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Ny ambitiøs helhedsplan med fokus på uddannelse
Den 8. februar godkendte kommunalbestyrelsen i Brøndby Kommune en ny
4-årige boligsocial helhedsplan for Brøndby Strand. Helhedsplanen vil
sætte målrettet ind i forhold til at øge uddannelsesniveauet og
beskæftigelsesgraden i området og fortsat understøtte arbejdet med at
skabe en attraktiv og levende bydel.

Borgmester i Brøndby Kommune Kent Magelunde udtaler om helhedsplanen:
- Jeg er meget glad for, at vi nu kan tage hul på de ambitiøse mål,
der er sat i den boligsociale helhedsplan for Brøndby Strand. Med den
nye helhedsplan kan vi – i samarbejde med beboere og
boligorganisationer – videreføre det lange seje træk med at gøre
boligområdet endnu bedre. Planen spiller ikke mindst rigtig godt
sammen med den byudvikling, vi er ved at planlægge i området.
Den boligsociale helhedsplan i Brøndby Strand er et partnerskab
mellem Brøndby Kommune og områdets fem almene boligorganisationer.
Visionen for helhedsplanen er at understøtte boligorganisationernes
og kommunens arbejde med at skabe en tidssvarende og attraktiv bydel,

hvor den enkelte beboer får mulighed for at øge sine livschancer og
engagere sig i fællesskabet.
Helt konkret skal der arbejdes med tiltag og aktiviteter inden for
uddannelse og beskæftigelse, det kriminalpræventive område, tryghed
og trivsel i boligafdelingerne samt forebyggelse og forældreansvar.
Baggrunden for helhedsplanen er, at området på en række sociale
indikatorer; uddannelsesniveau, tilknytning til arbejdsmarkedet,
indkomstniveau mv., ligger under Brøndby Kommunes gennemsnit. På den
baggrund har Landsbyggefonden vurderet, at Brøndby Strand fortsat er
berettiget til at opnå støtte til et boligsocialt projekt, selvom
området ikke er på regeringens såkaldte ghettoliste og aldrig har
været det, så længe listen er udgivet.
Jobvejledning i lokalområdet
Et nyt tiltag i helhedsplanen i forhold til tidligere helhedsplaner i
området er fokusset på job- og beskæftigelsesvejledning. Til at løfte
opgaven ansættes en jobvejleder, der skal arbejde med en fremskudt
beskæftigelsesvejledning rettet mod beboere uden for arbejdsmarkedet
med ingen eller ustabil kontakt til Jobcentret. Det kan fx være
familiesammenførte og ægtefælleforsørgede, der ikke er på en
offentlig ydelse og derfor ikke er i kontakt med kommunen.
Michael Buch Barnes, der er formand for Brøndby Boligselskab, glæder
sig til den nye indsats på beskæftigelsesområdet. – Jeg er meget
spændt på det nye fokus på job og beskæftigelse. Ideen med
jobvejledning i lokalområdet er god. For nogle mennesker er
Jobcenteret meget langt væk. Med den boligsociale jobvejledning møder
vi borgerne i deres daglige omgivelser. Vi kommer simpelthen tættere
på og kan dermed bedre vejlede dem.
Uddannelse er en vigtig brik
Den nye helhedsplan arbejder på flere fronter med at bryde den
negative sociale arv. Udover fokus på beskæftigelsesområdet bliver
uddannelse et vigtigt indsatsområde i de kommende 4 år. Der skal fx
laves 2-ugers faglige sommercamps for udvalgte elever i 6. og 7.
klasse fra Brøndby Strand Skole, ligesom der skal arbejdes med
områdets lektiecafétilbud og etableringen af en forældreskole.
Dorthe Larsen, der er formand for boligorganisationen Tranemosegård,
glæder sig over samarbejdet med Brøndby Strand Skole. - For os som
boligorganisation bliver det spændende at komme i gang med et tæt
samarbejde med den lokale folkeskole. Vi har allerede en god
folkeskole i Brøndby Strand, men desværre er der stadig for mange,
der ikke får en ungdomsuddannelse, og det skal vi have gjort noget

ved. Uddannelse er uden tvivl en meget vigtig brik i forhold til at
bryde den negative sociale arv.
Et styrket forældreskab
Forældreansvar er et andet indsatsområde, der også støtter op om, at
børn og unge trives bedre og i sidste ende er bedre rustet til at
tage en uddannelse. Et øget fokus på forældrerollen er noget,
borgmester Kent Magelund forventer sig meget af: - Jeg ser ikke
mindst frem til det forældresamarbejde, planens indsatser lægger op
til, med fx boligsociale legestuer for hjemmegående småbørnsforældre
og fædregrupper. Ved at styrke forældreskabet kan vi forbedre
trivslen for de 0-6 årige, og sådan en tidlig og ambitiøs indsats er
afgørende for at skabe varige og positive forandringer.
Det boligsociale projekt løber fra 1. marts 2017 til 28. februar
2021. Det samlede budget for helhedsplanen er på 22 mio. kroner over
4 år. Landsbyggefonden støtter projektet med 16 mio. kroner.
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