte initiativer, -

indtil en mere sammenhængende, langsigtet handleplan eventuelt iværksættes. Hvis 

der iværksættes nye initiativer, udarbejdes der klare målsætninger og effektmål for 

disse.

Det undersøges om projekt ”Plads til Alle”, ressourcemæssigt er tilstrækkeligt til -

arbejdet med gruppen af børn og unge under 18 år, der er problemskabende i 

området.

Det undersøges, om der kan etableres og drives et særligt værested for de over 18--

årige, der er problemskabende i området. 

Der ønskes i forhold til alle eventuelle nye tiltag et tæt, tillidsfuldt og forpligtigende -

samarbejde med Ungdomshusets brugere. 

Hvis der iværksættes nye initiativer, sikres en aktiv involvering af de børn og unge, -

der er målgruppen for indsatsen, så de ikke oplever en ”oppefra, styret 

systemindsats”. 

Det undersøges om de lokale klubber, i endnu højere grad, kan tilbyde rammer, der -

kan rumme flere af de problemskabende børn og unge. Disse initiativer iværksættes 

successivt af de tilstedeværende klubber indtil handleplanen er behandlet af 

direktionerne. 

Klubbydelsplan

Klubbydelsplanens mål/vision er, at søge for at der med en god og målrettet opsøgende indsats tages 

hånd om følgende socialt udsatte grupper:

1. De børn og unge, som tilbringer en del tid på gaden og i det offentlige rum i lokalområdet.

2. Børn og unge, som har svært ved at indgå under rammer, som et fællesskab sætter.

3. Børn og unge, som skal have professionel pædagogisk støtte for at tilegne sig sociale 

kompetencer.

4. Børn og Unge, som har brug for at indgå i en relation til nogle voksne.

5. Børn og unge, som ikke konstruktivt har forholdt sig til, hvad fritiden også kan bruges til, men 

som i øvrigt er velfungerende. Vores mål/vision er, der udover:

6. At skabe rammerne for et godt og veludbygget samarbejde/netværk mellem klubberne på 
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Bispebjerg, herunder at sørge for at alle nye institutioner og kollegaer bliver vel modtaget og hurtigt 

integreret i bydelssamarbejdet.

7. At søge for, at Bispebjerg-klubbernes samarbejde med vores bydelskollegaer bliver udbygget og 

målrettet, så vi med fælles ressourcer og kompetencer kan tage vare på børn og unge i 

”grænseområderne”, fx: Grøndalscentret, Nørrebrocentret, Utterslev Skoles udeområde, 

Mølnerparken og Lersøparken.

8. At udbygge og målrette vores samarbejde med Bispebjergs skoler.

SSP handleplan

I SSP årsplan 2009, er der fokuseret på områderne Rymarksvænge/Lundegården, samt området der 

dækker Utterslev og Tagensbo skolers distrikter. Dette er områder der løbende påkalder sig 

borgerhenvendelser, boligsocial indsats, gadeplansarbejde og politiindsats.

Der er i samarbejde med BUF Bispebjerg etableret et tværfagligt projekt for unge ml. 14 - og 18 år, i 

udsatte positioner. 

I øvrigt indeholder handleplanen 2009 fokus på akutindsatser, løsning af urolige unges adfærd i 

Rymarksvænge, og et projekt på alle distriktets skoler hvor der arbejdes med sociale overdrivelser. 

En af akutindsatserne er forebyggelse af brandanstiftelse. Desværre har primært i området mellem 

Utterslev Torv – Frederiksborgvej og Tomsgårdsvej i indeværende år været plaget af mange påsatte 

brande, hærværk og pyroman anstiftelser. Der har to gange været iværksat indsats i SSP med et 

meget stort udbytte, brandene ophører stort set. SSP fortsætter arbejdet i Tagensbo skoledistrikt i 

2010

Københavns Kommunes Integrationspolitik

Overordnede målsætninger:

Beskæftigelse: Københavns Kommune vil i perioden til og med år 2010 øge andelen -

af beskæftigede indvandrere med 10 procentpoint til ca. 57 pct. 

Uddannelse: Københavns Kommune vil lukke præstationsgabet mellem et- og -

tosprogede børn i løbet af de næste 8 år (2014).

Bolig: Der må ikke komme nye udsatte boligområder i Københavns Kommune. Og -

andelen af personer uden tilknytning til arbejdsmarkedet i de udsatte boligområder 

skal reduceres med ti pct. point frem til år 2010.

Tryghed: At unge indvandrere i 2010 har en kriminalitetsfrekvens på niveau med -
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andre unge danskere, når der er taget højde for den sociale fordeling.

Kultur- og Fritid: Det er Københavns Kommunes ambition, at indvandrere ved -

udløbet af 2010 deltager i kultur- og fritidslivet i samme grad som etniske danskere.

Sundhed: Forskellene i etniske danskere og indvandreres sundhedstilstand skal -

udlignes. 

Uddannelse til alle unge

Københavns Kommune har gennem deltagelse i modelkommune-projekt ”Ungdomsuddannelse til 

alle” forpligtet sig på at arbejde ud fra det mål, at 95 % af alle unge under 25 år i 2015 skal have 

gennemført en ungdomsuddannelse. På vejen dertil er målet, at 85 pct. af alle unge skal gennemføre 

en ungdomsuddannelse i 2010. Udfordringen mod målet i 2015 er, at kommunens aktiviteter, 

samarbejdsfora og forskellige projekter skal motivere og hjælpe de unge, der enten har afbrudt eller 

aldrig er startet på en ungdomsuddannelse i at gennemføre en ungdomsuddannelse.

Københavns Jobcenters Beskæftigelsesplan 2009

Straks-indsats for alle arbejdsparate unge med fokus på job og uddannelse-

Uddannelsesstøtte og –vejledning til unge uden en uddannelse.-

Særligt forebyggende indsats for udsatte og kriminelle unge.-

Jobcentret som aktiv formidler af praktikpladser og fritidsjob. -

Regeringens ungepakke, (forventes vedtaget i februar 2010)

Skal sikre, at unge mellem 15 og 17 år er i uddannelse, job eller andre udviklende -

aktiviteter.

Ungepakken indeholder forslag til 25 konkrete initiativer på Undervisningsministeriets -

område 13 (4 nye) forslag på Beskæftigelsesministeriets område.

For hver ung fastlægges forløbet i en realistisk uddannelsesplan, der gøres til et krav-

Hvis den unge ikke foretager sig noget, og den unge og forældrene ikke vil -

samarbejde om uddannelsesplanen, kan kommunen standse udbetalingen af 
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børnefamilieydelsen, som omlægges til en ungeydelse for de 15-17-årige. 

Før sanktionen kan komme i anvendelse, skal kommunen have foretaget en grundig -

vejledning af den unge. 

Ungeindsatsen bliver understøttet af en lang række initiativer, der skal sikre bedre og -

mere målrettet vejledning, en bredere vifte af tilbud samt samling af data.

8. De særlige indsatsområder i ungebydelsplanen.

Som udgangspunkt for det fælles arbejde på Bispebjerg har det først og fremmest været 

projektgruppens ønske, at arbejdet skal foregå i et forbyggende perspektiv/ med den tidlige indsats, 

da det er projektgruppens opfattelse, at det er den forbyggende indsats, som på sigt vil have størst 

indflydelse på de unges mulighedsbetingelser. 

Med forebyggelse menes den del af indsatsen, der skal forsøge at forhindre, at børn og unge får 

behov for en egentlig foranstaltning, og at de på længere sigt som voksne får problemer. Derudover 

handler det om at forebygge, at problemer bliver så store, at en indgriben fra den kommunale 

myndigheds side bliver nødvendig. 

Der skal være en direkte sammenhæng mellem det generelle og forebyggende arbejde og den 

målrettede indsats over for udsatte børn og unge med henblik på at sikre en tidlig indsats. 

Med en tidlig indsats menes at afhjælpe et barns eller en ungs problemer, så snart man er blevet 

opmærksom på dem. En tidlig indsats kan medvirke til at forhindre, at problemerne vokser sig så 

store, at de ikke kan afhjælpes i hjemmet eller det nære miljø.

Det er derfor nødvendigt, vedvarende at sigte mod at arbejde helhedsorienteret, opsøgende og 

inkluderende i forhold til at hjælpe udsatte børn og unge inden for normalsystemets rammer, der 

spiller en afgørende rolle i forhold til at opspore udsatte børn og unge og yde en forebyggende 

indsats. Dette betyder, at forebyggelse med fokus på den tidlige indsats fungerer som en overordnet 
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vision og en fælles målsætning for arbejdet med bydelsplanen. Her er det vigtigt med et 

velfungerende forpligtende koordineret samarbejde.  

Ud fra analyserne af Bispebjerg er det blevet tydeligt, at Tagensbo Skoles distrikt, er det område på 

Bispebjerg, hvor der er størst brug for en fælles forpligtende indsats. 

Der er derfor med udgangspunkt i Tagensbo Skoledistrikt med valgt følgende 3 indsatsområder:  

Tagensbo skole1.

Det opsøgende arbejde 2.

Uddannelse og job til unge i udsatte positioner3.

De valgte indsatsområder skal ses i sammenhæng med Københavns Kommunes Børne- og 

Ungdomspolitik, der sætter rammen og værdierne for et godt børne- og ungeliv i København ved at 

skabe grobund for børn og unges trivsel, tryghed og udvikling i årene, hvor de vokser op, samt de 

handleplaner, der skal hjælpe med til dette.  
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ad. 1

Tagensbo skole er bl.a. valgt fordi her mødes problemstillingerne i det ”opsøgende arbejde” og 

”uddannelse og job til unge i udsatte positioner”. Skolen er også et fusionsresultat af Bispebjerg 

skole, Grundtvig skolen og Frederikssundsvej skoles sammenlægning. Denne proces har haft stor 

indvirkning på distriktets ungetilbud, børne- og ungelivet i skoledistriktet. Den problematiske 

omstrukturering, har allokeret problemstillinger som: reduktion af ressourcestærke elever på skolen, 

dvs elevfrafald, stor koncentration af unge der har løs skole tilknytning fra andre bydele. I 

skoledistriktet er der, der ud over, mange familier i udsatte sociale positioner. 

Ad.2
Det opsøgende arbejde på Bispebjerg står overfor en række problemstillinger for at kunne fungere 

optimalt: 

Det opsøgende arbejde i BUF- regi har lidt under svag konsulentbistand og evaluering -

i en årrække.

Arbejdet besværliggøres af intern metodeuenighed. Dette skyldes bl.a. at de fleste af -

klubberne på Bispebjerg er selvejende under SBBU, der har en ledelsespolitik, der 

fokuserer på den enkelte leders selvbestemmelse.   

Folkeskolerne deltager ikke i arbejdet (heller ikke i SSP - regi), da der ikke er en -

forståelse for at denne type arbejde også er en opgave for folkeskolen. .

SOF Bispebjerg har ikke opsøgende arbejde. -

Idet indsatserne i de udsatte boligområder, herunder samarbejde med større -

virksomheder til gavn for de udsatte boligområder, er prioriteret, har BIF ikke 

opsøgende tilbud i Bispebjerg ifht. til Ungebydelsplanens målgruppe.

Der er et spirende samarbejde mellem BUF og SOF, da BUF´s gadeteam og en SOF medarbejdere 

fra ungerådgivningen har deltaget i Gadeplan Københavns gadeplansuddannelse 2008-2009. Et tiltag 

der udvides i 2010.

Ad.3

Alt for mange unge dropper ud af ungdomsuddannelse eller kommer slet ikke i gang efter 

gennemført grundskole. De er ligeledes en gruppe af undervisningspligtige, der ikke har et 
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skoletilbud, der matcher deres forudsætninger. Der mangler med andre ord et nyt 

uddannelsesperspektiv, der kan fastholde disse unge. 

De respektive forvaltninger har på hver sin måde tilbud og spidskompetencer, der vil være i stand til 

at skabe nye perspektiver/tilbud, og som ville kunne forbedre og videreudvikle de gældende tiltag. 

Det er projektgruppens opfattelse, at der er behov for at styrke det tværfaglige samarbejde og opnå 

synergieffekter ved bedre udnyttelse af hinandens spidskompetencer i forhold til den 

helhedsorienterede indsats for den enkelte unge. Her kan ex. trækkes på erfaringerne fra projektet 

Trianglen/17+, der er et samarbejdsprojekt forankret i området Brønshøj-Husum/Vanløse. 
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DEL 2 – Handleplaner og Anbefalinger

9. Konkrete handleplaner

Den 10. december 2009 afholdes der temadag for aktører på børne- og ungeområdet fra Tagensbo 

Skoledistrikt, fra Bispebjerg generelt og interessenter fra bydækkende tilbud. Formålet med denne

temadag er at udarbejde konkrete handleplaner i forhold til de 3 indsatsområder (Tagensbo skole, 

det opsøgende arbejde, uddannelse og job til unge i udsatte positioner), således at en hurtigere og 

mere kvalificeret indsats kan fremdyrkes i Tagensbo Skoledistrikt. I forbindelse med udarbejdelsen af 

de konkrete handleplaner på temadagen, vil der ske en yderligere identificering af målgruppen. Dette 

skal bl.a. afdække hvorvidt de tilbud, der tilbydes på Bispebjerg svarer til de behov, de unge på 

Bispebjerg har.

Centrale temaer for dagen er :

Mere smidighed–

Hurtigere indsats–

Flere muligheder–

Nye perspektiver–

10. Anbefalinger til det videre arbejde / visioner på Bispebjerg

Visionen

Den overordnede vision for udarbejdelsen af ungebydelsplanen har været at fremme betingelserne 

for, at alle unge i Bispebjerg får de bedste muligheder uanset deres baggrund, socioøkonomiske 

situation osv. Hovedbegreberne i denne vision har været det forbyggende arbejde samt det 

tværsektorielle og institutionelle samarbejde. 

Anbefaling: 

Det anbefales, at det videre arbejde med ungebydelsplanen gennemføres som et -

projektarbejde, hvor der bl.a. identificeres milepæle, aktiviteter, resultater, tidsplaner m.m. 

for udviklingen af arbejdet med ungebydelsplanen. Projektledelsen lægges hos Børne- og 

Ungdomsforvaltningen. Projektledelsen er ansvarlig for årlig evaluering af fremdriften, 
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identificering af nye udviklingsstrategier og indsatområder. Projektledelsen sammensættes 

med relevante aktører, herunder Bispebjerg Lokaludvalg.  

Det anbefales, at der i forbindelse med gennemførsel af ungebydelsplanen, ses nærmere på -

hvorledes de forskellige samarbejdsfora fungerer. 

Det er vigtigt, at italesætte bydelen Bispebjerg som andet end en bydel med -

integrationsproblemer. Bydelen rummer en massiv fattigdomsproblematik, og der skal brydes 

med det billede, som aftegner etnicitet som problemet. 

Projektgruppen anbefaler videre, at man på sigt udarbejder en ekstra dimension/side i den -

elektroniske database, som Bispebjerg Lokaludvalg udarbejder. Denne side skal henvende sig 

til forskellige fagfolk, politikere, embedsmænd og åbne op for et samlet, interkommunikativt 

og ensartet udgangspunkt.  En sådan tosidet database kan også imødekomme behovet for en 

bevægelig bydelsplan. Skal databasen udvides vil dette ikke være udgiftsneutralt.

Inddragelse af de unge

En af hovedoverskrifterne for arbejdet med bydelsplanen har været at inddrage de unge i projektet. - 

både i kortlægningen af Bispebjerg som ungebydel, men også i forhold til deres visioner, ønsker og 

behov for Bispebjerg. Netop de unges syn er uomgængeligt i en aktuel og anvendelig 

ungebydelsplan. På nuværende tidspunkt har Bispebjerg lokaludvalg, som led i den generelle 

bydelsplan,  planlagt at inddrage de unge gennem et debatmobilprojekt, hvor fokus er været rettet 

mod de unges blik på Bispebjerg, som det ser ud lige nu. Kampagnen hedder ”hva drømmer du om?”

og består af hjemmesiden www.nytbispebjerg.dk.

Udover debatmobilprojektet er det af afgørende betydning, at alle dem, der arbejder med unge på 

Bispebjerg, inddrager de unge i de beslutninger, der berører deres dagligdag. 

Anbefaling:

Projektgruppen anbefaler, at man i det videre arbejde anvender det kampagnemateriale, som -

Bispebjerg Lokaludvalg har udarbejdet som led i den generelle bydelsplan. 

Lokaludvalget vil gerne, i et koordineret samarbejde med andre aktører på området, deltage i -

udviklingen og gennemførelsen af en dialog med bydelens forskellige grupper af unge om 

bydelsplanen.
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Foreningslivet

Det er svært at gøre de større børn og unge over 12 år foreningsaktive. Indsatsen skal derfor starte i 

de tidlige år, hvilket betyder at opmærksomheden skal være på de yngre, men samtidig skal de unge 

ikke glemmes. 

Derudover mangler der særlige tilbud til unge over 18 år – og tilbud der rettes mod 80 % 

målgruppen. Hvis velfungerende unge vil have et foreningsliv, må de søge ud i periferien.  

Anbefaling:

Arbejdsgruppen anbefaler, at man gør en ekstraordinær indsats for at styrke samarbejdet -

mellem fritidshjem og foreningslivet med det for øje at støtte flere børn i udsatte positioner til 

at opsøge foreningslivet. I øjeblikket er det primært foreningerne selv, der udgør det 

opsøgende arbejde. Arbejdsgruppen er af den opfattelse, at en større opmærksomhed fra 

fritidsklubberne særligt ved det 12. år kan gøre flere børn foreningsaktive.

Ungepakken

Mange af de tiltag, der lægges op til i regeringens ungepakke vil være relevante at medtænke i 

bydelsplanen.  

Anbefaling: 

Arbejdsgruppen anbefaler, at de relevante aktører udvikler og justerer indsatsområde 3/ Uddannelse 

og beskæftigelse til alle unge i udsatte positioner, så snart den endelige vedtagelse af ungepakken 

foreligger. 

11. Anbefalinger til det videre arbejde med bydelsplaner i andre bydele

Det er vigtigt, at ungebydelsplanerne ikke tænkes som en ny politik, men en forbedring og udvikling 

af allerede eksisterende projekter og indsatser. Derfor skal omdrejningspunktet for planen være 

samarbejdsformer og organisationsudvikling. 

Ungebydelsplanen skal gerne have form af et projektredskab med indsatsområder, der senere 

evalueres. Det er desuden vigtigt, at der findes en fælles vision indeholdende prioriteringer, samtidig 
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med der kortlægges, hvor der er behov for tiltag eller ændringer af samarbejdsformer. 

Projektgruppen er af den opfattelse at en forsøgsperiode på 1½ år med ungebydelsplan som 

pilotprojekt på Bispebjerg, hvor ungebydelsplanen igangsættes og justeres vil være passende. 

Herefter skal proces og plan evalueres og herefter eventuelt udbrede metoden til resten af byen til 

igangsættelse 1. januar 2012. 

12. Bilag

Bilag 2. Oversigt over aktiviteter på Bispebjerg

Bilag 3. Netværk / BUF Bispebjerg

13. Projektbemanding
Projektgruppen, der har udarbejdet udkast til ungebydelsplan Bispebjerg består af:

Projektleder: Merete Papapetros (BUF)

Projektgruppe:

BUF: Henrik Schackinger Larsen

BUF: Astrid Overgaard

KFF: Dincer Metin

BIF: Johan Kehler

BIF: Marie Kappel

SOF: Flemming Kragh

Bispebjerg lokaludvalg: Anne Steen Hansen

Bispebjerg Beboerforening: Solvej Petot

Ungdomsskolen Nordvest: Torben Gundo

Grøndalsvænge Skole: Per Jørgensen

Lokalpolitiet: Pia la Cour
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