
Værebro Park skal være et trygt sted at bo og vokse op.

Manglende tryghed på udvalgte steder som pladser og torve og 
historisk utryghed 

At mindst 70 unge fra 
boligområdet er medlem i 
den lokale ungdomsklub

x

Indsatsområde: Tryghed og trivsel

Lokalt opstillede målinger 
(Mål)

Problemkompleks

Formål

Strategisk 
samarbejdsaftale

Aktiviteter

Delaftale

Beboerne i Værebro Park deltager 
aktivt i demokratiske processer, både 

lokale og nationale.

Andelen af beboere, der er aktive i 
frivilligt arbejde i og omkring 

boligafdelingen stiger.

Beboerne grundlæggende er 
trygge og ønsker at blive boende i 

Værebro Park

Kriminaliteten blandt de unge falder og 
dermed er med til at gøre Værebro Park 

til et trygt sted at bo og vokse op. 

Målhierarki

Vision/Overordnet formål

Målinger/succeskriterier 
på aktivitetsniveau

Højere andel af 
kriminalretslige 

afgørelser.

Mange sårbare beboere 
med ringe socialt 

netværk.

Høj andel af indvandrere 
og efterkommere og 

udbredt kulturel 
segregering.

Beboere oplever utryghed 
og en stor andel ønsker at 
flytte, hvis det er muligt.

Dårligt omdømme og 
manglende 

sammenhæng til det 
øvrige Bagsværd.

Andelen af borgere i Værebro der 
stemmer til Folketingsvalg og 

Kommunalvalg stiger og nærmer sig 
Gladsaxe kommunes gennemsnit.

Andelen af 10-17 årige som er 
blevet sigtet falder og nærmer sig 
Gladsaxe Kommunes gennemsnit.

Andelen af beboere der føler sig 
”grundlæggende tryg i mit 

boligområde” er steget min. 5 
procentpoint og nærmer sig 

landsgennemsnittet.

Andelen af beboere der meget tit 
eller tit er aktive i frivilligt arbejde 
enten i boligområdet eller udenfor 

boligområdet stiger.

Styrkelse af det frivillige 
arbejde 

Andelen af frivillige 
beboere stiger

Antal af frivilliges 
aktiviteter i beboerhuset 

stiger

Det gode naboskab 

2 blokke gennemfører 
naboskabsaktiviteter

stigning i naboskabs-
aktiviteter

2 blokke organiserer 
blokråd eller anden 

organisering

Netværksskabende 
aktiviteter 

5 inkluderende netværk 
opbygges

Der registreres udsatte 
beboere blandt deltagerne

1 netværk udspringer af 
forløb i huset

Beboerredaktion 

Der opbygges en 
beboerredaktion

Der skabes en 
kommunikations-kanal 

internt i  VP

2 formidlings-projekter 
gennemføres årligt

SSP samarbejde 

antallet af sigtede 10-
17årige falder

samarbejdet med 
lokalpoliti og SSP styrkes



Flere beboere kommer i uddannelse og beskæftigelse, og i særlig grad fokuseres på indsatser målrettet børn og unge.

Høj andel af voksne med lav uddannelsesgrad og 
ringe tilknytning til arbejdsmarkedet

Børn og unge deltager i mindre grad i fritidsaktiviteter.

Indsatsområde: Uddannelse og beskæftigelse

Lokalt opstillede målinger 
(mål)

Problemkompleks

At flere unge får en god start på 
deres arbejdsliv

Børn og unge vælger positive fritidsfællesskaber herunder 
fritidsjob.

Støtte de unge i vejen mod uddannelse og 
beskæftigelse.

Formål

Strategisk 
samarbejdsaftale

Aktiviteter

Delaftale

Fremme iværksætteri og socialøkonomiske 
virksomheders aktiviteter i boligområdet.

Målhierarki

Vision/Overordnet formål

Målinger/succeskriterier 
på aktivitetsniveau

10 unge, heraf 5 fra 
gruppen af 

lommepengejobbere, får 
ordinært fritidsjob og 
fastholder det i min. 6 

måneder.

Andelen af unge ml. 20-24 år 
som har grundskole som 

højeste fuldførte uddannelse 
og ikke er i gang med en 

uddannelse falder .

Der sker en stigning i 
aktiviteterne fra 

iværksættere eller 
socialøkonomiske 

virksomheder.

Andelen af ikke 
uddannelsesparate elever i 9. 

klasse på den lokale skole, 
Skovbrynets Skole, falder og 

nærmer sig Gladsaxe kommune 
gennemsnit.

Andelen af børn der 
deltager i fritidsaktiviteter 

ligger på niveau med 
Gladsaxe Kommunes 

gennemsnit.

Skoleeleverne i den lokale skole præsterer dårligere 
og har højere fravær.

Aktive ungefællesskaber

Ungefællesskabet 
gennemfører 2 aktiviteter 

hvert år

Der deltager 8 unge  løbet af 
et år

Der deltager 8 "øvrige" 
beboere i aktiviteterne om 

året

Lommepengejob og fritidsjobformidling 

20 unge gennemfører et lommepengejob forløb årligt. 10 
unge, heraf 5 fra gruppen af lommepengejobbere, får 
ordinært fritidsjob og fastholder det i min. 6 måneder.

Der opbygges et forældresamarbejde

Ejendomsdriften og Caféen oplever at de unge udvikler 
sig og tager ansvar i jobbet.
De unge lommepengejobbere oplever det som 
meningsfyldt og mener de har lært noget af forløbet.

Iværksætteri og 
socialøkonomi

10 beboere har årligt været en 
del af aktiviteterne

Der etableres en 
arbejdsgruppe omkring 

iværksætteri og 
socialøkonomisk virksomhed i 

Værebro Park i 2020.

Første aktivitet udvikles og 
igangsættes 2020

Brobygning til fritidsaktiviteter for 
børn og unge

4 lokale fritidsforeninger/tilbud 
deltager i samarbejdet i 2020

10 Familier deltager

Andelen af børn der deltager i 
fritidsaktiviteter ligger på niveau med 

Gladsaxe Kommunes gennemsnit.



Det overordnede formål er at gøre Værebro til et trygt sted at vokse op og et sted, hvor man har samme livsmuligheder som i resten af kommunen.

Færre 1-2 årige i 
dagtilbud.

x

Indsatsområde: Forebyggelse og forældreansvar

Lokalt opstillede målinger 
(Mål)

Problemkompleks

Formål

Strategisk 
samarbejdsaftale

Aktiviteter

Delaftale

Styrke forældrene i deres forældreansvar.
Flere børn deltager i dagtilbud, eller et alternativt 

tilbud, der understøtter deres udvikling samt styrker 
dem i sprog og læring.

Forebygge sociale udfordringer blandt 
Værebro Parks familier.

Flere forældre savner 
redskaber til at støtte deres 

børns udvikling og læring

Andelen af 1-2årige, der ikke er tilmeldt et 
dagtilbud, falder og nærmer sig Gladsaxe 

Kommunes gennemsnit.

Andelen af familier i Værebro Park der har en social sag, 
falder og nærmer sig Gladsaxe kommunes gennemsnit.

Andelen af forældre der deltager til 
forældremøder og forældrearrangementer stiger.

Målhierarki

Vision/Overordnet formål

Målinger/succeskriterier 
på aktivitetsniveau

Legestue

Der gennemføres 2 
legestueforløb a 8 uger 
med min. 5 deltagende 
forældre/barn hvert år.

Samarbejde med skolen og 
daginstitutionerne 

2021-23 afholdes to fælles 
initiativer årligt med 

henholdsvis skolen og 
daginstitutionerne.

FamilieAkademi 

Der gennemføres to sæsoner årligt.
Min. 10 familier har deltaget 5 

gange eller flere. 

75% af familierne oplever at have 
fået ny indsigt og nye 

handlemuligheder i deres familieliv 
efter deltagelse hos 
FamilieAkademiet.

Der deltager min. 8 nye familier per 
år.

Aktive mødre og fædre 

Der gennemføres ét forløb 
for mødre årligt og ét forløb 

for fædre årligt.
Min. 6 mænd deltager.

Min. 10 kvinder deltager og 
heraf virker 5 som 

bydelsmødre efterfølgende.

Der opbygges netværk af 
”aktive mødre og fædre”, 

som gennemfører aktiviteter 
i bydelen eller i samarbejde 
med bydelsmødre fra Høje 

Gladsaxe.

Beboerdrevne 
familienetværk 

Der dannes min. ét nyt 
netværk hvert år.

Netværkene afholder min. 
3 aktiviteter om året.

Der er min. 10 familier som 
deltager i netværkene eller 

netværkenes aktiviteter 
om året.

Der ses sårbare familier 
blandt deltagerne.

Højere andel af sociale sager 
blandt familier end resten af 

Gladsaxe

Grupper børn med sproglige 
udfordringer

Stor gruppe  forældre med 
anden etnisk baggrund og 

manglende kendskab til det 
danske samfund.


