
Indsats Kommentar
Generelle tilbud til store børn og unge
Beskæftigelses- og integrationsforvaltningen Københavns Jobcenter i Skelbækgade tilbyder 

generel rådgivning og vejledning til alle unge om job og 
uddannelse.

Fritidsjobportal: har som mål at skabe fritids- og 
studiejob til unge mellem 13 og 25 år. I samarbejde med 
BUF.

Socialforvaltningen Børnefamilieteamet
Børnefamilieteamets målgruppe er børn og unge under 
18 år samt deres forældre. Denne gruppe af almindeligt 
fungerende unge er reelt udenfor forvaltningens 
målgruppe, men de – og deres forældre – er velkommen 
til at søge og modtage råd og vejledning via 
Ungerådgivningen på Glasvej.  

Børne- og ungdomsforvaltningen Skoler
Der er i dag 5 folkeskoler i bydelen: Holbergskolen, 
Lundehusskolen, Utterslev Skole, Tagensbo Skole og 
Grøndalsvængets Skole.  (Se bilag 3)

Ungdommens uddannelsesvejledning tilbyder 
uddannelsesvejledning til alle større børn og unge med 
særligt fokus på socialt udsatte unge.
Center for vejledning, Korsgade 30 2200 København N

Ungdomsskolen er for københavnske unge mellem 13 
og 18 år. Skolens elever er forskellige, og skolen 
bestræber sig på at tilbyde en bred vifte af undervisning, 
der tilgodeser alle de ca. 6000 unge, der benytter 
ungdomsskolen.  Kontakt: Københavns Kommunes 
Ungdomsskole Fredericiagade 39, 4, 1310 Kbh. K  Tlf: 
33 36 44 70

Fritidstilbud Der er 16 fritidshjem og 10 fritids-
/ungdomsklubber i bydelen eller tilknyttet bydelens 
skoler.  (Se bilag 3)
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Kultur- og fritidsforvaltningen (KFF): Kulturelle tilbud
De to biblioteker (Bispebjerg Bibliotek og 
Lærke/Ørnevej Bibliotek) tilbyder i samarbejde med 
frivillige en række aktiviteter til børn og unge i bydelen. 
Blandt andet tilbydes to gange om ugen en lektiecafe til 
børn fra 0. klasse til og med universitetsniveau.

I Kulturhuset Bispebjerg kan man bl.a. finde Dans i 
Nordvest, hvor formålet er at få børn og unge til at 
danse og bevæge sig. Det er et tilbud, som er 
kontingentbetinget, og som arrangerer løbende 
workshops og forestillinger i samarbejde med 
kulturinstitutioner landet rundt. 

Bispebjerg kulturhus huser Ung2400, som er et 
rollemodelsprojekt, der kommer ud på skoler, klubber, 
biblioteker m.m. for at diskutere forskellige temaer med 
børn og unge. Det er udbudt af Red Barnet Ungdom. 

Kulturhuset samarbejder med Ungdomshuset på 
Dortheavej omkring grill, åbent hus, fastelavn etc. 

Kulturhuset Lygten, som er et anneks til Kulturhuset 
Bispebjerg har bl.a. faste musikarrangementer, åben 
scene og biograf med smalle film.

Bispebjerg Bibliotek 
Filosofvænget 1
2400 København NV

Lærkevej/Ørnevej Bibliotek 
Lærkevej 18
2400 København NV. 

Kulturhuset Bispebjerg NV 
Tomsgårdsvej 35
2400 København NV 
Telefon: 38 14 02 61 

Foreninger i Bispebjerg
Sidst i dette bilag følger en liste over foreninger med 
aktivitet på Bispebjerg.

Den boligsociale indsats Beboerprojekt Bispebjerg er den boligsociale indsats 
på Bispebjerg og dækker Bispebjerg som alment 
boligområde med særligt fokus på FSBs afdelinger. 
Overordnede formål er at medvirke til at styrke det 
sociale liv på Bispebjerg og at fremme udviklingen af et 
velfungerende og selvbærende Bispebjerg. 
Kontakt: Solvejg Petot 3832 1063.

NV Life - et projekt under FSB, der tilbyder hjælp, 
støtte og vejledning til beboerne. De vigtigste temaer for 
NV Life er trivslen for de lokale beboere - børn, unge og 
voksne. 
Kontakt: Anne Kindt, telefon: 28 35 18 51 
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Tilbud til de unge, der kræver en 
ekstraordinær indsats
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Børne- og ungdomsforvaltningen Plads til Alle (2008 – 2010) Projekt for 15 til 20, 14 –
18 årige unge i Bispebjerg. Projektet er gratis at deltage 
i, men er cpr. baseret. Der arbejdes tværfagligt med 
understøttelse af skolegang, job, familie situation, etc. 
Projektet er ikke en erstatning for noget andet, men et 
udviklings – og forandringsprojekt for den enkelte unge. 
Der fokuseres på dialog, fastholdelse, erkendelse, 
samarbejde og konsekvensforståelse. Er arbejdes efter 
”Signs of Safety” metoden og effektmåling. 
Kontaktperson Pernille Seeberg 27876320, 
Tomsgårdsvej 17-19, 2400 NV.

Inklusion: (2008 - 2010 - implementeres i hele 
kommunen 2010)Børne- og ungdomsudvalget har 
sammen med forvaltningen (SRS) iværksat en reform af 
specialområdet i kommunen.  Distrikt Bispebjerg er 
pionerdistrikt under Specialreformen i 2009.

Reformens mål er, at udvikle de rigtige tilbud til børn 
og unge i vanskeligheder. Centralt for reformen er 
inklusion og udviklingen af mere inkluderende indsatser 
i almenområdet såvel som specialområdet.

Der er ansat en inklusionskoordinator i distriktet og 
pædagoger og lærere fra en række institutioner og en 
skole, har deltaget i uddannelsesforløb om inklusion.

De nedenfor nævnte institutioner deltager i 
uddannelsesforløb i forb. med viden om inklusion samt 
implementering af inkluderende handlinger.

Tagensbo Skole, Hurlumhej, Stærevænget, Ringertoften, 
Utterslev Kirkes Børnegård, Dommerparkens børnehave
og Uglen

Kringlebakken – integrationsprojekt for piger og unge 
kvinder, Rådgivning. Lektiehjælp. Klubaktiviteter.  1) 
Skolesøgende piger (7. klasse - 18 år) (2) Unge 
mødre(18-40 år)med børn i alderen 0-3 år, og kvinder 
(18-40 år) som af forskellige årsager ikke går på 
sprogskole, er under uddannelse eller i arbejde.
Kontakt: Tuborgvej 256 - 258 st, 2400 Kbh. NV, 
Telefon: 35840096

Bispebjerg Gadeteam – 3 klubber / 3 team er en del af 
det opsøgende arbejde i 3 udvalgte områder. Tager 
kontakt til børn og unge, der har ”behov” samt for at 
oplyse de unge om deres muligheder, skabe gode 
relationer mellem unge, ældre, erhvervsdrivende og 
institutioner på Bispebjerg.
Kontakt: Peter Ipsen, RyAc på: 22506255, Ayhan 
Demir, KUK på: 26205510, Rene Güllich Underhuset 
på, 28708619.

Overhuset et skoleprojekt i kontekst ”Fælles ansvar”, 
hvor unge i mistrivsel og fare for at droppe ud af skolen, 
fra 6. til og med 9. kl. kan visiteres til et intensivt 
skoleophold i et halvt år. Projektets formål er primært at 
genindsluse eleven til et almindeligt 
undervisningstilbud efter endt ophold. Projektet 
amarbejder med skolerne og SOF samt klubben 
nderhuset.
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Socialforvaltningen Sjakket  - et socialpædagogisk dagtilbud for udsatte 
unge mellem 11 og 17 år, der ikke kan rummes i de 
etablerede tilbud. De unge bliver visiteret af 
sagsbehandlere, og indskrives under § 40,2, som er 
dagforanstaltning. Den interne aktivitet er Sjakkets 
special - skoleundervisning, hvor der er mulighed for at 
afslutte med Folkeskolens 9.klasse.
Målgruppen er unge mellem 11 og 17 år, hovedsagelig 
dem, der ikke kan eller af forskellige årsager ikke vil 
benytte sig af det etablerede skolesystem, og i nogle 
tilfælde heller ikke de alternative skoletilbud.
Kontakt:
Sjakket, Skaffervej 6, 2400 Kbh. NV. www.sjakket.dk. 
Email: info@sjakket.dk . Tlf: 35823581 

U-turn er Københavns Kommunes gratis tilbud til unge 
under 25 år, der ryger hash eller tager stoffer. Vi 
tilbyder åben anonym rådgivning og længerevarende 
forløb, hvor unge kan få hjælp til at gøre noget ved 
deres forbrug af rusmidler.
Kontakt:
U-turn, Studiestræde 47 1455 København K. Tlf. 82 
56 23 06. Email: u-turn@sof.kk.dk

Ungerådgivningen retter sig mod børn og unge mellem 
12 og 18 år og deres forældre. Der er ansat 2 pædagoger
og en deltidspsykolog. Blandt de problemstillinger, der 
behandles i Ungerådgivningens regi er fx uddannelse, 
arbejde, fritisjob, konflikter med forældre, kriminalitet, 
misbrug, psykologiske problemstillinger og mægling. 
Ungerådgivningen er ligeledes kontaktperson i det 
lokale SSP udvalg.

Kontakt:
Bispebjerg Ungerådgivning, Glasvej 7, 2400 København 
NV , Telefon. 33 17 51 47, 
Mobil: 24 23 18 10 og 60 40 78 79 
Åbningstider: Mandag kl. 14.00 - 18.00 , Onsdag kl. 
13.00 - 15.00 , Fredag kl. 13.00 - 15.00 

Den sociale døgnvagt Et akut rådgivnings- og 
vejledningstilbud i Københavns Kommune.
Du kan henvende dig pr. telefon eller personligt – du 
behøver ikke at bestille tid.
Den Sociale Døgnvagt tilbyder: 1) rådgivning og 
vejledning om personlige, sociale og familiemæssige 
forhold , 2) personlig støtte og vejledning om 
muligheder og øvrige tilbud i Københavns Kommune, 
3) henvisninger til andre myndigheder, institutioner og 
frivillige tilbud. Alle børn og voksne i Københavns 
Kommune kan henvende sig anonymt til Den Sociale 
Døgnvagt hele døgnet.
Kontakt: Ole Hammer, Telefon.: 3317 3333
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Beskæftigelses og integrationsforvaltningen Integrationsaktiviteter. BIF yder rådgivning og 
vejledning i forhold til integrationsaktiviteter, herunder 
i forhold til projektudvikling, erfaringsudveksling, 
koordination m.v. Bl.a. via TaskForce Integration og via 
Projektbanken.

Beskæftigelsesvejledning. For unge, der ikke er 
tilknyttet Ungdommens Uddannelsesvejledning ydes 
generel rådgivning og vejledning om uddannelse og 
arbejde, herunder orientering om Ungdommens 
Uddannelsesvejledning i Korsgade.
Jobcentret har mulighed for at yde mentorstøtte i 
forhold til at komme i gang / eller tilbage på 
uddannelse.

Lærerpladser. København Jobcenter yder støtte til 
lokalisering af lærerpladser. Der er et tæt samarbejde 
med ikke mindst de tekniske skoler om at finde 
lærerpladser. Der er etableret et projekt i samarbejde 
med Dansk Byggeri og Københavns Teknisk skole: ”Fra 
2. generationsindvandrer til 1. generationshåndværker”, 
hvor der bl.a. arbejdes med lokalisering af lærerpladser 
til de unge.

Tilbud til kriminelle unge. Københavns Jobcenter 
registrerer ikke i dag, i overensstemmelse med 
lovgivningen, unge mht. evt. kriminel baggrund. 
Københavns Jobcenter råder dog over en række tilbud 
til unge, der har ”pletter” på straffeattesten, idet omfang 
de unge selv oplyser om kriminelle forhold og er 
motiveret for tilbud. 

Aktiv beskæftigelsestilbud. Unge der lever af offentlig 
forsørgelse i form af dagpenge, kontant- eller starthjælp 
m.v. modtager tillige tilbud jf. Lov om en aktiv 
beskæftigelsestilbud.

For unge, der ikke har problemer udover ledighed 
omfatter det:

Jobpakke på Center for Afklaring og Beskæftigelse
Jobpakke samt Uddannelsespakke på Center for 
Kompetence og Beskæftigelse.

For unge, der har problemer udover ledighed fx pga. 
misbrug omfatter det:

Jobpakke, Uddannelsespakke, 
Motivationsfremmende pakke og 
Kombinationspakke fra Københavns Kommunes 
Beskæftigelses-centre.
Jobpakke, Udannelsespakke, 
Motivationsfremmende pakke, Sygedagpengepakke 
og Mentorpakke fra Væksthuset.
Arbejdsprøvningspakke fra Hans Knudsen 
Instituttet.

Samarbejdsaftaler. Jobcenter København indgået en 
række samarbejdsaftaler med projekter, der finansieres 
via fx statslige puljer / midler. 

Her er følgende tilbud relevante i forhold til 
riminalitetstruede / kriminelle unge:

”Vil i job”, der gennemføres af Kriminalforsorgen. 
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Tværsektorielle initiativer SSP er et lokalt samarbejde mellem Skole, BUF, Politi, 
fritidsklubber samt Kultur- og Fritidsforvaltningen. 
SSP's mål er at forebygge kriminalitet blandt børn og 
unge. Kontakt:  Henrik Schakinger Larsen  
hensch@buf.kk.dk

Ungdommens Uddannelsesvejledning yder støtte til 
boglige svage unge i samarbejde med København 
Jobcenter. Formaliseret via det Opsøgende vejlederteam 
i Børne- og Ungdomsforvaltningen. For unge, der er ved 
at falder fra eller er faldet fra uddannelse, sker hurtig 
indsats via bl.a. vejledning og afklaring, mentorstøtte og 
praktikformidling m.v. 

Tværfaglige grupper Skoler og institutioners 
pædagogiske personale kan henvende sig for tværfaglig 
rådgivning. Henvendelsesskema skal udfyldes og mailes 
til bornefamilieteam.bispebjerg@sof.kk.dk en uge før 
henvendelsen. Henvendelsesskemaerne findes på 
Bispebjergs hjemmeside.

Frivillige Natteravnene - formålet er at skabe lokal tryghed og 
livsglæde - især blandt børn og unge i det offentlige rum 
på Bispebjerg. Er organiseret som en forening af 
frivillige voksne, der går ture i hold på tre, typisk 
fredage og lørdage, i de karakteristiske gule jakker. 
Hver den første tirsdag i måneden holder Natteravnene 
planlægningsmøde og der er åbent hus kl. 19:00-
20:00 c/o Bispebjerg Beboerprojekt, Møllerlodden 15.
Kontakt: Ane-Marie Henriksen, telefon 60 63 75 85

Tilbud målrettet kriminlle unge 
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Socialforvaltningen Børnefamilieteamets indsats ift. De uroskabende unge 
består dels i et tæt samarbejde med de boligsociale 
projekter, de øvrige forvaltninger, politiet og andre 
relevante aktører. Samarbejdet sigter dels mod at 
koordinere indsatser og dele viden om de uroskabende 
unge, dels om at sikre, at børnefamilieteamet får 
kendskab til unge, der er involveret i – eller som er i 
fare for at blive involveret i – kriminalitet, således at 
børnefamilieteamet kan tage relevant handling. 

Aktuelt er der fokus på at identificere en ny gruppe 
unge, der sættes i forbindelse med aktuelle uroligheder, 
så der kan udarbejdes socialfaglige undersøgelser (i 
henhold til Servicelovens § 50)

Københavnerteamet har gennem de sidste to år ikke 
haft fast base i Tingbjerg, men kan tilkaldes ved behov.

Den korte snor. 12 pladser i projektet ”Den Korte 
Snor”. Formålet med projektet er at være med til at 
sænke antallet af unge i Københavns Kommune, der er 
involveret i truende eller uroskabende adfærd og 
relaterede kriminelle aktiviteter. Den Korte Snor 
arbejder forbyggende og indgår i Københavns 
Kommunes vifte af forbyggende aktiviteter med et 
særligt tilbud om en hurtig og målrettet indsats for 
socialt udsatte unge og deres familier gennem en 
intensiv opfølgning ift. Den unge, familiesamtaler og 
iværksættelse af hensigtsmæssige foranstaltninger.

Målgruppen er børn og unge mellem 10 og 17 år, som 
udviser ”truende eller uroskabende adfærd”. For de 15-
17-årige er der fx tale om konkrete trusler eller overfald, 
mens der for de yngste i målgruppen kan være mere 
præventive overvejelser til grund for visitation til Den 
Korte Snor. Der kan eksempelvis være tale om en 13-
årig dreng, der ikke har været til afhøring hos politiet, 
men som har vakt bekymring i skolerne, 
ungdomsklubberne eller hos SSP gennem deres adfærd 
og relationer.
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Tværsektorielle initiativer SSP lokaludvalget for Bispebjerg består af ca. 18 
repræsentanter fra skoler, klubber, ungdomsskolen, den 
boligsociale indsats og politiet. Ledergruppen består af 7 
medlemmer. De arbejdes med sager på niveau 3 og 4

Dommervagtsprojektet. Formålet med 
Dommervagtprojektet er at styrke den fælles sociale 
indsats i København over for unge under 18 år, som 
fremstilles i grundlovsforhør i Dommervagten. Formålet 
er at modvirke, at unge københavnere som har været 
fremstillet i Dommervagten, begår nye kriminalitet.
Den Sociale Døgnvagt er koordinator af 
Dommervagtsprojektet, og følgende bydækkende 
institutioner er aktive partnere i projektet (udgør de 
faste deltagere i Forummøderne): Spydspidsen, 
Københavnerteamet, U-Turn, Sønderbro, Ungdommens 
Uddannelsesvejledning.

Der er udpeget tovholdere i alle børnefamilieteams. De 
fungerer som kontaktpersoner og formidlere mellem 
sagsbehandlerne på socialcentrene og Den Sociale 
Døgnvagt. 

Fritids- og Kulturforvaltningens foreninger
Aktivitet Forening Sted Web Målgruppe
Boksning Bispebjerg Bokseklub Grøndalcenteret www.bispebjergbk.dk Alle aldre
Fodbold Bispebjerg Boldklub ? www.bispebjergboldklub.dk 18 år og opefter
Kickboxin
g

Bispebjerg Kickboxing Klub Grøndalcenteret www.bispebjergkickboxing.dk 8 år og opefter

Fodbold Boldklubben Stefan Folevadsvej 3-5 www.bkstefan.dk 4 år og opefter
Dans Dans i Nordvest Uppercut Frederikssundsvej

ens Skole / 
Kulturhuset NV

www.uppercutdance.dk 7 år og opefter

Spejder DDS Bispebjerggruppe Emdrupvej 119 Ikke oplyst Ikke oplyst
Spejder DDS Lerøsparkspejderne Bispebjerg Bakke 

2A, Mosehuset
Ikke oplyst Ikke oplyst

Fodbold Discipline Department ? www.discipline.dk 18 år og opefter
Spejder FDF K , Utterslev Friluftskreds Horsebakken 19A Ikke oplyst Ikke oplyst
? Hjerneaktivisterne Grøndalcenteret Ikke oplyst Ikke oplyst
Badminto
n

KFUM Boldklub 
Badmintonafd.

Nøkkerosevej 23 www.kfum-kbh.dk Ikke oplyst

Spejder KFUM Spejderne, Bispebjerg 
Gruppe

Nøkkerosevej 23 www.kfum-bispebjerg.dk 6 år og opefter

Fodbold KFUM’s Boldklub Fodboldafd. Nøkkerosevej 23 www.kfum-fodbold.dk 8 år og opefter
Håndbold KFUM’s Boldklub 

Håndboldafd.
Emdruphallen & 
Ryparkenhallen

www.kfumhaandbold.dk Miniput til 
seniorhold

Tennis KFUM’s Boldklub Tennisafd. Nøkkerosevej 23 www.kfum-tennis.dk 12 år opefter
Karate Kyokushinkai Karate Glentevej 70, 2. 

sal
www.karateklub.com 6 år og opefter

Dykning Københavns 
Sportsdykkerforening

Lærkevej 15D 
(foreningens 
adresse)

www.ksdyk.dk 14 år op opefter

Rollespil Lorania ? www. lorania.dk Ikke oplyst
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Dans Nordvest Ballroom Møntmestervej 
14L & Bellahøj 
Skole

www.nvballroom.dk Ikke oplyst

Fodbold Prespa – Den Makedonske 
Forening

? Prespadk.dk 18 år og opefter

Svømning SheZone Emdrup Bad www.shezone.dk Ikke oplyst
Spejder Svanevej Adventist 

Spejderkreds
Svanevej 10 www.svanevejtrop.dk Ikke oplyst

Kampspor
t

Top Fight Gym Birkedommervej 
33

www.topfightclub.dk Alle aldre

Triatlon TRI4 Triathlon Genforeningsplad
sen, Bellahøj 
Svømmestadion, 
Grøndalscenteret 
etc.

www.tri4.dk Tager mod alle 
aldre, men 
størstedelen er 
voksne
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