
For børn  
og unge

For alle 
beboere

For familier 
og forældre

Job og

uddannelse

Fritidsguiding 
Tilbud til børn og unge, der vil
starte eller høre muligheder for
fritidsaktiviteter. 

Børnebestyrelser 
Et socialt forum hvor børn 
indføres i  demokratiske 
principper i lokalområdet.  

Lektiecafé 
Tilbud til børn og unge, der 
har brug for hjælp til 
lektierne.  

Beboerrådgivning 
Til beboere i lokalområdet, der
skal have hjælp til hverdagens
problemer. 

Ambassadørindsats 
Tilbud til beboere der gerne vil
optræde som aktiv medspiller i
deres eget nærområde.    

Beboernetværk 
Beboernetværket har som
fokus at styrke fællesskabet
mellem beboerne. 

Verdens Kvinder 
Et fællesskab af kvinder på
tværs af kultur. 

Beboercafé for voksne 
Til beboeren som ønsker nye
eller flere relationer i dit liv. 

Bydelsmødre 
Et netværk af ressourcestærke
kvinder på tværs af kultur, der
støtter kvinder i lokalområdet.  

Os i Dialog 
Fokus på bedre kommunikation
mellem teenager og forældre
via dialogaftener, foredrag, osv. 

Samarbejde med skoler 
Vi samarbejder med
skolepraktikker og understøttelse
af skole/forældre samarbejde   

Familiekurser og temacaféer 
Kurserne vil styrke forældre-
kompetencer og temaaftener
omhandler familiers hverdag. 

Job og 
uddannelse

Lommepengeprojekt 
13-14 årige tilbydes et fritidsjob
som introduktion til
arbejdsmarkedet. 

Job- og uddannelseaftener 
Job- og uddannelsesmu-
ligheder vil blive oplyst via
informationsaftener, oplæg, osv. 

Gratis danskundervisning 
Et tilbud til dem, der gerne
vil blive bedre til dansk.  

Mind Your Own Business 
13-19 årige drenge tilbydes for-
løb med indflydelse og ansvar
for deres egen virksomhed. 

Vejledningscaféen 
Tilbud til 15-29 årige der vil
have hjælp til vejledning i
uddannelse og job. 
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Tryghed- og 
netværksmedarbejder 
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netværksmedarbejder 
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Sofie Olsen 
Studentmedhjælper 
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Hjemmeside 
www.beboerprojektbispebjerg.dk 
 
Facebook 
www.facebook.com/beboerprojektbispebjerg 
 
Instagram 
beboerprojekt_bispebjerg

BEBOERPROJEKT BISPEBJERGS AKTIVITETER
Beboerprojekt Bispebjerg er en boligsocial helhedsplan, der dækker ni almene fsb-boligafdelinger. Det boligsociale arbejde skal supplere, udvikle og understøtte den kommunale kernedrift og 

supplere ejendomsdriften i boligområderne og dermed bidrage til at afhjælpe nogle af de sociale udfordringer, der manifesterer sig lokalt i de udsatte boligområder. Boligsocialt arbejde handler 
dermed ikke om at overtage opgaver fra kommune og ejendomsdriften eller opgaver, som beboergrupper i forvejen løfter. Indsatsen skal derimod understøtte en positiv udvikling af 

boligafdelingerne gennem 4 mål for den boligsociale indsats: Udvikle velfærdsområdet, bygge bro til den kommunale kernedrift, understøtte fsb’s øvrige kerneområder og styrke naboskab og 
sammenhængskraft. Den nuværende boligsocial helhedsplan Beboerprojekt Bispebjerg blev sat i gang i 2017 og løber til medio af 2021. Helhedsplanen er fortrinsvist finansieret af midler fra 

Landsbyggefonden, medfinansieres af Københavns Kommune, fsb's drift og beboerne selv. Helhedsplanen koordineres fra et lokalt sekretariat på Smedetoften 14, 1. sal. 
 


