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Rådmandens kontor, vær. 436

Information:Lotte Henriksen deltager fra 10:30 til 11:45

Mathias Møller Bech deltager fra 10.30 - 10.45 til punktet om social kapital.

Jacob tager referat.
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Punkt 1: Dagsorden

.

Beslutning for Punkt 1: Dagsorden

Godkendt.

Punkt 2: Referat

.

Beslutning for Punkt 2: Referat

Godkendt.

Punkt 3: Beslutning vedr. Nordic Safe Cities

.

Beslutning for Punkt 3: Beslutning vedr. Nordic Safe
Cities

Rådmanden ønsker at følge forvaltningens anbefaling. Der kommunikeres tilbage til
Nordic Safe Cities herom.

Punkt 4: Orientering fra Magistraten

.

Beslutning for Punkt 4: Orientering fra Magistraten

Blev ikke drøftet.

Punkt 5: Orientering om udvalgsmødet

Såfremt tre eller flere sager henvises fra byrådet, så udskydes punkt 7 og 8 til
udvalgsmødet den 11. januar 2023.

Beslutning for Punkt 5: Orientering om udvalgsmødet

Blev ikke drøftet.

Punkt 6: Bordrunde
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Beslutning for Punkt 6: Bordrunde

Intet til punktet.
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Indstilling 

Lukket dagsorden 

 

Fordeling af § 18-puljen 2. runde 2022 

 

 

1. Resume  

Denne indstilling omhandler fordelingen af Sociale Forhold 

og Beskæftigelses § 18-pulje, 2. runde 2022. Forslaget til 

fordeling er udarbejdet i samarbejde med Frivilligcenter 

Aarhus’ bestyrelse, der sammen med centerchef i Job, Ud-

satte og Socialpsykiatri Ida Balling og frivilligkonsulent Pe-

ter Kristiansen udgør § 18-panelet. Der er ca. 1,57 mio. 

kr. til rådighed for uddelingen. Der indstilles tilskud til an-

søgerne for i alt 1.572.667 kr. 

 

 

2. Beslutningspunkter 

Det indstilles:  

 

At 1) der bevilges 1.572.667 kr. til fordeling i overens-

stemmelse med den vedlagte oversigt over ansøgere (bi-

lag 1). 

 

At 2) der udpeges en eller to ansøgere som eksempler til 

en pressemeddelelse om MSB’s tilskud til indsatser for 

økonomisk trængte borgere. 

 

 

3. Hvorfor fremsendes indstillingen? 

§ 18-puljen (frivillighedsmidlerne) er Sociale Forhold og 

Beskæftigelses pulje til støtte af det frivillige sociale ar-

bejde rettet mod Social- og Beskæftigelsesforvaltningens 

målgrupper. Puljen blev etableret med indførelsen af Lov 

om Social Service i 1998 og uddeles fra og med 2019 to 

Til Rådmandsmødet 

Fra Fagligt sekretariat 

Dato 30. november 2022 
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gange årligt med ansøgningsfrister primo februar og okto-

ber. Det er Rådmanden, der beslutter fordelingen. Der fin-

des ligeledes en § 18-pulje i Sundhed og Omsorg, som dog 

er rettet mod ældreområdet. 

 

Denne indstilling omhandler fordelingen af Sociale Forhold 

og Beskæftigelses § 18-pulje i 2. runde 2022. Der er i for-

bindelse med ansøgningsrunden indkommet 97 ansøgnin-

ger. Der er i alt ansøgt om godt 7,4 mio. kr. 

 

Af de 97 aktuelle ansøgere har 23 ansøgere modtaget til-

skud i seneste runde (1. runde 2022). I alt er 68 ansøgere 

indstillet til tilskud i denne runde, heraf modtog 18 ansø-

gere tilskud i 1. runde 2022. Den vedlagte oversigt over 

tilskud i 2. runde 2022 viser et samlet forslag til uddeling 

på 1.572.667 kr. (bilag 1). 

 

Finansiering 

Uddelingen af denne runde finansieres af frivilligområdets 

budget i 2023, hvor det samlede budget udgør ca. 4,8 

mio. kr. Den forventede fordeling af udgifter fremgår af 

nedenstående oversigt. Som udgangspunkt er der afsat 

ca. 1,4 mio. kr. pr. uddelingsrunde, men grundet de 

mange ansøgere foreslås det at hæve beløbet i denne 

runde. Der kompenseres for dette ved at afse lidt mindre 

til forårsrunden i 2023 og til rådmandsreserven.  

 

Med den foreslåede fordeling af 2. runde 2022 anvendes 

1.572.667 kr. hertil. Der er derudover afsat 750.000 kr. til 

drift af lokaler i Sdr. Alle 33 (Frivilligcenter Aarhus), 

930.000 kr. til samarbejdsaftale med Frivilligcenter Aar-

hus, og der er anslået 200.013 kr. i reserven, som råd-

manden har mulighed for at allokere til eventuelle frivillige 

projekter udenfor ansøgningsrunderne.  

 

Bemærk, at beløbene i oversigten er anført således, som 

de forventes at belaste budgettet, idet beløb til frivillighed 

er anført med 3% momsafløftning, herunder udgiften til 

den aktuelle uddeling, der er anført som 1.525.487 kr.  
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Forventet anvendelse af § 18-midler 2023 (kr.) 

I alt til rådighed 4.787.500 

Driftsudgifter, Sdr. Alle 33 -750.000 

Driftstilskud, Frivilligcenter Aarhus*  -902.000 

Rådmandens reserve -200.013 

Arrangement/Hjemløses dag -90.000 

§ 18, 2. runde 2022* -1.525.487 

§ 18, 1. runde 2023*        -1.320.000 

Rest  0 

*Beløb som er tilskud til frivillighed er angivet med momsafløftning på 3%.  

 

 

Fokusområder 

Ansøgninger, der tilgodeser et eller flere af Sociale Forhold 

og Beskæftigelses fokusområder, vægtes ved fordelingen 

(bilag 2). Det har været op til ansøgerne, hvordan disse 

elementer kan indgå. Fokusområderne har været vægtet i 

behandlingen af ansøgningerne, men det har ikke været 

en betingelse for tilskud, at ansøgningen berører et fokus-

område. 

 

Fokusområderne er udmeldt offentligt i forbindelse med 

annonceringen af ansøgningsrunden og kan findes på Aar-

hus Kommunes hjemmeside. Fokusområderne skal ses i 

sammenhæng med de grundlæggende kriterier for § 18-

støtte, som er vedtaget af Byrådet i 1999 (bilag 3).  

 

Særligt fokus i denne runde  

På grund af den aktuelle inflation - og særligt de høje pri-

ser på el og varme - er der et særligt fokus på ansøgnin-

ger, der retter sig mod økonomisk trængte borgere, sær-

ligt børnefamilier. Dette har været annonceret i slutningen 

af september, og ansøgningsfristen blev samtidig forlæn-

get fra 3. oktober til 25. oktober. 
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Vurdering af ansøgningerne 

Alle ansøgningerne er vurderet i § 18-panelet. Panelet ud-

gøres af to repræsentanter fra Frivilligcenter Aarhus’ be-

styrelse samt centerchef i Job, Udsatte og Socialpsykiatri 

Ida Balling og frivilligkonsulent fra Fagligt sekretariat, Pe-

ter Kristiansen. Bestyrelsen har fået fremsendt det fulde 

regneark med alle oplysninger fra ansøgningerne og med 

et forslag til prioritering. Denne oversigt har været grund-

laget for et møde med bestyrelsens repræsentanter, hvor 

ansøgningerne er blevet gennemgået. Panelet har i enig-

hed foreslået de tilskudsbeløb og afslag, som fremgår af 

vedlagte oversigt (bilag 1). 

 

§ 18-panelet har ved fordelingen lagt vægt på:  

• At ansøgningerne er i tråd med MSB’s overordnede 

fokusområder (bilag 2) 

• At ansøgningerne ligger indenfor det særlige fokus 

om hjælp til økonomisk trængte borgere   

• At ansøgningerne retter sig mod målgrupper inden-

for MSB’s område 

• At ansøgningerne har et stort element af frivillighed 

i sig og rækker ud til brede grupper 

• At ansøgningerne supplerer tilbud i MSB på en hen-

sigtsmæssig måde. 

 

Vedrørende kommunikation om ansøgninger 

Det foreslås, at rådmanden udvælger en eller flere ansøg-

ninger med henblik på at skabe opmærksomhed på disse 

indsatser i en pressemeddelelse og eventuelt besøg fra 

rådmanden. Følgende ansøgninger fremhæves som eg-

nede til dette: 

 

Nr. 27 Røde Kors – Aktiviteter for økonomisk trængte i 

Aarhus Vest 

 

Nr. 29 Mødrehjælpen – Netværk oplevelser for børnefami-

lier 

 

Nr. 32 Blå Kors – Familienetværk for udsatte børnefamilier 

i Aarhus Nord 
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Nr. 36 Røde Kors – Familienetværk for socialt udsatte bør-

nefamilier i Aarhus 

 

Nr. 37 Saralystfonden – Indsats for socialt udsatte børn, 

unge og mødre 

 

 

4. Hvilken værdi skabes for borgere og samfund? 

Det forventes, at nærværende tildeling af § 18-midler vil 

kunne bidrage væsentligt til den frivillige indsats på social- 

og beskæftigelsesområdet og dermed komme de borgere, 

der benytter de frivillige tilbud til gavn. 

 

 

5. Hvad, hvem og hvordan? 

-//- 

 

 

6. Hvilke ressourcer kræves?   

Udgifterne ved denne uddeling på i alt 1.572.667 kr. afhol-

des indenfor den afsatte ramme til frivilligt socialt arbejde 

i 2023. 

 

 

7. Hvordan følges der op? 

Der fremsendes svarbreve til alle ansøgere. Tilskudsmod-

tagerne informeres om udbetaling og regnskabskrav. Der 

fremsendes regnskab for tilskud ca. et år fra bevillings-

tidspunktet. 

 

Der udarbejdes en pressemeddelelse omkring en eller flere 

udpegede ansøgninger, der har fokus på økonomisk 

trængte borgere. 

 

Social- og Beskæftigelsesudvalget og Frivilligcentrets be-

styrelse orienteres om fordelingen af § 18-puljen. 
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Bilag 1 :   Oversigt over ansøgere til § 18-puljen 2. runde 2022

Nr. Ansøger Projektets titel Projektets målgruppe Projektets formål Projektets indhold Ansøgt beløb § 18 1. runde 2022 Forslag til indstilling Begrundelse/ 
betingelser

Børn og Unge

1 Læseforeningen Fælleslæsning og 
fællesspisning for 
udsatte familier i 
boligsociale områder

Projektets primære 
målgruppe er udsatte og 
sårbare familier med børn i de 
boligsociale områder.

Formålet med indsatsen er at give familier, der står 
udenfor de kulturelle fællesskaber, gode læseoplevelser. 
Igennem fælleslæsning agerer læseguiden rollemodel for 
forældre, på en lystbetonet måde, som skaber gode 
læseoplevelser og inspirerer dem til at læse højt i 
hjemmet. Der er et stort vidensgrundlag, som peger på 
betydningen af højtlæsning som kilde både til 
sprogstimulering og oplevelse af fællesskab såvel voksne 
imellem, som voksne og børn imellem. Bøger giver 
adgang til fællesskaber, muligheder og viden. Disse 
muligheder er imidlertid ikke tilgængelige, hvis man ikke 
allerede som barn får positive læseoplevelser og kan se 
sig selv som en, for hvem bøgernes verden har relevans. 
Her har forældrene også en stor rolle, derfor henvender 
vi os til hele familien.
Som noget nyt vil vi styrke sammenholdet og 
fællesskabet omkring læsegruppen for hele familien 
gennem fællesspisning. Dette også for at imødegå 
konsekvenserne af energikrisen denne vinter for de 

 udsa e familier. 

Projektets primære indhold er 4 ugentlige læsegrupper for familier og deres 
børn i løbet af 2023.
I læsegrupperne mødes man ugentligt 1-1,5 time ad gangen og læser enten 
i en gruppe med de voksne (og eventuelle babyer) og en anden med de lidt 
større børn (fra 2 år og op til skolealder).
I lyset af den aktuelle energikrise, og som en måde at styrke 
familielæsegrupperne, vil projektet desuden arrangere fællesspisning, 
enten på ugebasis eller månedligt, som en del af aktiviteten for hele 
familien. Vi er i dialog med såvel Charlotte Thyberg fra Det Kærlige Måltid 
som med Fødevarebanken, samt lokale kirker for at undersøge modeller for 
sponsorat af måltider og madvarer til disse måltider. 
Som et særligt udviklingsspor vil projektet have fokus på at knytte an til 
øvrige aktører, indsatser og arrangementer i områderne ved at byde på 
showcases og pop-up fælleslæsninger Dette for at nå en bredere gruppe, 
end de der mødes i de ugentlige læsende fællesskaber.

                      203.500 kr. 0  Afslag Prioritering af 
andre ansøgere

2 Børn og Unges 
Mærkesager

Non/konfirmations 
menu til udsatte 
familier

Udsatte familier med børn der 
skal non/konfirmeres

Vores projekt er at lave en konfirmations/nonfirmations 
3-retters menu til udsatte og økonomisk trængte familier. 

Hvert år i marts tilbereder og pakker vi en 3-retters menu til mellem 100 og 
115 familier, der herefter bliver kørt ud til 19 afhentningssteder i hele 
landet. Vi laver dermed mad til over 2000 mennesker på én weekend med 
hjælp fra 25-30 engagerede frivillige. 

                        10.000 kr. 0  Afslag prioritering af 
andre ansøgere

3 Matematikcenter Gratis 
matematikhjælp 
lokalt og digitalt til 
unge i Aarhus 
Kommune.

Målgruppe er alle der har brug 
for hjælp til matematik fra 
7.klasse og op til A-niveau.

Matematikcenter tilbyder som de eneste i Danmark 
gratis lektiehjælp i matematik lokalt og online.
Mange af de elever der søger hjælp hos 
Matematikcenter, har ikke mulighed for at få hjælp 
andre steder fra. Det er elever, der har meget svært ved 
matematik, som har brug for at få styr på den mest 
basale matematik eller elever der er stødt på et ekstra 
svært emne. Det kan også være de elever som har svært 
ved den teksttunge matematik.
De frivillige drives af deres begejstring for matematik. De 
har evnerne til at løfte matematikken op fra papiret og 
sætte faget ind i virkelighedsnære sammenhænge.

I Aarhus har Matematikcenter 2 ugtl. lektiecaféer i matematik. 
Lektiecaféerne bruges af elever, der ikke kan få hjælp hjemme, har 
problemer med at lave deres lektier/afleveringer alene eller af elever der 
har brug for tid og ro til dybere gennemgange af emner.
I maj afvikles eksamensforberedende events lokalt i Aarhus og digitalt. Her 
bliver brugerne klædt godt på til deres matematikeksamen.
Der er online lektiehjælp på Webmatlive.dk. Her oprettes individuelle, 
digitale læringsrum, hvor eleven får én-til-én hjælp fra en frivillig. Den 
online lektiecafé er særlig relevant for de brugere, som ikke kan eller har 
mulighed for at komme til den lokale lektiecafé. Det kan f.eks. være elever 
der lider af en fysisk eller en mental sygdom, der forhindrer dem i at møde 
op.
På Webmatematik.dk kan målgruppen fordybe sig i matematisk stof, øve sig 
på opgaver, se videolektioner og stille spørgsmål i forum. Der er konstant 
fokus på at indholdet skal være opdateret og let forståeligt.

                        83.000 kr. 0  Afslag prioritering af 
andre ansøgere
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Nr. Ansøger Projektets titel Projektets målgruppe Projektets formål Projektets indhold Ansøgt beløb § 18 1. runde 2022 Forslag til indstilling Begrundelse/ 
betingelser

4 Familie Netværket FamilieNetværket Projektets målgruppe er 
udsatte og sårbare familier 
med psykosociale problemer, 
arbejdsløshed mv.

Projektets formål er først og fremmest at etablere 
tillidsfulde relationer / fællesskab, som vil være vigtige  
udgangspunkter i vort samspil med den enkelte borger / 
familie.
Formålet med projektets indsats er at støtte op om 
udsatte familier primært i Aarhus Vest og Bispehaven. 
Familierne har mange udfordringer, og Familienetværket 
arbejder på at støtte dem i at komme ud af isolation, 
ensomhed, utryghed, depression, mistrivsel mv. og 
hjælpe dem til at få uddannelse / arbejde og blive 
selvforsørgende. Vi tager udgangspunkt i den enkeltes 
egne ønsker og ressourcer, og lytter til, hvad den enkelte 
netop har brug for - på vejen til uddannelse, 
beskæftigelse og selvforsørgelse.
Endvidere er formålet at støtte ensomme og / eller 
psykisk sårbare, som mangler netværk i at komme ud af 
isolation. Kort og godt at sprede håb og tilbyde 
fællesskab til ensomme og sårbare mennesker, så de får 
mod på at forsøge at nå de mål / realisere de drømme, 
som de tidligere har haft. 

Udsatte familier inviteres tll åbne samlinger i Citykirkens lokaler hver anden 
onsdag kl. 15.30-19.00.
Programmet: Eftermiddags-snacks, relationsopbygning, informationer i en 
afslappet atmosfære. Forsamlingen deles derefter i 3 grupper: børn, unge 
og forældre.
1. Børn: Frivillige leger med børnene. Motorik styrkes. Sprog trænes / 
udfordres.
2. Ungdom: Relationer opbygges via spil, konkurrencer mv. opfølgning på 
skolegang, sprog mv. Samtale om uddannelse, demokrati mv. Der ydes 
lektiehjælp.
3. Forældre: Der samtales om Danmark, danske skikke og lavpraktiske ting 
som lægebesøg, børnehave, uddannelse, jobsøgning mv. 
Herudover er der (normalt) tilbud om udflugter, sommerlejre, netværk med 
personlig, social og økonomisk rådgivning. 

                        50.000 kr. 0                         20.000 kr. 

5 FitforKids FitforKids Aarhus Primært svært overvægtige og 
inaktive børn mellem 7-15 år 
og deres familier i Århus 
kommune

I 2013 startede vi FitforKids Århus. Holdet har fra start af 
været meget populært og været præget af meget 
engagerede børn og familier, og ekstremt vellidte og 
engagerede frivillige. På holdet er plads til 35 børn og 
deres familier, i alt op i mod 100 personer. 
Denne ansøgning gælder videreførelsen af FitforKids i 
2023.

Vi har et rigtig godt samarbejde og gode relationer med 
Sundhedsplejen, Kultur & fritid og Skovvangsskolen hvor 
holdet træner. 
FitforKids er meget socialt og inkluderende – vi har 
mange familier med anden etnisk baggrund, hvor mor og 
far træner med sammen med deres barn. Med tanke på 
at 60% af de overvægtige børn i Aarhus kommer fra 
familier med anden etnisk baggrund,  og at 
foreningsdeltagelsen i denne gruppe traditionelt er lav, 
er vi meget glade for at kunne give de børn en mulighed 
for at få del i  foreningsidrættens fællesskab. 

Deltagelse i FitforKids er gratis for familierne.

Forskningen viser, at skal kampen mod kiloene og sofaen vindes, så er et 
tilbud om træning til børnene alene ikke nok: Derfor er FitforKids et 
program, der inkluderer hele familien. FitforKids består af kostvejledning i 
hjemmet, ugentlige træninger for børn og forældre, forældre-coaching, 
motivationsprogram og hyggelige sociale events. For at understøtte 
FitforKids-familiernes arbejde  med at ændre livsstil har FitforKids udviklet 
en online platform. 

FitforKids er ligesom at gå til volleyball eller fodbold: Det er sjovt og man 
bliver del af et fællesskab. 

FitforKids instruktører er  lokale ildsjæle, der brænder for at gøre noget for 
børns sundhed i Aarhus. Mange af vores instruktører er studerende på 
Idræt  eller Sundhed & Ernæring. For dem er FitforKids også en fantastisk 
måde at få værdifulde praktiske erfaringer på - til gavn for  vores samfund 
som helhed.

                        35.000 kr. 0  Afslag prioritering af 
andre ansøgere
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6 Børns vilkår Rådgivning af socialt 
udsatte børn og unge 
fra Aarhus kommune 
på BørneTelefonen.

Langt størsteparten af de børn 
og unge, som kontakter os, er 
i aldersgruppen 6-18 år.

Formålet med BørneTelefonen er at tilbyde børn en linje 
til rådgivning, trøst eller bare en voksen, der har tid til at 
lytte og støtte, f.eks. når venskaberne slår gnister, når 
forældrenes skilsmisse gør ondt i maven, og når børnene 
udsættes for så grusomme svigt, at de næsten ikke kan 
få det sagt. Hjælp til selvhjælp er centralt for 
rådgivningen på BørneTelefonen, så gennem rådgivning 
eller skriftlig kommunikation hjælpes barnet eller den 
unge til at finde løsninger på sine problemer. Rådgiveren 
spørger ind til problemstillingen på en måde, så barnet 
får overblik over egne ressourcer og handlemuligheder, 
og bliver styrket til at gøre brug af dem. Hver dag, året 
rundt, sidder vores 700 frivillige klar til at rådgive børn i 
Danmark om deres store og små problemer.

Børns Vilkår foretager løbende kapacitetsudvidelser på BørneTelefonen for 
at kunne imødekomme efterspørgslen på hjælp hos børn og unge i 
Danmark. Vi har gradvist udvidet åbningstiden, så vi nu kan holde 
døgnåbent, rekrutteret og uddannet flere frivillige rådgivere, samt udviklet 
nye digitale rådgivningsplatforme, så paletten i dag omfatter rådgivning via 
telefon, chat, SMS, brevkasse, YouTube,
Podcast og ”Børn hjælper børn”. Det har vi haft stor succes med, men 
rådgivningen er stadigvæk så
efterspurgt, at vi ikke kan følge med og svare alle. Vi forventer at 
gennemføre 76.500 rådgivninger i
2023, men forventer samtidig at modtage mere end 100.000 ubesvarede 
henvendelser på BørneTelefonen.

Formålet med denne ansøgning er derfor at søge om midler til at øge 
kapaciteten på BørneTelefonen, så vi kan hjælpe endnu flere børn og unge i 
Danmark med deres problemstillinger og samtidig reducere antallet af 
ubesvarede henvendelser. 

                        50.000 kr. 0  Afslag Prioritering af 
andre ansøgere

7 SIND Ungdom 
Aarhus

SIND Ungdom 
Aarhus 
klubfællesskab

Psykisk sårbare unge mellem 
16 og 35 år. 

I SIND Ungdom Aarhus klubfællesskab er formålet at 
styrke unge psykisk sårbares livsmuligheder og 
livskvalitet. Klubfællesskabet er et hverdagsfællesskab, 
der er ligeværdigt, ung-til-ungt og tabufrit. Her skaber 
unge frivillige et trygt rum for psykisk sårbare unge, hvor 
der er absolut forståelse for og accept af, at man er som 
man er. Formålet er at skabe et tilgængeligt fællesskab, 
hvor psykisk sårbare unge kan danne sociale relationer 
med andre unge.
Klubfællesskabet er forpligtende, og der forventes 
deltagelse. De unge får et medansvar, hvor netop deres 
tilstedeværelse betyder noget og er vigtigt for at skabe 
deres klub. I klubfællesskabet er målet, at de unge kan 
afprøve og øve deres personlige og sociale kompetencer. 
De styrkede kompetencer kan de bruge til at 
(gen)opbygge deres sociale netværk privat – eller danne 
venskaber og tættere relationer med de unge, de møder 
i SIND Ungdom.

I klubfællesskabet mødes vi hver tirsdag fra kl. 16-21 Her kan unge psykisk 
sårbare komme og være sammen med andre unge om hyggelige aktiviteter 
som madlavning, brætspil, film eller andet. Fællesspisningen er meget 
centralt i vores klubfællesskab, fordi vi mødes sammen om maden og i 
fællesskab er ansvarlige for det. Vi handler fælles ind, laver mad og vasker 
op. Det er vigtigt for os frivillige, at vi støtter og guider de unge i frivilligt at 
ville deltage i opgaverne. De frivillige skaber et trygt rum, hvor de unge altid 
kan trække sig, få ro og få en snak med en af os frivillige. 
Foruden de almindelige klubaftener, laver vi også særlige aktiviteter. Vores 
mål er at lave én aktivitet ud af huset hver måned, og vi udvælger og 
arrangerer det altid sammen med de unge. Det kan være en tur i biografen, 
fælles julefrokost, en lille vandretur eller vores årlige sommerfest. 
Derudover forsøger vi at opfordre de unge til at mødes uden for klubben.

                        29.875 kr. 0                         15.000 kr. Ikke til entre
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8 Ventilen Aarhus Ventilen Aarhus – 
mødested og 
aktivitetscenter for 
ensomme unge i 
Aarhus og omegn.

Ventilen Aarhus målgruppe er 
ensomme unge i alderen 15- 
25 år.

Ventilen Aarhus’ formål er at arbejde for at forebygge og 
afhjælpe unges ensomhed ved at: 
- drive et mødested for ensomme unge og støtte dem i at 
danne relationer og finde en vej ud af ensomheden ud 
fra hjælp-til-selvhjælpsprincippet. 
- skabe opmærksomhed om ungdomsensomhed, 
relaterede problemstillinger og Ventilens arbejde, 
gennem debat- og informationsaktiviteter. 

Ensomhed kan have store konsekvenser, såsom 
uddannelsesfrafald, social isolation og depression. 
Gennem fællesskabende aktiviteter hjælper foreningen 
de unge, med selv at forandre deres situation.

I Ventilen Aarhus står ‘fællesskabende aktiviteter’ i centrum. Herigennem 
skabes der øverum, hvor ensomme og indadvendte unge kan udvikle deres 
sociale kompetencer og skabe netværk. Ventilens tilgang tager 
udgangspunkt i, at det er lettest at tale sammen, når man laver noget 
imens. Det flytter fokus fra at den unge skal præstere socialt og lader 
interaktionen opstå naturligt.

Der er stor variation i aktiviteterne, som planlægges i dialog mellem de 
frivillige og brugerne. Lige fra gåture, spil- og madaftener, til ture i ud af 
huset. Især sidstnævnte giver de unge mulighed for at opleve det 
‘almindelige’ ungdomsliv, hvilket mindsker deres følelse af andethed, fordi 
de pludselig kan tale med om de nyeste biograffilm eller har besøgt byens 
populære café.

Mødestedets aktiviteter faciliteres ud fra et ung-til-ung og hjælp-til-
selvhjælps princip. Med tiden styrke den positive sociale kontakt med 
jævnaldrende, den unges selvværd og tiltro til egne evner.

                        35.000 kr. 0                         30.000 kr. 

9 Fonden 
Bindeleddet 

Bindeleddet Århus Bindeleddet støtter unge på 
forsorgshjemmet i 
Malmøgade samt Blå Kors 
Egåhus og Ryhave kollegiet

Projektet afbøder noget af den sårbarhed der følger med 
at være alene og støtter de unge til at skærpe deres 
sociale kompetencer og blive en del af positive, sociale 
fællesskaber. De unge skaber en relation til et andet 
menneske, der lever et "normalt" liv. Dette inspirerer og 
skaber motivation til forandring. 

Målgruppen er ofte vokset op med professionelle 
omkring sig og mange oplever en høj grad af 
systemtræthed. De frivillige er der, fordi de gerne vil 
lære de unge at kende, og en eventuel mentorrelation er 
altid selvvalgt og bygger på kemi. Frivilligheden skaber 
grobund for mere umiddelbar relation. Positive 
relationer er altafgørende for både livskvalitet, selvtillid 
og selvaccept. Det giver en grobund for, at de unge lærer 
at håndtere deres udfordringer på en hensigtsfuld måde 
og er et skridt på vejen mod arbejdsdygtighed og 
inklusion i samfundet.

For beboer på Ryhave kollegiet (forældre), har projektet 
endvidere det formål at børnene oplever en forældre i 
sociale situationer

Sociale aktiviteter: De frivillige besøger samarbejdsherberger 1-2 gange om 
ugen. Her foregår forskellige aktiviteter, som målgruppen kan deltage i. 
F.eks. at spille kort, lave mad eller bare være tilstede til og snakke. Det er 
herigennem, at de frivillige lærer de unge at kende og de opbygger 
relationer. Derudover planlægges ture ud af huset. 

Selvvalgt mentorskab: Mentorskabet bygger på en allerede etableret 
relation skabt gennem de sociale aktiviteter – når der opstår en god relation 
mellem en bruger og en frivillig, kan den lokale frivilligkoordinator matche 
dem i et mentorskab. På den måde sikrer vi god kemi i mentorskabet, 
hvilket altafgørende for et effektivt forløb. Mentorparret mødes typisk en 
gang om ugen over min. et år. 

Mentoren oplæres i samtale-, motivations- og evalueringsredskabet 
Outcomes Star, som bruges til at åbne op for en dybere samtale, om 
hvordan den unge har det. Mentor kan derved blive mere opmærksom på 

 at understø e udviklingen på bedst mulig måde. 

                        77.000 kr. 0                         20.000 kr. 
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10 Dansk Skoleskak PLAYMASTER kurser, 
Aarhus Kommune 
2023.

Unge fra 5-9. klasse fra 13 
lokale skoler med 
specialklasserækker i Aarhus. 

Dansk Skoleskak søger Aarhus Kommune om § 18 midler 
(100.000 kr.) til at uddanne 40 unge med særlige behov 
eller indlæringsvanskeligheder til PLAYMASTERS — 
læringsmentorer og rollemodeller på egne skoler i 
Aarhus Kommune i 2023. 

Med jeres støtte kan vi tilbyde to PLAYMASTER kurser til 
lokale unge fra 5.-9. klasse, som har brug for 
succesoplevelser. Det er vores erfaring at de unge vokser 
personligt ved at få ansvar for de yngre elevers læring og 
samtidig bidrager de til sunde fællesskaber på egen 
skole. 

Skoleskak er udbredt til 600 skoler og 60.000 unge landet 
over, heraf 29 skoler i Aarhus Kommune. Vi samarbejder 
fx med 13 skoler i Aarhus, som har specialklasserækker, 
hvilket betyder at de rummer elever med diagnoser som 
ADHD, autisme og indlæringsvanskeligheder. Det er i 
dialog med skolerne, at vi vil rekruttere de unge, som vil 
profitere af at blive uddannet PLAYMASTER. 

På kurset lærer de unge at organisere frikvartersskak og støtte skoleskak-
aktiviteter i undervisningstiden og på Skolernes Skakdag - hjernens 
motionsdag. Uddannelsen varer en dag og er tilrettelagt efter de enkelte 
elevers behov og skoletilbud. Lærere og pædagoger vejledes gennem 
dialoger med os i, hvordan de kan inddrage de unge i skoletiden. 

PLAYMASTERS er med til at styrke skoleskakken på den enkelte skole, og 
alle deltagerne får et diplom og en flot T-shirt, som det synlige bevis på det, 
de har lært og som gør dem tydelige som PLAYMASTERS.

PLAYMASTERS – EN PEER TO PEER-AKTIVITET, DER: 

 •Bygger rela oner og bro på tværs af køn, klasser og kliker og øger 
trygheden på skolerne 
 •Bidrager l sunde fællesskaber om en analog ak vitet frem for en skærm
 •Giver de unge PLAYMASTERS succes, ansvar og nye metoder
 •Giver nye læringsrum og ak viteter og alterna ve frikvarters lbud – især 

til de elever, der ikke råber højest

                      100.000 kr. 0  Afslag prioritering af 
andre ansøgere

11 Center for Digital 
Pædagogik - 
Cyberhus 

Digital rådgivning for 
sårbare børn og unge 
i Aarhus Kommune, 
gennem platformen 
Cyberhus.dk

Børn og unge i Aarhus 
Kommune i alderen 9-23 år, 
som kæmper med svære 
problematikker i hverdagen

Cyberhus er en del af Center for Digital Pædagogik, som 
er en nonprofit organisation, som beskæftiger sig med 
børn og unges digitale liv samt digital- og 
socialpædagogiske indsatser for børn og unge.

Kendetegnende for Cyberhus er, at vi er en frivilligbåren 
og professionel digitalpædagogisk rådgivning, der møder 
udsatte børn og unge med åbenhed og nysgerrighed, ved 
at lytte, tale med dem og hjælpe dem via digitale medier.

Det der gør os unikke og stærke i Cyberhus, er at vi 
arbejder digitalt med målgruppen. Vores primære formål 
er, at yde en tidlig og forebyggende indsats og en helt 
særlig hjælp og støtte til udsatte unge. Fordi vi er 
digitale, har vi mulighed for at nå de unge på en særlig 
måde, som vi ellers ikke ville kunne.

Cyberhus tilbyder sårbare børn og unge muligheden for gratis og anonym 
digital rådgivning via platformen Cyberhus.dk (www.cyberhus.dk/Aarhus), 
bl.a. gennem SMS rådgivning, brevkasse og chat. Dette kombineres med 
kommunens egne ungerådgiveres tilstedeværelse i det digitale 
ungdomshus. På den måde bygges der bro mellem det store netværk af 
frivillige i Cyberhus og kommunens ansatte - en brobygning som gør det 
muligt at nå ud til endnu flere udsatte børn og unge. 

En stor styrke ved samarbejdet mellem de frivillige og ungerådgivere fra 
Aarhus Kommune ligger i, at ungerådgiverne kender til lokale tilbud og ved 
hvor og hvordan man kan få hjælp i Aarhus 

                        60.000 kr. 30000                         30.000 kr. 
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12 TubaNu (Aarhus) Tubanu Aarhus Målgruppen i Tubanu er ALLE 
unge og voksne fra 18 år og 
op, som er vokset op i en 
misbrugsfamilie

At vokse op i en familie præget af misbrug har store 
konsekvenser for et individ og konsekvenserne rækker 
langt ind i voksenlivet, og vi ved af erfaring, at man efter 
endt terapi har brug for et fællesskab, så de ikke bliver 
fastlåst i social udsathed. Derfor ønsker Tubanu Aarhus i 
2023 og 2024, at videreudvikle deres lokalafdeling så 
flere sårbare unge og voksne som er opvokset med 
misbrug, kan få gavn afdelingens unikke fællesskab. 
Desuden ønsker de at kunne fastholde de medlemmer 
som allerede er en del af Tubanu Aarhus.
Vi har et ønske om at Tubanu de næste to år vil vokse sig 
til at have over 100 medlemmer, hvorved 20 af dem er 
aktive frivillige i lokalafdelingen.

Tubanu Aarhus har to frivilligkoordinatorer som er tovholdere for Meet-up 
og sociale aktiviteter. Der ønskes at kunne aflønne vores to frivillige med 2 
timer om ugen pr. frivilligkoordinator.
Tubanu Aarhus søger desuden midler, så vi kan tilbyde sociale aktiviteter, 
afholdelse af Meet-Up og temaarrangement samt til rekruttering af nye 
medlemmer. Meet-up afholdes en gang om måned, hvor medlemmerne 
mødes i Tubanu Arhus i lokaler lånt af TUBA Aarhus eller til en gåtur i 
naturen. Meet-up bruges til fx at ”træne” social interaktion, deltagelse i et 
pædagogisk måltid, drøfte kommende aktiviteter i afdelingen osv. Der 
afholdelse sociale aktiviteter ca. 1-2 gange om måned, og dette kan være 
alt fra fodboldgolf til en biograftur. Både Meet-up og sociale aktiviteter har 
til formål at give medlemmerne en følelse af at være en del af et unikt 
fællesskab med ligesindede, hvor man kan være sig selv og lægge sin 
opbygget facade på hylden.

                      234.200 kr. 10000 til TUBA  Afslag prioritering af 
andre ansøgere

13 Aarhus 
Valgmenigheds 
Børne og 
Ungdomsarbejde 
(ÅBU)

"Børn i aktivitet" Børn og teens fra udsatte og 
trængte familier. Både socialt 
og økonomisk

 -Formålet med projektet er at opstarte et socialt 
aktivitetstilbud til børn og teens, der ikke har muligheden 
for at komme afsted til andre sociale fritidsaktiviteter. 
 -Målgruppen er præget af, at forældrene ikke sender 

dem afsted pga. manglende økonomiske muligheder. 
Denne tendens bliver forstærket af den nuværende 
økonomiske situation med inflation og energikrise. 
Gennem et fast klub tilbud med aktiviteter for børnene, 
vil børnene få en mulighed for at blive aktiveret, bruge 
deres krop og kompetencer, og indgå i relationer med 
andre børn. 
 -Sam dig får de unge og voksne som rollemodeller, der 

kan hjælpe dem

Der oprettes et ugentlig aktivitetsklub om eftermiddagen i det boligsociale 
område, hvor børnene inviteres ind i et social fællesskab omkring relevante 
aktiviteter.
 -Ak viteter som: Sport, lege, Spil, Bål, udflugter etc. 
 -Hver anden måned arrangeres en større lørdagsak vitet, der foregår lørdag 

eftermiddag i Åbyhøjgaard, hvor der er mulighed for at lave flere aktiviteter.

                      100.000 kr. 0                         20.000 kr. ikke til løn

14 Red Barnet 
Ungdom

Venskabsgrupper 
Aarhus

Børn mellem 6-15 år med 
flygtningebaggrund typisk 
bosat i kommunen på 
midlertidig opholdstilladelse.

Venskabsgrupperne tilbyder børn og unge med 
flygtningebaggrund en mulighed for et trygt og fast 
fritidsfællesskab. Gennem positiv voksenkontakt med 
unge frivillige og strukturerede aktiviteter får børnene et 
kendskab til relevante fritidsaktiviteter i lokalområdet 
samt et frirum, hvor der dannes venskaber på tværs af 
kulturer og aldre.  Yderligere bidrager Venskabsgruppen 
positivt til børnenes og de unges udvikling samt til 
brobygningen til lokalsamfundet gennem en tidlig 
indsats, da børn og unge bl.a. introduceres til aktiviteter, 
foreningsliv, traditioner og sprog i øjenhøjde, faciliteret 
af de frivillige.

RBU har 3 Venskabsgrupper i kommunen. Heraf søges der midler til 
videreførelse af 3 Venskabsgrupper: Én i Højbjerg, én i Viby og én i Aarhus 
nord/vest. Venskabsgrupperne mødes 2-4 gange om måneden og laver 
sociale aktiviteter i lokalområdet. I hver Venskabsgruppe er ca. 8-10 børn 
tilknyttet. Gruppen er fast, dvs. det er de samme børn og frivillige, der er 
med hver gang. De frivillige henter børnene på deres bopæl i forbindelse 
med aktiviteterne, så der sikres lige mulighed for deltagelse. Aktiviteterne 
planlægges af frivillige på månedlige møder med afsæt i værktøjerne STROF 
og Joyful Play, og fokuserer på lokalområdets muligheder, årets gang og 
børnenes interesser. Børnene præsenteres for fritidsmuligheder, så de 
lærer at skabe det sociale fritidsliv, de selv ønsker, og bliver samtidig en del 
af et fast fællesskab. Fordi børnene er bosat i samme lokalområde, så er 
relationerne også levedygtige udenfor projektets rammer.

                      168.921 kr. 50000                         30.000 kr. 
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15 Lejr 23 Jubellejren Jubellejren 2023 Udsatte børn og unge. Lejren har til formål at give børn og unge nogle 
oplevelser udover det sædvanlige. Ydermere ønsker vi at 
vise deltagerne positiv voksenkontakt, med nærvær, 
omsorg og tillid. Særligt i år regner vi med at se en 
stigning i børn som grundet inflation vil mangle 
oplevelser fra nu og til sommerferien, som vil have 
behov for at komme på ferielejr hvor man ikke skal 
tænke på om man må bruge strøm på at gå i bad, og hvor 
man må tage alt den mad man kan spise. Uden dårlig 
samvittighed og med frihed til at slappe af og få 
oplevelser som også koster penge, såsom en tur i 
forlystelsespark.

Vi vil igen næste år (2023) afholde Jubellejren i uge 30, på en efterskole vi 
har en fast aftale med. Faciliteterne på efterskolen gør, at vi kan afholde 
stort set alle de aktiviteter fantasien og rammerne kan rumme. Der er 
noget for barnlige sjæle og unge voksne, de kreative og energibomberne. 
Ture ud af huset er en fast del af programmet. Den største tur går enten til 
Fårup eller Djurs Sommerland, og plejer at være et kæmpe hit, både for 
børn og voksne.

                        49.500 kr. 0                         30.000 kr. 

16 Røde Kors Ungdom Familienetværk for 
socialt udsatte 
børnefamilier i 
Aarhus 

Socialt udsatte børnefamilier i 
Aarhus, der tilbydes 
deltagelse i et af tre 
Familienetværk. 

Røde Kors oplever, at et stigende antal børnefamilier i en 
socialt udsat situation har brug for støtte i hverdagen. 
Familierne har svært ved at få hverdagen til at hænge 
sammen bl.a. pga. dårlig økonomi, sysiske eller psykiske 
sundhedsproblemer eller et begrænset socialt netværk. 
Med henblik på at støtte familierne har Røde Kors 
etableret Familienetværk for socialt udsatte 
børnefamilier i Aarhus. Formålet med netværkene er, at 
familiernes netværk og handlekompetancer styrkes, og 
børn og voksnes trivsel forbedes.
Der er i alt etableret 3 familenetværk i Aarhus. Det ene 
er imidlertidig etableret i regi af projekt "Opgang til 
Opgang" og finansieres indtil midten af 2023 af AP 
Møller Fonden. Denne ansøgning vedrører således 
udelukkende de to øvrige familienetværk. 

Røde Kors familienetværk til familier, der har eller har haft et ophold på 
Ellengården og har brug for længerevarende støtte, blev etableret i 2019. 
Netværket arbejder med at øge familiernes netværk og yde psykosocial 
støtte. Netværket fungerer godt og erfaringerne er positive. Med hjælp fra 
§18 puljen siden 2019 lykkes det i 2020 atetablere endnu et velfungerende 
netværk for sårbare familier. Begge netværk rummer familier, som 
Familiecenteret i Aarhus Kommune vurderer, kan have gavn af deltalgelse. 

Der er følgende aktiviteterei netværkene:
-sociale arrangementer som fx fællesspisning og madlavning
-oplevelser som fx udflugter
-kompetenceudvikling bl.a. temaaftener om fx budgetlægning, 
konfliktløsning og kommunikation, psykosociale lege og aktiviteter 
 mhp at styrke børns mestringsevne. 
Vi forventer 16-24 famiilier i de to netværk pr. år. Samtet set over 100 
brugere.

                        66.500 kr. 40000 (generelt)                         40.000 kr. 

17 Børns 
voksenvenner

Børns voksenvenner 
i Aarhus

Børn og unge i alderen 0-16 
år, som mangler 
voksenrelationer. Samt de 
frivillige venner.

BVV skaber venskaber mellem voksne med overskud og 
børn, der mangler voksenrelationer. Projektet er 
primært forebyggende, idet det forebygger at børn og 
unge bliver alene med deres udfordringer fra barn til 
voksen. Børnene får især styrket sine forebyggende 
faktorer i form af selvværd, kontakt og netværk. Samt 
minimeret sine risikofaktorer især i forhold til et svagt 
netværk og ensomhed. Der er en afledt effekt hos 
forældrene til børnene, som oplever hjælp og støtte til 
barnet. Og der er en betydelig positiv effekt hos de 
frivillige, der oplever at få konktakt, aktivitet og mening i 
deres liv.

Omdrejningspunktet i projektet er matcharbejdet mellem børn der mangler 
voksenrelationer og voksne med overskud. Der arbejdes både med 
rekruttering af børn i målgruppen og rekruttering af frivillige, der kan og vil 
stille sig til rådighed for en flerårig relation til barn. Målet med projektet er 
således langvarige betydningsfulde venskaber og kerneydelsen er match 
mellem børn og voksne der er passende, trygge og langtidsholdbare. Både 
de voksne i venskaberne og de frivillige, der står for matcharbejdet er 
frivillige. I 2023 er hovedudfordringen, at der er oparbejdet en venteliste på 
70 børn og 50 voksne i løbet af Coronaperioden og at foreningen normalt 
matcher omkring 20 venskaber pr år. BVV søger derfor helt ekstraordinært 
om støtte til ansatte matcher-timer, der kan hjælpe indsatsen tilbage på et 
mere normalt spor.

                      160.000 kr. 40000                         30.000 kr. 
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18 Foreningen Jysk 
børneforsorg/Fred
ehjem 

Fællesskabet Glad Unge og voksne med en 
udviklingshæmning i alderen 
16-35 år. Hjemmeboende og 
beboere på botilbud.

I Fællesskabet Glad tilbydes en række socialt forankret 
tilbud: To aftenåbne klubber, daghøjskoleforløb samt 
sommerhøjskole i sommerferien for unge og voksne med 
en udviklingshæmning, studerende og frivillige. 

Vi ønsker at skabe fællesskaber i ydertimerne (aften, 
weekend og ferier) for unge og voksne med 
udviklingshæmning. Intentionen er at være 
medskabende til samvær, et ungt miljø samt en social 
øvebane for unge og voksne med - såvel som uden - 
udviklingshæmning. 

På baggrund af Jysk Børneforsorg/Fredehjems værdisæt: 
Værdighed, fællesskab, livsudfoldelse og tillidsfulde 
relationer danner vi rammerne omkring et ligeværdigt 
fællesskab, hvor der er plads til hver enkelt og 
deltagemuligheder for alle. Det er muligt for gæster i 
klubberne at få en rolle som frivillig, hvis dette ønskes.

Vi stræber efter synergi i Fællesskabet Glad, således 
gæster og frivillige både kan deltage i de ugentlige 
klubtilbud, daghøjskoleophold i ferierne samt 
sommerhøjskole specifikt i sommerferien. 

Klub Glad: Mødes unge med og uden udviklingshæmning om sjove og 
hyggelige aktiviteter, f.eks. Uno-spil, kreative aktiviteter og forårsfest. Det 
er gæsterne, som sammen med de frivillige bestemmer programmet for 
Klub Glad. 
Tid og sted: Tirsdag i ulige uger, kl. 17.00-20.00 hos UngK.

KulturKlubben: Mødes unge med og uden udviklingshæmning for at opleve 
kulturlivet i Aarhus sammen. Det er gæsterne, som sammen med de 
frivillige, bestemmer programmet.
Tid og sted: Tirsdag i lige uger, kl. 16.30-19.30. Mødes ved UngK i Aarhus og 
tager ud for at opleve kulturen sammen. 

Den nære Daghøjskole: Et højskolefællesskab med plads til forskelligheder, 
etableret og afholdt af studerende på Diakonhøjskolen. 
Tid og sted: I uge 7 og i uge 26, mellem kl. 09.00-15.00. Diakonhøjskolen, 
Højbjerg. 

Den nære Sommerhøjskole: Et lille højskolefællesskab med ro på, etableret 
af studerende på Diakonhøjskolen, afholdt af frivillige. 

 Tid og sted: I uge 28, fra mandag-fredag. Et sted i Danmark. 

                        35.400 kr. 0                         25.000 kr. 

19 TUBA Danmark Opkvalificering og 
rekruttering af 
frivillige

Unge der er vokset op i 
misbrugsramte familier

At rekruttere og fastholde uddannede terapeuter som 
frivillige terapeuter, der sammen med en fast 
medarbejder har ansvar for enten en aftengruppe for 
unge hver 14. dag eller individuel terapi med 4 unge hver 
14. dag. Dette er med til at gøre, at flere kan benytte 
TUBAs tilbud. Der søges til dagskurser og fast månedlig 
supervision til de frivillige. Det er nødvendigt for at 
klæde den frivillige på til arbejdet. Formålet er at hjælpe 
til et mere værdigt og selvstændigt liv, hvor den unge i 
højere grad formår at mestre hverdagen mere 
konstruktivt. F.eks. at tage en uddannelse, varetage et 
job og forældrerollen. Vores frivillige hjælper 
målgruppen med at skabe en selvhjulpen tilværelse med 
en grundlæggende oplevelse af tryghed samt evnen til at 
opbygge og fastholde et positivt socialt netværk, således, 
at tilværelsen opleves som meningsfuld og mindre 
ensom. Læs mere på www.tuba.dk.

Projektet rummer grupper (op til 9 unge pr. gruppe, støttet op af frivillige 
co-terapeuter, der arbejder sammen med en fast terapeut). Derudover har 
TUBA individuelle forløb varetaget af kvalificerede frivillige. De frivillige 
spiller en central rolle i forhold til at endnu flere unge kan modtage 
behandling. Alle frivillige modtager bøger og materiale og får et 10 timers 
fagligt introkursus samt introduktion til TUBAs systemer. Der arrangeres 
faglige møder, foredrag og konferencer for de frivillige flere gange om
året. Alle frivillige modtager supervision og er tilknyttet fast 
supervisionshold med obligatorisk fremmøde som en del af det
frivillige arbejde i TUBA.

                        30.000 kr. 10000  Afslag Prioritering af 
andre ansøgere
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20 Forening 
BogSpiloppen

BogSpiloppen 
afbøder 
konsekvenserne af 
COVID19 for udsatte 
børn i 
daginstitutioner

Udsatte børn der går i 
daginstitution i Aarhus 
kommune

På den helt lange bane:
 •Bryde den nega ve sociale arv for udsa e børn i 

daginstitutioner. 
Under COVID19 er flere børn blevet udsatte. Mange af 
de tidligere ”normale” børn er blevet udsatte børn i 
mistrivsel. Vi vil gøre en ekstraordinær og meget 
målrettet indsats for at rekruttere ældre med en 
socialfaglig eller pædagogisk baggrund som frivillige 
højtlæsere (bogspilopper) til daginstitutioner i Aarhus 
Kommune for at afbøde konsekvenserne af COVID19. 
BogSpiloppen har lige nu 31 frivillige fordelt på 27 
daginstitutioner og 60 børn er tilknyttet projektet. Dette 
er alt for lidt i forhold til børnenes behov efter COVID19. 
Antallet af frivillige, daginstitutioner og børn skal op. Der 
er mange børn, der pga. COVID19 mistrives, og hvis vi 
skal hjælpe disse hurtigst og bedst, skal antallet af 
deltagende frivillige og daginstitutioner op. Dette kræver 
en helt ekstraordinær indsats.

BogSpilloppens frivillige kommer ud i daginstitutioner med en kuffert, fyldt 
med bøger, spil, stress bolde, laminerede billeder, bogstaver og rekvisitter. 
Den frivillige læser højt for en lille gruppe af udsatte børn 1-2 gange om 
ugen i cirka 60 min. Der tages udgangspunkt i hver enkelt gruppe, men 
metoden er den samme. Det kan være dialogisk oplæsning og højtlæsning, 
og samtale om det læste. Der tages udgangspunkt i hver enkelt institutions 
hverdag, således at hvis institutionen har et tema om natur og 
naturfænomener, så kan det blive inddraget i de bøger der bliver læst. På 
den måde kan man understøtte det der i forvejen bliver talt om i løbet af 
dagen. Cirka hver 6. uge vil hver institution få fornyet deres bøger. 
BogSpiloppens frivillige står for udskiftning af bøger. Der laves bogpakker. 
Bogpakkerne sammensættes så der er noget for alle aldersgrupper og 
interesser: billedbøger, højtlæsningsbøger uden så mange billeder, finde-
bøger m.v.

                        35.000 kr. 0                         10.000 kr. 

21 HASA Halliwick 
svømmeklubben i 
Aarhus

Træningslejer i 
foreningen Halliwick 
svømning i Aarhus

Fysisk og psykisk handicappede HASA´s formål er at alle med et fysisk eller psykisk 
handicap får mulighed for at lære at svømme på trods af 
deres udfordringer. Ydermere har vi voksne med 
primært fysiske handicaps som også har vandskræk som 
ligeledes kan få muligheden for at blive tryg ved at 
færdes i vand. Projektets formål er at der afholdes en 
træningslejer for børn og unge i HASA. Denne 
træningslejer skal foregå på Hou Søsportscenter i januar 
2023 for at alle kan deltage uanset deres handicap. 
Derudover har svømmerne også mulighed for at opnå et 
endnu større socialt fællesskab i klubben HASA. 

Projektet indeholder svømme instruktion, én til én undervisning og øvelser 
som gør af målgruppen bliver tryg ved at færdes i vand, kan øge deres 
distance og styrke svømmernes færdigheder. Projektet indeholder 
ydermere aktiviteter som styrker, udvikler og fremmer de sociale relationer 
i klubben HASA.

                        30.000 kr. 0                         15.000 kr. 

Side 9 af 39

Punkt 3, Bilag 2: Bilag 1 § 18 fordeling 2. runde 2022 2 (1).pdf



Nr. Ansøger Projektets titel Projektets målgruppe Projektets formål Projektets indhold Ansøgt beløb § 18 1. runde 2022 Forslag til indstilling Begrundelse/ 
betingelser

22 AURA Aarhus v. 
LGBT+ Danmark, 
landsforeningen 
for bøsser, 
lesbiske, 
biseksuelle og 
transpersoner

AURA - Aarhus Unge under 18 der bryder 
med normer for seksualitet og 
køn - LGBT+ personer

Med AURA vil LGBT Danmark forankre en 
helhedsorienteret indsats for at øge inklusion og 
forbedre trivslen blandt unge LGBT+ personer mellem 12-
24 år. Målet er at understøtte de unge i deres overgang 
fra barndom til ungdom og videre ind i voksenlivet.  

Kerneopgaven i AURA er at etablere fysiske mødesteder, 
som skal være et frirum for unge LGBT+ personer. 
Mødestederne kaldes AURA og sætter rammerne for et 
alkoholfrit og trygt rum. Her kan unge frit udtrykke og 
udvikle deres identitet og danne fællesskab gennem 
aktiviteter, som de selv har indflydelse på. Frivillige 
faciliterer AURA.  

AURA - Aarhus har til hensigt at skabe et LGBT-
fællesskab i Aarhus Kommune mhp. at øge trivslen og 
lave et rum, der giver mulighed for at unge frit kan 
udtrykke og udvikle deres LGBT-identitet som de måske 
ikke oplever i samme grad i traditionelle fællesskaber. En 
mulighed der er med til at afværge ensomhed og følelsen 
af ikke et passe ind, for således at afhjælpe afledte 
udfordringer. 

Frivilliggruppen planlægger og gennemfører arrangementer for målgruppen 
af unge, der bryder med normer for køn og seksuel orientering i Aarhus 
Kommune. 

Arrangementerne er kernen i, at målgruppen har mulighed for at opbygge 
et netværk af ligesindede, hvor de kan dele erfaringer, tanker og drømme 
om livet samt opleve respekt og anerkendelse for deres LGBT+ identitet. 
Arrangementerne finder sted hver 14. dag og deres kontinuitet sikrer, at 
målgruppen har et fast holdepunkt, hvor det er muligt at opbygge følelsen 
af et tilhørsforhold samt at netværket og venskaberne har tid til at gro og 
blive stærke. AURA er alkoholfrit og bæres af frivillige lokale kræfter med 
støtte fra LGBT+ Danmark. 

Frivilliggruppen skal både have budget til at imødekomme målgruppens 
behov, planlægge varierede arrangementer som målgruppen finder 
attraktive samt at oplyse om tilbuddets tilstedeværelse i Aarhus Kommune. 

                        20.000 kr. 0                         20.000 kr. 

23 Dansk Folkehjælp 
Aarhus 

Julehjælp Enlige forsørger med bopæl i 
Aarhus Kommune

Formålet er at hjælpe enlige forsørger på 
overførelsesindkomst igennem julen.

Julehjælpen indenholder et gavekort til Rema 1000 på 800 kr. der kun kan 
bruges til fødevare, samt et gavekort på 1000 til julegaver, der kan købes i 
en weebshop lavet til formålet.

Desuden er Julehjælpen fra Dansk Folkehjælp Aarhus en del af AGFs 
julehjælp, som ligger lidt ekstra i.

Dansk Folkehjælp Aarhus' julehjælp er en del af en landsdækkede 
indsamling, men penge givet til vores afdeling bliver kun brugt i Aarhus, og 
beløbet går 100 procent til gavekortene til Rema 100 og weebshop, altså 
ingen administrationsomkostninger.

                        75.000 kr. 0  Afslag Ifølge vores jurister 
kan vi ikke give 
tilskud til 
indkøb/uddeling af 
varer.

24 Dansk Folkehjælp 
Aarhus

Netværket udsatte familier bestående af 
enlige forsørger med børn 
under 12 år

Er at forbedre udsatte familiers trivsel og selvværd Igennem aktiviteter forsøger vi at give familierne nogle oplevelser, de ellers 
ikke vil have fået. 
Dette skulle gerne sidestille deres børn i højere grad med deres 
kammerater, så de får nogle af de samme oplevelser, som deres venner, og 
dermed ikke føler sig mindre værd.
Vi vil igennem projektet gerne have at forældrene får udvidet deres 
kontaktnet, så de kan se at de ikke er alene om at være udfordret, dette 
skal gene øge deres selvværd, og lære andre mennesker at kende, så 
Netværket også er med til at forebygge ensomhed.
Det er vigtigt for Dansk Folkehjælps Netværk er for alle etniske gruppe i 
byen, så vi lære hinanden at kende, og vi forsørger også at formidle Dansk 
Kultur.
Eksempler på arrangementer det sidste år: Fællesspisning, Djurs 
Sommerland, Rush, Bugtaler, Workshop om den gode moder, Fodbold, 
besøg på Moesgaard.

                        50.000 kr. 0                         35.000 kr. 
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25 HUSRUM Aarhus 
(under Jysk 
Børneforsorg/Fred
ehjem)

Opkvalificering og 
supervision af 
frivillige tilknyttet 
HUSRUM og 
Hjerteven

Ensomme og psykisk sårbare 
unge mellem 16-30 år

Omkring 60 % af de unge, der kommer i HUSRUM, 
angiver at de udover ensomhed, har udfordringer med 
en eller flere psykiske diagnoser. Typisk angst, 
depression, social fobi, skizofreni eller 
personlighedsforstyrrelser, men også ADD, ADHD og 
lette former for autisme. Vi oplever for tiden en stigning 
af unge med autisme-diagnoser, hvilket øger behovet for 
opkvalificering og supervision af de frivillige.

Vi ønsker at klæde vores frivillige godt på, så de har viden og værktøjer i 
arbejdet særligt med de unge, der har en autismediagnose.  Til det vil vi 
afholde supervisionsaftner og kurser for alle vores frivillige, der skal sætte 
særligt fokus på de udfordringer og situationer de frivillige oplever og 
værktøjer de kan bruge i arbejdet med disse unge.

                        15.000 kr. 0                         15.000 kr. 

26 Røde Kors Aarhus God start på livet Gravide i 3. trimester og 
småbørnsforældre med min. 
ét barn under to år.

Den første tid i et barns liv er afgørende for resten af 
livet. Graviditet, fødsel og forældreskab er store 
begivenheder, der kan ryste op i tidligere svigt, resultere 
i uindfriede forventninger, usikkerhed og forårsage 
personlige kriser eller kriser i parforholdet. 
Sundhedsstyrelsen vurderer, at omkring 15 procent af 
alle barslende har brug for ekstra støtte. Det svarer i 
Aarhus, jf. Danmarks Statistik 2020, til ca. 700.
God start på livet imødekommer forældre og familier 
med behov for ekstra støtte så de oplever øget tryghed i 
og tro på sig selv som forældre og kan give barnet en 
omsorgsfuld og stimulerende start på livet. 
Vi samarbejder med sundhedsplejen i Aarhus Kommune 
og andre samarbejdspartnere med kontakt til gravide og 
småbørnsfamilier.

God start på livet tilbyder gravide og nybagte småbørnsforældre (yngste 
barn under 2 år), der har behov for støtte, at få en Frivillig forældrestøtte. 
Familien matches med en frivillig forældrestøtte, som indgår i forløb med et 
ugentligt besøg i en periode på ca. 6 måneder. Røde Kors uddanner de 
frivillige til at støtte forældrene i at skabe trygge rammer for familien. I 
indsatsens projektfase vil der være tilknyttet en konsulent fra Røde Kors' 
landsorganisation.

                        11.000 kr. 12000                         11.000 kr. 

27 Røde Kors Aarhus 
afdeling

Sociale aktiviteter 
målrettet udsatte og 
økonomisk trængte 
familier i Aarhus Vest

Socialt sårbare og økono. 
trængte 
børnefamilier/familier, der 
som følge af krisen,er ekstra 
sårbare 

Røde Kors oplever, at et stigende antal socialt udsatte 
familier med anden etnisk bagbrund har brug for hjælp 
og støtte. I takt med at krisen udvikler sig, har familierne 
svært ved at få hverdagen til at hænge sammen bl.a. 
pga. dårlig økonomi, fysiske eller psykiske 
sundhedsproblemer samt et begrænset socialt netværk, 
som kan træde til. 
Røde Kors har et Netværkshus bag Bazar Vest, som er et 
livligt hus, hvor lokale skaber meningsfulde fællesskaber 
på tværs af alder, kulturel- og socioøkonomisk baggrund. 
Formålet med projektet er at minske social udsathed og 
de negative effekter af den nuværende økonomiske 
krise, ved at tilbyde nye aktiviteteter og fællesskaber 
målrettet udsatte familier og sårbare i lokalområdet. 
Aktiviterne er blandt andet fællesspisninger, workshops 
om økonomi, cykelundervisning mv. 

Netværkshuset har 33 frivillige og 5 aktiviteter. Med projektet opstartes 
nye aktiviteter for målgruppen. Efter projektperioden skal aktiviteterne 
drives af frivillige. 
Madfællesskab: Der opstartes et madfællesskab for udsatte familier. De 
boligsociale medarbejdere oplever et stort bekov for madlavning, hvor 
familierne kan lære at købe og lave billig mad. Maden er gratis og laves af 
overskudsmad fra Fødevarebanken. 
Temaaften: Om hvordan man får økonomien til at række, udnytter 
ressourcerne i naturen eller sparer penge gennem genbrug.
De Små Cykler: 2 heldagsworkshop i samarbejde med Fædreforeningen 
Baba og Familienetværket. Vi reparerer børnecykler, som kan købes billig 
med hjem. Vi maler cykelhjelme, taler om trafiksikkerhed og træner 
cykelfærdigheder. 
Månedlige arrangementer for familier: hvor børn og forældre arbejder 
sammen for at løse en sjov sæsonbestemt opgave. Det kan fx være 
Skattejagt i lokalområdet, græskarudskæring i genbrugsbutikken eller 
syning i genbrugsstof. 

                      161.825 kr. 12000                         50.000 kr. 20.000 kr. kan 
anvendes til løn

28 Fødselsdagspatrulje
n 

Fødselsdagspatruljen Børn af udsatte familier i 
alderen 3-12 år

Fødselsdagspatruljens formål er at yde et gratis tilbud til 
familier, som på den ene eller anden måde har brug for 
en udstrakt hånd til at holde fødselsdag for et barn. 
Tilbuddet består i at afholde en temafødselsdag for 
børnehaven, klassen eller vennerne. Succeskriteriet vil 
være en festlig fødselsdag, hvor børn og frivillige har en 
god dag. Her ønskes at give fødselaren en mindeværdig 
dag.

Der vil være forskellige temaer, som barnet/familien kan vælge imellem til 
afholdelsen af fødselsdagen. Kontaktpersonen besøger familien inden 
fødselsdagsfejringen, hvor det bl.a. aftales, om fødselsdagen kan afholdes 
hjemme hos barnet, hvis rammerne indbyder hertil, eller den kan også 
afholdes i et egnet lokale ude i byen. Fødselsdagspatruljen kommer normalt 
cyklende og udklædte efter dagens tema med hvad, der er behov for til 
fejringen. De frivillige vil stå for mad/drikke og aktiviteter til festen.

                        60.000 kr. 0                         20.000 kr. 
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29 Mødrehjælpens 
lokalforening 
Aarhus 

Ud af krisen gennem 
oplevelser og 
netværk - Ingen 
børnefamilier skal 
stå alene

Sårbare børnefamilier med 
børn til og med 13 år 

Mødrehjælpen i Aarhus arbejder for, at alle sårbare 
børnefamilier, der bliver ramt af personlige, økonomiske 
eller sundhedsmæssige kriser, kan få den rette hjælp og 
støtte til at genvinde balancen.

Ingen familie skal stå alene, når inflation, energikrise og 
afmagt tager over. 

Derfor arbejder vi for at skabe oplevelser og netværk, 
der skal give de sårbare børnefamilier troen på 
fremtiden og på egne evner i en svær tid. Særlig 
børnene, skal have mulighed for at udvikle sig og blive 
hørt.

Vi vil være børnefamiliernes let tilgængelige og solide 
hjælp igennem krisen. Vi hjælper her og nu med vores 
oplevelsesaktiviteter. Men vi forsøger også at hjælpe 
langsigtet ved at skabe netværkaktiviteter, der kan give 
sårbare familier nye venner og forhåbentlig stærke og 
meningsfulde fællesskaber.

Når rammerne er vanvittigt begrænset og kriseramte, så 
har man brug for hjælp og aktiviteter, der kan skabe 
lyspunkter og glæde. De lyspunkter og den glæde vil vi 
gerne give!

Mødrehjælpens lokalforening Aarhus tilbyder oplevelser og 
netværksaktiviteter - i 2023 vil vi gerne kunne tilbyde endnu flere familier 
aktiviter, som de pga. inflation og energikrise ikke har råd til.

Måltidet, der er en netværksaktivitet, hvor børnefamilier laver mad, spiser 
og hygger sammen med andre børnefamilier og Mødrehjælpens frivillige. 
Målet er, at de lære at lave god mad samtidig med de får nye venner.

Oplevelser og udflugter: I løbet af 2023 vil vi invitere aarhusianske børn og 
deres forældre til at deltage i forskellige aktiviteter og udflugter. Det kan 
være éndagsture til forlystelsesparker som f.eks. Tivoli Friheden, Djurs 
Sommerland, Legoland, Kyst- og Fjordcenter Randers eller en tur i 
Mindeparken, til stranden eller til en shelterplads i skoven. Vores fokus er 
at give børn og forældre positive oplevelser og familieminder samt at styrke 
fællesskabet i familien og med de øvrige familier på turen.

                      150.000 kr. 0                         50.000 kr. 

30 Foreningen Den 
Boligsociale Fond 

UngTilUngs digitale 
rådgivning

Målgruppen er udsatte unge 
mellem 16-35 år som har  
sociale og psykiske  
udfordringer

Det primære formål med UngTilUngs digitale rådgivning 
er at øge sårbare og udsatte unges 
mentale trivsel gennem digital rådgivning. Gennem den 
digitale rådgivning vil en stor andel af 
udsatte og sårbare unge, som kommer i kontakt med 
UngTilUng.com, opnå hjælp til at arbejde 
med deres udfordringer.
Et sekundære formål er at være et sted, hvor unge med 
brugererfaring kan blive frivillige eller 
gå fra bruger af rådgivningen til frivillig i UngTilUng

Individuelle tematiske rådgivningsforløb for unge med angst og 
nervøsitetsudfordringer. Unge opnår mere ro, accept af egen situation, 
mulighed for at opnå ønsker og mål i livet på trods af angsten. Forebygger 
fx depression, sværere psykiske sygdomme, droppe ud af studiet og 
sygemeldinger. 
Individuelt tematisk rådgivningsforløb for unge med lavt selvværd og 
selvkritiske tanker. Unge opnår mere selvomsorg, øget selvværd, troen på 
sig selv som værdifuld, færdigheder i at sige fra, mærke og udtrykke behov 
og forebygger sværere tilstande som fx misbrug, selvskade, 
gråzoneprostitution, droppe ud af studiet og sygemeldinger.
Der er udviklet et nyt tematisk mentorforløb i 2023, særligt målrettet unge 
som indgår i prostitutionslignende relationer (sugardating).
Rådgivningen løber over 12 gange af 50-60 minutter pr gang, kan udvides til 
16 gange. Den kan lægges hver dag og aftales indbyrdes mellem rådgiver og 

 ung. De har o est samtaler enten 1x pr uge eller 1x pr 14 dage 

                        45.000 kr. 0  Afslag Prioritering af 
andre ansøgere
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31 KFUM’s Sociale 
Arbejde i DK 

Hele Danmarks 
Familieklub i Aarhus

Alle slags børnefamilier - 
særligt familier i udsatte 
livspositiver. 

Hele Danmarks Familieklub styrker alle slags familiers – 
herunder familier i udsatte livspositioners - netværk og 
sociale bæredygtighed gennem etableringen af stærke 
lokale måltids- og aktivitetsfællesskaber med fokus på 
brobygning, rådgivning og støtte. Herigennem styrkes 
enkelte familie med tillidsfulde relationer til andre 
familier og frivillige i lokalområdet.

Der ansøges om finansiering til tre eksisterende 
familieklubber i Aarhus (Viby, Vorrevang og Lystrup). 
Derudover søges der til opstart til endnu en klub i Aarhus 
Kommune, da der er stor efterspørgsel på familieklubber 
og mange familier på venteliste i Aarhus Kommune. 

En familieklub består af 7-9 børnefamilier, som i et halvt-helt år mødes i et 
positivt og givende måltids- og aktivitetsfællesskab hver 14. dag. Familierne 
kender ikke hinanden på forhånd, og en stor del befinder sig i en udsat 
livsposition. Fællesskabet i familieklubben faciliteres af frivillige og bygger 
på fire grundelementer: Lege og aktiviteter, måltidsfællesskab, støtte og 
rådgivning samt brobygning. 
Familieklubben er et rum, hvor familier i forskellige livssituationer mødes, 
etablere relationer og sammen bliver inspireret og motiveret til at forandre 
belastningsfaktorer i familielivet.
Hver familieklub drives af et team af frivillige på 4-5 personer, som står for 
planlægning af aktivitet og måltid samt kontakten til familierne. De frivillige 
er alt fra unge studerende og erfarne pensionister til familier, som både har 
lyst til at være frivillige og deltage med sin egen familie. Familier møder 
derfor engagerede frivillige med andre ressourcer og noget på hjertet.

                      132.800 kr. 0                         20.000 kr. 

32 Blå Kors Familienetværk 
Aarhus Nord

Familienetværkets målgruppe 
er udsatte familier, 
hovedsageligt enlige forældre 
med børn.

Familienetværk Aarhus Nord vigtigste formål er at møde 
familierne der, hvor de er i livet lige nu, og at skabe gode 
rammer for at mødes med andre familier, der også 
trænger til et pusterum i hverdagen. At blive set og hørt 
uanset fortid og baggrund uden fordomme fra andre 
voksne. Der vil også være mulighed for at hjælpe til som 
frivillig med forskellige opgaver, hvilket også kan være 
med til at styrke selvværdet hos de voksne. Forhåbentlig 
kan disse tiltag motivere og flytte deltagerne hen, hvor 
livsmod og ny gejst kan vokse frem. Familienetværket i 
Aarhus Nord ligger tæt op ad det, der kaldes 
”Vandtårnsområdet”, som er et stort boligbyggeri med 
bl.a. Vorrevang, Kalmargade og Reginehøj. I alle tre 
områder bor der mange sårbare og udsatte familier, som 
vi har fået kontakt til gennem den årlige julehjælp. 
Familienetværket er efterhånden også blevet kendt hos 
lokale socialrådgivere, boligsociale medarbejdere, bosted 
for hjemløse familier og Familier og familiecentre i 
Aarhus Nord.

Vi vil gerne invitere udsatte familier ind til et varmt og vedvarende 
fællesskab hver 14. dag. Her er gratis varm mad, aktiviteter og leg for børn i 
alle aldre, mens de voksne modtager undervisning, oplyses, ”opdrages”, 
motiveres via aktuelle emner, der kan støtte op om hverdagens 
udfordringer i familien. Det kan også være opbyggende at give, så hvis man 
har mod på det, er der mulighed for at bidrage med de evner, man har – 
f.eks. madlavning, borddækning, kreative ideer eller anden praktisk hjælp. 
Familienetværket, er et sted, hvor man kan få en pause fra den daglige -og 
til tider krævende opgave, forældrerollen kan være. Mange af forældrene 
er alene med deres børn, og har sjældent tid for sig selv, der tilbyder vi også 
et frirum for dem. Ud over netværket tilbyder vi støtte til forskellige 
opgaver; Gennemgang/oversættelse af vigtige papirer fra diverse instanser, 
opsætning af CV, økonomisk, juridisk rådgivning, praktisk hjælp, 
boligsøgning, bisidderstøtte -Alt efter familiernes behov.

                      112.500 kr. 0                         30.000 kr. til mad og transport

33 Café Parasollen Ekstra hjælp Primært familier/ enlige 
forsørgere og udsatte

Formålet er at yde ekstra hjælp til de familier, enlige 
forsørgere og udsatte der oplever ekstra udfordringer i 

 disse der. 

Projektet understøtter initiativer som allerede kører, men som oplever 
ekstra forespørgelse grundet prisstigninger og uro. 
Der har været, og der forventes fortsat at være, øget efterspørgselse på 

*Gældsrådgivning
*Juridiskrådgivning
*Uddeling af måltider
*Uddeling af mad og fornødenheder.

 Disse tilbud er gratis og gives til dem der er i nød.

                        27.500 kr. 35200                         10.000 kr. ikke til uddeling
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34 Forældre og sorg Vi søger midler til at 
oprette sorggrupper 
og uddannelse af 
frivillige 
medarbejdere

Forældre, som mister et barn i 
graviditeten, under fødslen 
eller op til og med barnets 21. 
leveår

Hvert år dør mere end 60 børn fra midten af en 
graviditet og op til og med barnets 21. leveår i Aarhus 
Kommune, og dermed står forventeligt mere end 120 
forældre i Aarhus Kommune med den nok dybeste sorg, 
som vi mennesker kan rammes af. 
I Forældre & Sorg tilbyder vi sorggrupper til disse 
forældre, da vi ved, at sorggrupper har en positiv 
indflydelse på forebyggelsen af komplicerede 
sorgreaktioner, og derfor er det helt essentielt, at vores 
frivillige medarbejdere er klædt godt og rigtigt på til at 
facilitere vores sorggrupper, så vi opnår størst mulig 

 effekt af vores lbud. 

Vores frivillige medarbejdere løfter en utrolig vigtig samfundsopgave, når 
de hjælper forældre i sorg. Alle vores frivillige medarbejdere har selv mistet 
et barn, og med deres arbejde er de med til at give håb til de forældre, som 
står i den største sorg, og i nuet har svært ved at se, hvordan livet igen kan 
blive meningsfuldt. Og det er vigtigt, for vi ved, at op mod 60% af de 
forældre, der mister et barn - og som ikke får den rette hjælp - er i højrisiko 
for at udvikle komplicerede sorgreaktioner, der kan udvikle sig 
invaliderende. Vores sorggrupper er en del af vores forebyggende indsats, 
og gennem vores mangeårige erfaring ved vi, at de forældre, som deltager i 
vores sorggrupper, kommer mere stabilt tilbage til arbejdsmarkedet. Det 
skyldes, at de får et netværk, som de kan læne sig ind i og spejle sig i, og at 
mødet med andre som står, og har stået, midt i den dybeste sorg, er med til 
at normalisere den krise, som udgør forældrenes hverdag. 

                        49.500 kr. 0  Afslag Prioritering af 
andre ansøgere

35 Hamlet Værested for 
ensomme unge

Ensomme unge mellem 18-35 
år

Hamlets vision er, at færre i Aarhus (og omegn) skal føle 
sig ensomme. Derudover, er det Hamlets mission, at så 
vidt muligt forebygge at unge får større sociale 
problemer, herunder kriminalitet og misbrug. Hamlet 
hjælper ensomme unge med at danne en solid social 
base og et støttende netværk. 

De 2 gange om ugen vi mødes laves der som fast aktivitet altid fælles mad. 
(ingen brugerbeetaling)
Derudover bestræber vi os på, at holde aktiviteter, som er med til at styrke 
det sociale netværk. F.eks. biografture, koncerter, bowling. Vi holder også 
krea-dage samt julehygge (mad, pakkeleg, mm.) i dagene op til jul. Vi vil 
gerne afholde aktiviteter ca. 1 gang om måneden. 

                        25.000 kr. 0                         10.000 kr. 

36 RØDE KORS ARHUS 
AFDELING

Familienetværk for 
socialt udsatte 
børnefamilier i 
Aarhus 

Socialt udsatte børnefamilier i 
Aarhus, der tilbydes 
deltagelse i et af tre 
Familienetværk. 

Røde Kors oplever, at et stigende antal børnefamilier i en 
socialt udsat situation har brug for støtte i hverdagen. 
Familierne har svært ved at få hverdagen til at hænge 
sammen bl.a. pga. dårlig økonomi, sysiske eller psykiske 
sundhedsproblemer eller et begrænset socialt netværk. 
Med henblik på at støtte familierne har Røde Kors 
etableret Familienetværk for socialt udsatte 
børnefamilier i Aarhus. Formålet med netværkene er, at 
familiernes netværk og handlekompetancer styrkes, og 
børn og voksnes trivsel forbedes.
Der er i alt etableret 3 familenetværk i Aarhus. Det ene 
er imidlertidig etableret i regi af projekt "Opgang til 
Opgang" og finansieres indtil midten af 2023 af AP 
Møller Fonden. Denne ansøgning vedrører således 
udelukkende de to øvrige familienetværk. 

Røde Kors familienetværk til familier, der har eller har haft et ophold på 
Ellengården og har brug for længerevarende støtte, blev etableret i 2019. 
Netværket arbejder med at øge familiernes netværk og yde psykosocial 
støtte. Netværket fungerer godt og erfaringerne er positive. Med hjælp fra 
§18 puljen siden 2019 lykkes det i 2020 atetablere endnu et velfungerende 
netværk for sårbare familier. Begge netværk rummer familier, som 
Familiecenteret i Aarhus Kommune vurderer, kan have gavn af deltalgelse. 

Der er følgende aktiviteterei netværkene:
-sociale arrangementer som fx fællesspisning og madlavning
-oplevelser som fx udflugter
-kompetenceudvikling bl.a. temaaftener om fx budgetlægning, 
konfliktløsning og kommunikation, psykosociale lege og aktiviteter 
 mhp at styrke børns mestringsevne. 
Vi forventer 16-24 famiilier i de to netværk pr. år. Samtet set over 100 
brugere.

                        66.500 kr. 12000                         50.000 kr. 
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37 Saralystfonden Børn, unge og mødre 
på vej

Alle er socialt udsatte med 
sociale, sundhedsmæssige 
og/eller økonomiske 
problemer. 

SaralystFondens formål er at afhjælpe sociale problemer 
for udsatte børn, unge og mødre.

Udfordringerne er at mødrene mangler et trygt 
fællesskab, hvor de og deres børn er accepterede, som 
de er og hvor de kan komme tæt på andre og snakke om 
fælles udfordringer.

Unge har ofte udfordringer i forhold til 
identitetsdannelse, selvværd, begyndende misbrug og 
uhensigtsmæssige netværk. I SmileService får unge nye 
oplevelser, venner og sunde fritidsaktiviteter samt 
fritidsjob.

De to projekter gavner børn, unge og mødre ved at give 
håb, overskud, fællesskab, oplevelser og rådgivning samt 
for de unge fritidsjob. Alt sammen skaber det forandring 
med bedre livskvalitet og mod til at søge ud på 
arbejdsmarkedet/uddannelse og ind i andre 
fællesskaber. 

Gennem grundlæggende omsorg ved engagerede 
frivillige, gensidigt udviklende fællesskaber og 
engagerende aktiviteter åbnes en ny vej, hvor børn, unge 
og mødre får nye livsperspektiver, netværk og tro på en 
lysere fremtid.

SaralystFamilien:
Hver mandag fra kl. 16.00 til 19.00. 
Smilende og omsorgsfuld velkomst.
Fælles snak/leg.
Børnene leger med unge frivillige.
Kvinderne deler liv og støtter hinanden godt hjulpet af frivillige. 
Fælles aftensmad. 
Tak for i dag.
Fødselsdage samles og afholdes hver tredje måned. 
Aktiviteter ud af huset.
Årlig ferielejr. Det er for mange den eneste ferieoplevelser de får. 
Årligt foredrag for mødrene. 

SmileService:
Hver anden tirsdag fra 17.00 til 20.30
Fælles snak ”siden sidst”.
Fælles madlavning og spisning.
Oplæring til assistance ved arrangementer, events og fester samt rengøring 
og havearbejde. 
Planlægning af jobs herunder børnefødselsdage samt søgning af fritidsjob. 
Hyggesnak, spil og rådgivning.
Tak for i dag.
Træning i Saralystkirkens Kulturcafe.
Opsøgning af jobs. 
Aktiviteter ud af huset.
Årlig oplevelsestur.   
Årligt foredrag. 

                        74.000 kr. 0                         30.000 kr. 

Udsatte voksne 

38 Kirkens Korshær i 
Aarhus  

Frivillige i fællesskab Udsatte borgere i Aarhus 
Kommune. 18-65 år. 

Kirkens Korshær Aarhus (KKA) ønsker at skabe de bedst 
mulige rammer for den frivillige indsats for, og med, 
byens udsatte borgere. KKA fokuserer på det 
socialpædagogiske arbejde med udsatte borgere, der 
enten er hjemløse og/eller har en kompleks grad af 
udsathed med en sammensætning af sociale, mentale 
og/eller fysiske lidelser. Fælles for målgruppen er, at de i 
deres udsathed ligeledes rammes hårdt af de 
økonomiske kriser med inflation og øgede 
energiudgifter. I fællesskab med frivillige ønsker vi at 
skabe fællesskabsdannende aktiviteter og ophold for 
brugerne: F.eks.: fællesspisninger, udflugter, 
værkstedaktivteter eller lignende aktiviteter, der sørger 
for at borgerne får muligheder, de ellers vil være 
begrænsede for dem at få.   

Indholdet i projektet vil fokusere på at skabe fællesskabsdannende 
aktiviteter for og med byens udsatte, og med at forankre det frivillige 
engagement i KKA. 
De frivillige vil skabe og afholde aktiviteter. 
Aktiviteterne inkluderer, men er ikke begrænset til, følgende: 
- Madlavningskurser og fællesspisning med fokus på sund ernæring. 
- Kurser og oplæring i bæredygtigt håndværk med genbrugsmaterialer, som 
vil blive udført i vores systue og træværksted. 
- Fysiske aktiviteter, f.eks. udflugter med fokus på bevægelse, sundhed og 
socialt samvær. 

                      150.000 kr. 0  Afslag Priroitering af 
andre ansøgere
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39 LGBT+Huset Queer-to-Queer: Et 
mentorforløb for 
unge sårbare LGBT+ 
personer

Sårbare LGBT+ personer i 
Aarhus kommune under 50 år

LGBT+ personer trives i langt mindre grad end øvrige 
borgere i Aarhus – og det gælder især de yngre. I LGBT+ 
Danmarks rapport svarede 44% af LGBT+ unge, at de 
hver dag eller flere gange om ugen føler sig isolerede og 
savner nogen at være sammen med. Over 33% svarede, 
at de i høj eller meget høj grad føler sig ensomme (mod 6 
% af ikke-LGBT+personer i nationale 
trivselsundersøgelse). 93% af LGBT+ elever oplever 
homo- eller transfobiske skældsord i folkeskolen, og 36 % 
fortæller ikke nogen om deres tvivl om seksualitet eller 
kønsidentitet. At skulle stå ved sin kønsidentitet eller 
seksualitet, når man har personlige erfaringer med 
manglende anerkendelse, skældsord og fordomme kan 
opleves som en stor risiko, og det kan medføre at disse 
unge ikke opsøger de fællesskaber, som potentielt kunne 
mindske deres ensomhed og isolation. Derfor har 
LGBT+HUSET lavet mentorprogrammet Queer-to-Queer 
for at hjælpe de unge med at finde det rette fællesskab 
til dem.     

Queer-to-Queer er et mentorprogram, hvor en LGBT+ ung får tilkoblet en 
mentor, der også selv er LGBT+. Omdrejningspunktet er mentor/mentee 
møderne, da det er kvaliteten af denne relation, der øger chancen for at 
den unge har mod på at deltage i arrangementer i andre foreninger. I 
mentor-mentee relationen skal mentor skabe et trygt rum, hvor mentee 
kan dele udfordringer og opleve sig spejlet. Sammen finder de fællesskaber, 
som mentee er interesseret i og tager til dem sammen. Mentorerne 
deltager i en mentoruddannelse, hvor de klædes på til mentorarbejdet og 
kontakten med målgruppen. Det gøres for at sikre kvalificerede mentorer, 
der har redskaber til at give mentees den bedste støtte. 
Mentoruddannelsen skal også sikre, at mentorerne kan passe på sig selv i 
relationen, og at de ved, hvordan de skal forholde sig til en mentee, der er 
sårbar. Mentorerne bliver en del af et mentorteam, hvor man kan støtte og 
sparre med hinanden. Queer-to-queer bygger på peer-to-peer metoden. 

                      200.000 kr. 0  Afslag prioritering af 
andre ansøgere

40 AL2bolig Nabokaffe og 
Danmark spiser 
sammen i Frirum

Ensomme voksne i Åbyhøj Ud fra mottoet "Ud af boligen, ind i fællesskabet" er 
Frirum et lokalt mødested i Åbyhøj. Her er plads til alle, 
uanset hvor man har hjemme. Selvom vi har fokus på at 
styrke lokale fællesskaber og netværk har vi også  
brugere fra f.eks. midtbyen, fra Hasle og Højbjerg. Med 
nabokaffe og DK spiser sammen i Frirum er hensigten er 
at modarbejde ensomhed for voksne, der står udenfor 
arbejdsmarkedet, herunder også sårbare unge. Her kan 
vi både med en løbende aktivitet og to større 
arrangementer inviterer ind til nogle hyggelig og stadig 
uforpligtende aktiviteter, som giver indblik i alt det 
Frirum ellers byder på af frivilligdrevne tiltag som 
kreaklub, strikkecafé, klub for unge, fødevarefællesskab 
mm. Det at blive del af et lokalt fællesskab, styrker den 
enkeltes mentale og fysiske sundhed, og er med til at 
sprede positive ringe i vandet: Folk i området man hilser 
på, nogen man lærer at kende, man tager på tur i byen 
med, nogle der kan hjælpe når man bøvler med MitID 
osv.

Den løbende og inkluderende aktivitet >
Nabokaffe: Hver 14. dag inviterer vi på nabokaffe torsdag formiddag. Her 
serveres en ostemad og kaffe/the, og så går snakken. Aktiviteten har kørt 
siden corona, og der er tale om et rummeligt fællesskab, der både inkludere 
nydanskere, seniorer og voksne udenfor arbejdsmarkedet. Det er netop den 
blandede sammensætning, der er styrken i fællesskabet. Fx inviterer de 
ældre damer de yngre med i deres strikkecafé om tirsdagen og på den 
måde bliver det en indgang til de andre aktiviteter og netværk Frirum 
skaber. Blandingen er svage og mere "almindeligt" ressourcestærke 
brugere er nabokaffens styrke. Familierådgivere i Åbyhøj, bostøtter mv. kan 
hjælpe med at brobygge til nabokaffe og Frirum.  
To større arrangementer > DK spiser sammen i Frirum: Ifm. den 
landsdækkende kampagne vil vi gerne lave to årlige fællesspisninger, hvor 
alle kan være med. Her ønsker vi især at inkludere 14 unge unge fra 
FundaBo, på kanten af hjemløshed og brobygge til Frirum. 

                        10.000 kr. 0                         10.000 kr. 
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41 FødevareBanken Fra madspild til 
måltid

Socialt udsatte mennesker. I 
Aarhus kommune 
samarbejder vi med 53 
organisationer og institutioner.

At levere overskudsmadvarer til steder for socialt 
udsatte borgere i Aarhus kommune, så varerne kan 
anvendes til tilberedelse af nærende, varierende og flere 
måltider mad. Vi ønsker at forbedre livsvilkårene for 
mennesker i svære livssituationer, som ofte ikke kan 
forsørge sig selv med ordentlig mad ift. kvalitet og 
mængde. Ved at bidrage til modtagerstedernes måltider 
er vi desuden med til at afhjælpe ensomhed.
Vores seneste tilfredshedsundersøgelse viser, at 
leveringerne kommer modtagerstedernes målgrupper til 
gode ved, at de får adgang til billigere måltider (62 %), at 
organisationen får frigjort ressourcer til andre aktiviteter 
for målgruppen (61 %) og at målgruppen får adgang til 
sundere og mere varieret kost (47 %). 
I 2023 fortsætter vi vores frivillige sociale arbejde i 
Aarhus. Vi forventer at levere minimum 212 tons 
fødevarer til organisationerne/institutionerne i 
kommunen.
Formålet med at undgå madspild i fødevareindustrien er 
desuden at spare klimaet for kæmpe mængder CO2.

Fødevarebankens frivillige chauffører indsamler friske overskudsmadvarer 
(inden for sidste holdbarhedsdato) fra donorer i fødevareindustrien (eks. 
Arla, Salling Group, Aarstiderne m.fl.). Maden holdes frisk og sorteres for 
endeligt at nå ud til sociale organisationer/institutioner i Aarhus Kommune. 
Vi samarbejder med 53 modtagersteder i Aarhus som fx bosteder, 
væresteder, kvinde- og mandekrisecentre, skoler for psykisk sårbare, 
morgenmadsklubber på skoler beliggende i socialt udsatte områder, 
herberger, sommerlejre for børn m.fl. De hjælper dagligt bl.a. hjemløse, 
unge og voksne med psykiske og fysiske sygdomme, omsorgssvigtede børn 
og unge, misbrugere, voldsramte kvinder og deres børn samt unge med 
sociale vanskeligheder. Det er bl.a. Forsorgshjemmet Østervang, Aarhus 
Krisecenter, Kofoeds Skole, Veteranhjem Midtjylland, KFUK Reden, Kirkens 
Korshærs Varmestue, Mandecentret og Søndervangskolen. 

Den gennemsnitlige modtagerorganisation får mad for en værdi af ca. 
103.000 kr. om året. 

                        50.000 kr. 0                         40.000 kr. 

42 Værestedets 
brugerforening

Ud at se Brugere af Værestedet At skabe oplevelser og livskvalitet for brugerne af 
Værestedet

Gåture, busudflugter til serværdigheder. Tale og spise sammen som 
almindelige mennesker.

                        50.000 kr. 0  Afslag Der gives principielt 
ikke tilskud til  
brugerforeninger 
ved egne tilbud.

43 Center for seksuelt 
misbrugte – Midt 
nord frivilligsektion

Samvær i nye 
rammer

Voksne over 18 med senfølger 
efter seksuelle overgreb i 
barndommen og ungdommen

På grund af senfølger efter seksuelle overgreb i 
barndommen og/eller ungdommen er vores målgruppe 
ofte belastet af angst, skam, PTSD, manglende tillid til 
andre og lave/ustimulerede sociale kompetencer, hvilket 
fører til selvisolering og høj grad af ensomhed. Vi ønsker 
med nærværende projekt at sætte fokus på dette 
dilemma ved at tilbyde to udflugter i 2023 med 
ligesindede og frivillige, som vores brugere er trygge ved. 
Det er et stort skridt for mange at bryde isolationen og 
træde ud af de vante rammer. For at denne proces skal 
føles overskuelig og meningsfuld, vil vi udvikle initiativet i 
samarbejde med vores brugere (og frivillige), så de er 
med i hele processen fra beslutning til planlægning og 
deltagelse. Brugerne skal støttes i at planlægge med blik 
for både egne og andres behov, hvilket opøver evnen til 
at forstå sig selv i samspil med andre. Derigennem 
udvikles og øges de sociale kompetencer.

Vi vil indlede projektet med at gå i dialog med vores brugergruppe, og 
herudfra nedsætte et planlægningsudvalg bestående af brugere og frivillige. 
Her skal det klargøres hvilken type udflugt, der giver mening, og hvordan 
den skal tilrettelægges. Vi vil lægge op til brugerinddragelse på alle 
niveauer, hvilket vil sige både administrativt (udarbejdelse af invitation, 
tilmeldingsliste, planlægningsliste mm.) og opgaver i forbindelse med 
gennemførelse af udflugterne (indkøb, bestilling af bus, planlægning og 
klargøring af måltider og eventuelle guideopgaver). Vi ønsker at kunne 
planlægge to udflugter, hvor den ene tænkes i nærmiljøet, fx Moesgaard 
Museum og den anden som en lidt længere udflugt til fx Ree Park Safari. På 
turene skal der både være momenter af nye og anderledes oplevelser samt 
en høj grad af socialt samvær, bl.a. omkring måltider eller planlagte 
samværsøvelser. 

                        30.000 kr. 0                         15.000 kr. 
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44 Kvisten Behandling og 
rådgivning til 
borgere i Aarhus 
Kommune med 
senfølger efter 
seksuelle overgreb

Målgruppen er voksne med 
senfølger efter seksuelle 
overgreb, som er foregået 
inden det fyldte 18. år

Kvisten tilbyder gratis psykoterapeutiske 
behandlingsforløb, enten individuelt eller i kønsopdelte 
grupper á 5-7 deltagere. I terapien tager bruger og 
terapeut fat på at bearbejde chok og traumer og 
afdække de seksuelle overgrebs betydning for, hvordan 
han eller hun har det i dag. Behandlingen tager 
udgangspunkt i årsagen til, at de har det dårligt i stedet 
for blot at symptombehandle. Den psykoterapeutiske 
behandling til voksne med senfølger efter seksuelle 
overgreb har stor betydning for målgruppens evne til at 
fastholde et job eller følge en uddannelse og fungere i 
sociale relationer med f.eks. kolleger, familie og 
parforhold. Målgruppen opnår generelt en markant 
større livskvalitet. Kvisten evaluerer kontinuerligt 
resultater af behandlingen, som klart viser, at brugerens 
senfølger reduceres betydeligt. Målgruppen kan frigøre 
sig fra skyld og skamfølelser over overgrebene, de 
psykiske symptomer bliver mildere, og de er i langt 
højere grad i stand til at mestre livet.

Kvisten vil i projektet tilbyde psykoterapeutisk behandling i individuelle og 
gruppeforløb, som varetages af frivillige som er uddannet psykoterapeuter 
eller psykologer med specialisering i psykoterapi. Udover psykoterapi 
tilbyder Kvisten hver uge anonym telefonrådgivning for henholdsvis kvinder 
og mænd, vi har online rådgivning til målgruppens pårørende, og vi har 
rådgivningsforløb til unge 15-30 årige (projekt). Derudover har Kvisten et 
mandetræf i Aarhus Kommune, som er et gratis, anonymt og uforpligtende 
tilbud til voksne med senfølger efter seksuelle overgreb, som savner nogle 
at dele deres erfaringer med. I projektperioden vil vi i Kvisten desuden 
oprette et nyt træf i Aarhus Kommune, målrettet kvinder.

                        40.000 kr. 0                         30.000 kr. 

45 SAND Østjylland Aktioner Hjemløse og socialt udsatte Vi arbejder på af forebygge hjemløshed. Dette gør vi 
igennem lobbyisme, PR,events dialog mm.
Herudover sidder vi i div. samarbejdsudvalg i Aarhus 
kommune. Vi arbejder med generel hjemløshed, men 
laver også andet.
 I SAND er der kun frivillige med baggrund i hjemløshed 
der hjælper andre med de problemstillinger hjemløse 
ofte fra gaden til det offentlige

Vi vil lave aktioner i Aarhus for at sætte fokus på hvilke problemstilliger 
hjemløse har og hvordan vi kan hjælpe dem, bedst muligt.
Herudover yder vi bistand i form af et bisidderkorps der består hjemløse og 
socialt udsatte. Desuden søger vi hjælp til transport til botilbud, forplejning 
kontorhold og bisidder

                      150.000 kr. 35000                         20.000 kr. 

46 Livsværkstederne i 
Gellerup 

Gode råd, når 
regningerne vokser! 

Socialt udsatte i Gellerup og 
frivillige i det sociale arbejde i 
Livsværkstederne

I Livsværkstederne møder vi nogle af de mennesker, som 
har mindst og som nu i særlig grad mærker 
konsekvenserne af energikrise og stigende priser. Mange 
af vores gæster har desuden svært ved at orientere sig 
gennem gængse informationskanaler og medier og deres 
netværk består typisk af mennesker i samme situation 
som dem selv. Det gør det svært at få ny viden fx i 
forbindelse med en krise som den nuværende. 
Fra Coronapandemien ved vi, at de daglige aktiviteter i 
Livsværkstederne i krisetid bliver særligt vigtige for at 
vores brugere kan opretholde en normal hverdag og 
hente ny viden, der kan hjælpe dem med at omstille til 
nye betingelser. Vi oplever tit, at ny viden tager længere 
om at nå vores brugere, ligesom det er afgørende, at 
viden deles af personer, som de allerede har opbygget 
god tillid til. 
Vi ønsker, at Livsværkstederne med denne indsats kan 
klæde brugerne på til at håndtere energikrisens forøgede 
økonomiske pres og give dem viden de kan dele med 

 familie og netværk. 

I Livsværksteder vil vi:
 •Uddanne et korps af frivillige energiambassadører blandt vores brugere 

som gennem workshops får viden og konkrete tips 
        de kan være med til at udbrede og dele i deres netværk
 •Sammen med ambassadørerne udvikle en spiseseddel med ”Tips og tricks 

til at spare på energien”, som er målrettet 
        brugergruppen ved fx at tage højde for sprog, madlavningstraditioner 
og særlige forhold, når man er mange som bor 
        sammen 
       (store familier)  
 •Uddele ”spisesedlen” og skrue op for informa onsindsatsen om 

energikrisen, der hvor vi dagligt møder vores brugere: 
  I vores sociale cafe, Cafe Vita
         Når vi tre gange ugentlig er på gaden og uddele ”kaffe og en snak” i 
områderne Gellerup, Skovgårdsparken, Tovshøj og 
                 Søvangen
         I vores rådgivningsaktiviteter (økonomisk og juridisk rådgivning)
         I vores beskæftigelsesaktiviteter i køkken/café/værksted

                        39.500 kr. 0                         39.500 kr. 
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47 Aarhus Street 
soccer (ass) 

Aarhus Street Soccer 
- Udsatte fodbold

Udsatte der har lyst og vilje til 
at arbejde for foreningens 
formål og er fyldt 18 år. 

-At skabe og udvikle rammer og muligheder for at voksne 
kan spille gadefodbold i Aarhus og omegn. At dyrke 
gadefodbold og motion med udgangspunkt i fællesskabet 
og det sociale liv i klubben med særligt fokus på at 
udbrede kendskabet til gadefodbold for foreningssvage 
individer og grupper med det formål at mindske ulighed i 
sundhed. At udvikle medlemmers lyst til at engagere sig 
og tage et medansvar i foreningen.

Projektet indeholder at mødes to timer to gange i ugen til træning og 
asfaltliga.  Vi tilmelder os turninger i løbet af året, hvor vi deltager aktivt. 

                        50.000 kr. 0                         10.000 kr. 

48 Aarhus 
Vinterherberg c/o 
Røde Kors Aarhus 
afdeling

Aarhus 
Vinterherberg 
2022/23 
(åbningsperiode 
november 2022 - 
marts 2023)

Dent typiske bruger af 
vinterherberget er en 
østeuropæisk mand i alderen 
30-55 år. 

Udover det overordnede formål nævnt ovenfor, har de 4 
parter bag Vinterherberget sat følgende formål for 
partnerskabet:
- at undgå gadesovere i byens opgange og tomme 
bygninger - at undgå tiggeri på gader og stræder i Aarhus 
- at nedbringe kriminaliteten i målgruppen bl.a. ved tæt 
samarbejde med Østjyllands Politi - at rådgive og evt. 
hjælpe med hjemrejse til hjemlandet, når og hvis, der er 
interesse herfor - at samarbejde med de tilbud, der i 
Aarhus findes for de danske hjemløse, og specielt prøve 
at undgå de udenlandske hjemløse bliver integreret i det 
narkomiljø, der findes blandt danske hjemløse i Aarhus - 
at engagere det aarhusianske civilsamfund i løsningen af 
ovennævnte opgave og i omsorgen for denne sårbare 
gruppe, jvf nedenfor om de frivillige.

Nærværende ansøgning omhandler frivilligendsdelen i Aarhus 
Vinterherberg, der er helt essentielt for, at tilbuddet kan eksistere. Vi 
forventer - i lighed med tidligere år - at vi fra Socialministeriets 
nødherbergspulje vil få beviliget et beløb, der svarer til 2 fuldtidsstillinger, 
som vi fordeler på 4 halve stillinger. 
Men for at drive Vinterherberget kræves det, at vi kan rekruttere 3 frivillige 
til hver aftenvagt (fra kl. 20 - 24) og 2 til hver nattevagt
(fra kl. 24 - 08). Erfaringsmæssigt kærver det, at vi kan engagere mellem 90 
og 100 frivillige pr. sæson til at dække ugens 7 dage i knap 5 måneder. 
Mens vi tupisk kan regne med, at mellem 25-30 frivillige fra sidste sæson 
melder sig igen, kræver det således, at vi er i stand til at ny-rekruttere 
mellem 60 og 70 nye frivillige. Dette forudsætter et intensivt pr-arbejde, 
arrangementer og opsøgende virksomhed ligesom der nødvendigvis må 
afsættes ressourcer til at sikre et "vagtskema", som jo ofte løbende må 
justeres.

                      125.000 kr. 0                       125.000 kr. 

49 Joan Søstrene 
Århus

Joan Søstrene Aarhus Ofre for vold, seksuelle 
overgreb, prostitution, mv. Vi 
fører ikke statistik dog 
optælling.

Vi giver anonym rådgivning, støtte og hjælp
til enhver kvinde over 18 år, der har været
udsat for incest,vold, voldtægt,
sexchikane, trussel om vold eller involveret i
prostitution. Vi rådgiver og støtter gratis
online, over telefon, mail, facebook, en til en
samtaler og i gruppeforløb og intuitiv
maling. Vi afholder temadage og oplyser og
arbejder sammen med beslægtede
organisationer og er pressionsgruppe overfor politi.

En til en støtte samtaler. Telefon eller online
rådgivning for borgere der ikke kan møde op
i vores lokaler.
Gruppeforløb med fokus på selvværd.
Gruppeforløb Intuitiv maling. Værdier i vores
arbejde: hjælp til selvhjælp, fokus på
socialiseringsproblematikker og
ensomhed, forebyggelse af reviktimisering
og retraumatisering, fokus på kvindens egne
ressourcer og mobiliseringsmuligheder,
hjælp til stabilisering af traumereaktioner,
hjælp til at genfinde håb og drømme, hjælp
til at forstå fortid for at kunne udvikle nye
mestrings-strategier og værdisæt i nutid og
fremtid, vejvisere til andre frivillige
organisationer og etablererede systemer.

                        80.000 kr. 30000  Afslag Prioritering af 
andre ansøgere
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50 Reden Aarhus Redens 
Sundhedsindsatser

Udsatte kvinder. (misbrug, 
vold, hjemløshed, psykisk 
sygdom, prostitution, 
isolation, ensomhed)  

Reden Aarhus ønsker hermed at sætte endnu mere fokus 
på udsatte kvinders helbred og sundhedstilstand, da 
flere undersøgelser påpeger at udsatte borgere dør langt 
tidligere end gennemsnittet. Derfor ønsker Reden 
Aarhus at etablere målrettede indsatser der styrker 
målgruppens egen sundhedsopfattelse samt forståelse, 
og dermed hjælpe målgruppen til at reagere og 
interagere med det eksisterende sundhedsvæsen. 
Vi kan se at det hjælper at forene det socialfaglige 
arbejde med et sundhedsmæssige spor. Mange af de 
kvinder vi ser i vores klinik, kommer ikke til egen læge 
eller i det eksisterende sundhedssystem. Enten fordi de 
ikke føler sig set, hørt eller kan navigere i det, eller fordi 
at føre en meget kaotisk livsførelse, hvor sundhed og 
sygdomstegn fylder meget lidt. Men når de har et trygt 
tilbud, er de meget mere villige til at tage imod 
sundhedsrådgiving, tests og undersøgelser etc. Og 
efterfølgende er det ligeledes nemmere at brobygge ind i 

 de gængse systemer eller a jælpe med andet  

Sundhedsindsatsen består af både en fysisk klinik og et opsøgende team, 
som består af en sundhedsfaglige koordinator og et frivilligkorps (både 
læger/sygeplejersker), som ugentlig tager imod i den fysiske sundhedsklinik 
på reden, men som også er udkørende til de kvinder der arbejder i sexsalg 
eller opholder sig i eget hjem. Begge indsatser bemandes med to personer 
ad gangen af sikkerhedsmæssige hensyn, men også for at medbringe den 
bredest mulige ekspertise. Ligeledes tilknyttes redens rådgivnings- eller 
sociale ressourcer, der hvor behovet er til yderligere hjælp mv. 
Reden Aarhus udvider således sit sundhedsspor til også at være opsøgende. 
Både fysisk og gennem digitalt opsøgende arbejde på de sociale medier, 
annoncesider og hjemmesider mv. Det er nemlig på de mange forskellige 
medieplatforme, som kvinderne i sexsalg benytter til at kommunikerer og 
skabe kundekontakt på, hvorfor vi også er opsøgende her. 

                      160.760 kr. 40000                         30.000 kr. 

51 Exitcirklen - veje 
ud af psykisk vold 
(Aarhus)

Veje ud af psykisk 
vold

Piger og kvinder fra 15 år, som 
er eller har været udsat for 
(psykisk) vold i en nær relation.

Exitcirklens samtalegrupper og støtteforløb har til formål 
at hjælpe unge og voksne til et liv uden vold ved at:
1) udfordre vedligeholdende voldscirkler
2) introducere kognitive selvhjælpsredskaber
3) skabe rum for deling af uredigerede livshistorier
4) genopbygge selvværd og selvtillid
5) udfordre sikkerhedsadfærd
6) vise en vej ud af ensomheden
7) styrke den enkelte til at kunne sige fra overfor den 
psykiske vold
Tidlig indsats gør det nemmere for psykiske voldsofre at 
undslippe de vedligeholdende voldscirkler. Tidlig indsats 
forhindrer følgekonsekvenser og eskalering af psykisk 
vold og mindsker risiko for tilbagefald.
Ved at hjælpe psykisk voldsramte hjælper vi desuden:
• Børnene; ved at støtte voldsramte forældre hjælper og 
beskytter vi også børnene.
• De kommende generationer; ved at bryde den onde 
voldscirkel forebygger vi psykisk vold og udfordrer den 
negative sociale arv
• Samfundet; vi sparer samfundet for økonomiske 
omkostninger forbundet med følgekonsekvenser af 
psykisk vol

Projektets indhold dækker over:
• Terapeutiske selvhjælpsgrupper bestående af 10 kognitive og narrative 
trin ud af psykisk vold:

 1)Gruppeforløb for kvinder fra 20 år. Gruppen mødes 2,5 me ugentligt i 13 
uger.

 2)Gruppeforløb for unge ml. 15-19 år. Gruppen mødes 2 mer ugentligt i 10 
uger. 
• Individuelle støtteforløb (5 x 1 time med mulighed for forlængelse)
I Exitcirklens gruppeforløb:
- deler deltagerne livshistorier, erfaringer og håb for derigennem at 
genfinde styrken og modet til at bryde med den psykiske vold.
- Introduceres deltagerne til kognitive selvhjælpsredskaber mhp. at 
udfordre de vedligeholdende voldsmønstre, de som voldsudsatte kan være 
fanget i, samt at tackle og bearbejde konsekvenserne af volden.
Alle forløb faciliteres af fagprofessionelle samt erfaringspersoner, som selv 
har oplevet psykisk vold.
Alle deltagere visiteres inden deltagelse. Ved forløbets afslutning foretages 
både en skriftlig og mundtlig evaluering af forløbet, bl.a. med henblik på 
effektmåling.

                        90.000 kr. 0  Afslag Prioritering af 
andre ansøgere
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52 Rummeligheden Rummeligheden 360 
grader

Udsatte + 30 m. svære 
sociale/psykiske/fysiske/sprogl
ige vanskeligheder, traumer, 
angst, fobier etc.

Rummeligheden startede i 2015 med en lille gruppe 
udsatte kvinder + 35 og er vokset til 21 med mange på 
venteliste. Deltageres funktion og livskvalitet bedres 
gennem motion, afspænding og kostråd samt social 
kontakt/netværk. De opnår tryghed, selvhjulpenhed, 
integration og ansvar for eget liv.  Desuden forebygges 
ensomhed og forværring af den personlige situation. Der 
gives rådgivning om egne rettigheder og muligheder, 
undervises i sprog, og omgang med offentlige 
myndigheder og sundhedssystemet, betjene platforme, 
udfylde skemaer mv. Vi har klaret os med få midler fra 
FO, § 18 og Velliv, men gruppen er vokset til 3 hold á 7 
kvinder og ventelisten er lang. Mange andre kvinder har 
stort behov for tilbuddet, som kan nås med øget reklame 
og større synlighed i medier, gadebilledet osv.

Pt. har Rummeligheden hold med 21 kvindelige deltagere men ugentligt 
henvender såvel bostøtter som Indsats for Førtidspensionister sig på vegne 
af borgere med behov for plads hos os, så kapaciteten må snarest udvides. I 
en kommende 1 1/2-årig projektperiode udvides projektet med flere hold. 
Der er 3-5 frivillige tilknyttet Rummeligheden i projektperioden, og flere 
inddrages i takt med øgede holdantal. Udvidelsen betinger midler fra fonde 
og lignende. De projektansatte fører logbog over deltagernes fremmøde, og 
laver en holdliste. Hvis en deltager ikke møder op og ikke meldt afbud, 
ringes der til vedkommende. Der er intet frafald fra Rummelighedens hold. 
Ved den kommende projektudvidelse oprettes Rummeligheden som hold i 
FO-Aarhus regi, med lister med registrering af holddeltagerne.

                        55.000 kr. 0                         20.000 kr. 

53 Det rullende 
hjerterum  

Det Rullende 
Hjerterum

Hjemløse og socialt udsatte Vores plan er at food trucken skal ud at køre i 
weekenderne, i de områder hvor de udsatte og hjemløse 
opholder sig i byen.  
I weekenderne åbner Værestedet først kl.13.00 og der er 
ingen morgenmad eller frokost til de brugere der 
kommer. Det laver vi til dem – og vigtig er at vi laver 
noget sund og nærende kost til dem.
Mit håb er at når de hjemløse og udsatte ser 
"Hjerterummet" komme kørende, så ved de at der først 
og fremmest er nogen der gider at lytte og snakke. 
Det er noget jeg har lært i de sidste 10 år hvor jeg har 
hjulpet de hjemløse. Hvor meget det betyder for dem at 
nogen gider at snakke med. De skal også vide at når 
"Hjerterummet" kommer kørende, så bliver de forkælet - 
ligesom jeg altid gør så meget det er muligt året rundt. 
Vi skal huske på at de hjemløse er hjemløse året rundt, 
og at det ikke kun er når det vinter og koldt vi skal tage 
os af dem. Det er hele året rundt. De har lige så meget 
brug for omsorg når solen skinner, som når det sneen 
falder.

Hver weekend sørger vi for at alle får et sundt og nærende måltid.
Og hver måned skal vi holde fødselsdag for alle dem der har haft fødselsdag 
den forgangne måned - med kagemænd og kagekoner, boller og varm 
cacao. Alle fortjener at blive fejret, og specielt dem som ikke har nogen der 
venter derhjemme.
Ideen er også at inddrage de hjemløse og socialt udsatte som er i stand til 
det, til at hjælpe med at lave mad. De vil ofte gerne hjælpe til, og jeg har 
allerede snakket med dem om ideen med det rullende hjerterum, og de er 
vilde med ideen om det.
Det bliver et fælles projekt. Det bliver de hjemløses food truck. 
Et sted de altid kan søge hen for at få et knus, få noget mad eller drikke, 
eller selv bidrage til at støtte og hjælpe andre i en svær situation som de 
alle selv kender til.
Den sociale del er mindst ligeså vigtig, som et godt måltid mad.
Ofte har de hjemløse mere brug for en at snakke med, fremfor noget at 
spise. Og som snakken går åbner man sig mere op, for også at få lidt mad.

                      250.000 kr. 0                         30.000 kr. 

Side 21 af 39

Punkt 3, Bilag 2: Bilag 1 § 18 fordeling 2. runde 2022 2 (1).pdf



Nr. Ansøger Projektets titel Projektets målgruppe Projektets formål Projektets indhold Ansøgt beløb § 18 1. runde 2022 Forslag til indstilling Begrundelse/ 
betingelser

54 NEFOS Fortsat rådgivning og 
støtte til borgere i 
Aarhus Kommune, 
der har oplevet 
selvmord eller 
selvmordsforsøg 
blandt familie eller 
venner. 

Alle borgere i Aarhus 
Kommune, som er ramt af 
andres selvmordshandlinger. 

I 2021 begik 135 personer selvmord i region Midtjylland 
og næsten 500 forsøgte. Hver selvmordshandling 
påvirker 7-30 personer. Det giver en meget stor gruppe 
af pårørende og efterladte, som berøres dybt og kan 
være en meget sårbar gruppe. Til trods findes der ingen 
offentlige vederlagsfrie tilbud om støtte, som de kan 
benytte sig af.

NEFOS Aarhus tilbyder gratis professionel rådgivning til 
alle pårørende og efterladte efter selvmord uanset om 
selvmordet lige er sket eller ligger mange år tilbage. 
Nefos ønsker med sit tilbud, at reducere risikoen for 
kronisk og belastende mistrivsel hos pårørende og 
efterladte. Deltagerne får bearbejdet deres sorg og får 
værktøjer til at håndtere den svære livssituation, så de 
undgår længerevarende sygefravær og social isolation 
eller i sidste ende, selv begår selvmord.

NEFOS prioriterer desuden højt, at være 
sparringspartner for fagpersoner i Aarhus Kommune, der 
arbejder med selvmordsramte samt samarbejde med 
relevante institutioner og organisationer

Opretholdelse og udvikling af NEFOS Aarhus, så kommunes borgere kan få 
gratis hjælp af vores lokale rådgivere. Samtalerne foregår som 
udgangspunkt i Frivilligcenter Aarhus' lokaler.

NEFOS tilbyder 5 gratis individuelle samtaler med en frivillig rådgiver. 
Gruppesamtalerne består af 5-9 borgere samt to rådgivere. Grupperne 
mødes to timer hver anden uge i et forløb på 8 gange. Gennem grupperne 
får brugerne et netværk af ligesindede, der modvirker følelsen af ensomhed.

I nogle situationer kan rådgivning ydes over telefon og til særlige udsatte 
tilbydes der hjemmebesøg. Her under børnefamilier. Alle frivillige rådgivere 
har eget NEFOS tlf.nr.

Grundet indsatsens karakter kræves der en høj faglighed af rådgiverne, og 
alle er kvalificeret til at yde forskningsmæssigt dokumenteret rådgivning, de 
tilbydes derfor løbende supervision og opkvalificering. Der er i hver region 
ansat en administrativ koordinator 5 t/u, som har til job at rekruttere, 
koordinere og fastholde de frivillige rådgivere.

                        92.000 kr. 0                         20.000 kr. 

55 Den sociale 
retshjælps fond 

Den Sociale 
Gældsrådgivning

Projektets målgruppe er 
socialt udsatte borgere, der 
har problemer af en social 
karakter.

Projektet har til formål at møde de socialt udsatte 
borgere i øjenhøjde og yde gratis økonomi- og 
gældsrådgivning til socialt udsatte borgere i bl.a. Aarhus 
Kommune. Rådgivningen har det vigtige formål, at det 
skal give borgeren overblikket tilbage. Dette giver 
borgeren mentalt overskud til tilværelsen, da de ikke 
længere vil skulle bruge samme mængde af kræfter til at 
bekymre sig over deres ofte tårnhøje gæld. Det mentale 
overskud kan derefter bruges til f.eks. at søge job eller 
komme i uddannelse. Denne effekt er dokumenteret af 
Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering i deres 
evaluering af den gratis gældsrådgivning af borgere på 
offentlige forsørgelse i perioden 2015-2018. Det mentale 
overskud, som vores rådgivning giver, vil også hjælpe de 
socialt udsatte borgere, som har børn. Overskuddet vil 
give forældrene mere frihed og tid til at give deres børn 
støtte og en mere stabil opvækst, som vil føre dem i 
uddannelse og på sigt til et godt voksenliv.

Rådgivningen foregår fra vores kontor på Augustenborggade i Aarhus. 
Borgerne modtager personlig rådgivning via telefon, pr. mail eller ved fysisk 
fremmøde på kontoret. Vi har derudover en opsøgende indsats i 
samarbejde med ’Voksne, job og Handicap’ ved Aarhus kommune, hvor 
vores frivillige rådgivere besøger bosteder, krisecentre såsom Malmøgade 
og Tre Ege. Her møder vores frivillige rådgivere Aarhus’ socialt udsatte 
borgere i øjenhøjde og rådgiver dem om deres økonomi og gæld på stedet. 
Hvis borgerens sag er af en større karakter, tages denne med til yderligere 
sagsbehandling på vores kontor. Sagsbehandlingen består typisk af en 
screening af klientens gæld ved RKI og debitorregisteret samt gennem 
kontakt til borgerens kendte kreditorer. Efterfølgende udfærdiges et 
gældsoverblik samt et budget, der bruges til at forhandle med kreditorerne 
om borgerens gæld mhp. at forhandle aftaler om afdrag, sletning, 
nedskæring og/eller rentestop på vegne af borgeren.

                      170.796 kr. 0                         30.000 kr. Til husleje og 
forplejning
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56 Landsforeningen 
for efterladte efter 
selvmord

Efterladte efter 
selvmord - 
Lokalkreds 
Midtjylland / Aarhus

Målgruppen er personer i 
Aarhus og omegn, som har 
mistet en eller flere 
nærtstående ved selvmord.

Projektets formål er at hjælpe efterladte efter selvmord 
til at kunne leve et godt liv igen med den erfaring tabet 
af et elsket menneske ved selvmord er. Der afholdes 
aktiviteter, hvor efterladte efter selvmord kan mødes i 
netværk med andre efterladte. Det er vores erfaring, at 
det er hjælpsomt for mange, at mødes i et fortroligt rum 
med andre, der har erfaringer man kan spejle sig i. 
Gennem relevante foredrag og oplæg vil projektet give 
deltagerne indsigt i og forståelse af egen situation. 
Deltagerne vil blive orienteret om andre tilbud, som 
f.eks. deltagelse i selvhjælpsseminar og ungeseminar i 
vores forening, og i tilbud andre stede, som f.eks. NEFOS.

Foreningens lokalkreds i Aarhus blev i 2020 retableret med en ny 
bestyrelse, som efter coronapausen har succes med at gennemføre 
aktiviteter for efterladte efter selvmord, oftest i Frivillighuset på Sønderallé. 
Indtil videre er Landsforeningens kasserer økonomiansvarlig for 
lokalkredsen i Aarhus, hvilket er begrundelse for, at der søges §18-midler 
via Landsforeningens cvr-nummer.
Der planlægges med 4 arrangementer om året med oplæg / foredrag, hvor 
der skal betales honorar til oplægsholderne. Derudover afholdes 
netværksmøder og Walk & talks, hvor deltagerne har mulighed for at dele 
egne historier og erfaringer med hinanden. 
I forbindelse med arrangementerne er der forplejning i form af kaffe, the, 
vand og frugt. Og måske lidt kage. Projektet ledes af frivillige, som selv har 
erfaringer med at miste ved selvmord.

                        20.000 kr. 0                         20.000 kr. 

57 Cafe Exit Madklub og 
rådgivning for 
indsatte og ex-
indsatte

Indsatte, tidligere indsatte og 
deres pårørende, herunder 
børn.

Målet er at tilbyde Café Exits brugere hjælp i form af 
mad og rådgivning, der kan hjælpe dem gennem de 
aktuelle udfordringer med øget inflation, høje 
prisstigninger på mad, el, varme og andre udgifter. 
Vores brugere er pr. definition meget hårdt økonomisk 
trængte. Det var de også inden de nuværende forhold 
indfandt sig. Vi ved derfor, at et sundt gratis 
velsmagende måltid mad om ugen kan være en stor 
hjælp. Ud over det hjælper vi, fx ved huslejerestancer 
med at søge hjælp fra kommunen (fx enkeltydelse), 
ligesom vi er brobygger til udlejer, så vores brugere 
undgår at blive smidt ud. Vi hjælper desuden de 
indsattes familie gennem støttende samtaler og 
henvisning til fx Pårørendeforeningen SAVN, 
Mandecenter og Mødrehjælpen. Ydermere har vi hjulpet 
børn af indsatte med at finde studiebolig og i det hele 
taget støttet op om den indimellem svære studiestart. 
Desuden har vi kendskab til små fonde, hvor man under 
visse forhold kan søge mindre beløb. Dette hjælper vi 
gerne brugerne med.

Projektet omfatter følgende aktiviteter:
 1)Ugentlig madklub, hvor frivillige, indsa e, ex-indsa e og pårørende 

mødes, lave mad og spise sammen. Det er en brugerinddragende aktivitet, 
idet madklubbens deltagere selv står for planlægning, indkøb mv. 
Madklubben er en fast ugentlig begivenhed, hvor brugerne under 
afslappede forhold kan få et pusterum fra hverdagen, herunder tale om, 
hvordan man bedst løses udfordringer med stigende el- og madpriser mv.

 2)Mentorforløb ved ansat socialkoordinator eller frivillige mentorer. 
Tilbuddet er en hjælp til at etablere sig efter endt afsoning, og det er 
naturligt også at inddrage de aktuelle forhold i forløbene.

 3)Retshjælp hos frivillig advokat – kan blive aktuelt for særligt gældtyngede 
brugere.

 4)Samtaleforløb hos frivillige terapeuter. Forløbene sigter på psykiske 
problemstillinger, men for nogle brugere kan de aktuelle vanskeligheder 

 også blive en psykisk belastning, som kan a jælpes gennem samtaleforløb. 

                        25.644 kr. 0                         25.644 kr. 
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58 Gallo Huset Arbejdsmarkedsproje
kt for psykisk 
sårbare, et mere 
rummeligt 
arbejdsmarked samt 
debatarrangementer

Psykisk sårbare voksne i 
alderen 18-65 år

Gallo Huset er en socialøkonomisk arbejdsplads for 
psykisk sårbare og udfordrede mennesker. Vi arbejder på 
at skabe et hus og arbejdsplads, hvor mennesker kan 
indgå i meningsfuld arbejde og fælleskab med hinanden, 
på ordentlige og omsorgsfulde vilkår. Vores 
medarbejdere arbejder i forskellige grupper i Huset 
afhængig af deres interesser, ressourcer, uddannelse og 
evner. 
Vi driver en kaffebar og har kaffetrucken Ruby. Det er 
især Ruby, som vi mobiliserer i forhold til vores 
arbejdsmarkedsprojekt:  Gallo – Mestring og 
meningsfuldt fællesskab, et projekt som har faste 
rammer og faste kompetente medarbejdere, som følger 
deltagerne og deres proces tæt både i arbejdet og i deres 
personlige udvikling. Ved at følge den enkelte tæt kan 
medarbejderne stille tilpassede krav, udfordringer og 
eventuelt inkludere deltagerne andre Gallo aktiviteter. Vi 
organiserer også debatarrangementer der er målrettet 
den brede befolkning, hvor vi formidler viden og 
information om psykisk sygdom og psykiatri. 

Vores målgrupper er sårbare unge og voksne som har få psykiske og sociale 
ressourcer og mangler daglige aktiviteter. Dermed mennesker som har brug 
for nye muligheder for at kunne ændre sin situation og udvikle sig. 
Hensigten er at deltagerne på sigt kan benytte deres nye kompetencer til 
mestring, uddannelse og job. 
Målet med projektet er at skabe muligheder, støtte og opkvalificere den 
enkelte, så der skabes tillid til egne kræfter, evner, kompetencer og 
handlemuligheder. Dette vil vi opnå gennem meningsfuldt arbejde, 
relationer og positive fællesskaber.  Processen for deltagerne vil være 
individuel og tilpasset den enkeltes psykiske og sociale ressourcer. Deres 
psykisk og sociale ressourcer vil udvikle sig gradvist i kraft af projektet og 
nye rutiner og erfaringer. Vi vil helt konkret følge deltagerne i denne 
proces. I Gallo Huset benytter vi også sidemandsoplæring, som gør dem til 
rollemodeller for de øvrige deltagere. Deltagerne vil til tider således også 
blive instrueret af andre 

                      206.800 kr. 0  Afslag Prioritering af 
andre ansøgere

59 Gallo Gartnertiet Frisk luft og ny 
læring i Gallo 
Gartneriets grønne 
arbejdsfællesskab

Unge og voksne psykisk 
sårbare- og syge og  socialt 
udsatte borgere udenfor 
ordinært arbejdsmarked. 

Vi arbejder målrettet for, at psykisksårbare/syge unge og 
voksne borgere kan engagere sig i og erfare 
tilhørsforhold til et venligt og positivt fællesskab i det fri 
og udfolde forskellige evner sammen med andre i et 
grønt friluftsfællesskab. Fornyet tro på egne ressourcer 
og handleevne i den enkeltes liv samt socialt tilhør 
mellem mange forskellige frivillige bidrager stærkt til 
øget trivsel, sundhed og glæde, som kan føre videre til 
andre og flere positive fællesskaber og engagementer. I 
et nyt formaliseret samarbejde med Aarhus Sociale 
forhold og Beskæftigelse varetager vi opkvalificerings- og 
vejledningsforløb for 10 borgere løbende integreret i 
arbejdsfællesskabet af frivillige. Vi har rigtig gode 
erfaringer med, at både unge og knap så unge 
mennesker får opbygget ressourcer, mod og motivation 
ved at være aktive i det udendørs rum i fællesskabet, 
hvor vi også bl.a. takket være jeres hjælp kan afholde 
kvalificerende workshops og sociale 
læringsarrangementer for de frivillige. 

Vi vil meget gerne kunne tilbyde flere workshops til alle medarbejdere (incl. 
den frivillige bestyrelse), som både handler om Recovery metoden, psykisk 
sårbarhed samt om den praktiske viden og tilgang i havens daglige dont 
med læring indenfor den interesse som fokus. Igennem vinteren vil vi 
fastholde kontakten med medarbejdere, mens haven ligger stille, ved at 
holde et månedligt oplæg, samt ved at lave vinteropgaver i haven (hegn, 
beskæring mv.) og gå ture sammen. Det vil være 6 workshops med 
honorarer fra november - april. To der omhandler frugttræer, bærbuske og 
beskæring. To der omhandler Peer-uddannelsen og Recoverymetoden, idet 
nogle medarbejdere har en chance for at gå den vej i forhold til uddannelse. 
To der omhandler urter, dyrkning og økologi i samarbejde med andre 
foreninger (Praktisk Økologi, haveforeninger i Aarhus mv.), sådan at 
frivillige møder hinanden på tværs og igennem interessefællesskaber, og 
ikke gennem sygdom og stigmatisering derved. 

                        33.000 kr. 30000                         15.000 kr. 
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60 Bedre psykiatri i 
Aarhus

Hjælp og støtte til 
pårørende til 
mennesker med 
psykisk sygdom

Aarhus Kommunes borgere i 
alderen 9 - 64 år som er 
pårørende

Formålet med lokalafdelingens arbejde er at støtte de 
pårørende og give dem styrke til at være en stærk støtte 
for den syge. Når den pårørende effektivt kan deltage i 
samarbejdet om at hjælpe den syge, styrkes processen 
frem mod målet for behandlingen af den psykisk syge - 
at gøre den syge i stand til at mestre eget liv, fungere i 
fælleskabet, kvalificere livsdueligheden - og i sidste ende 
at bringe den syge tilbage til arbejdsmarkedet. En del af 
formålet med vores arbejde er at informere om psykisk
sygdom for at øge den almene viden herom. Et større 
kendskab til psykisk sygdom vil aftabuisere disse 
sygdomme, så vi reducerer stigmatiseringen af vore syge 
og sårbare medborgere. For at opfylde formålet laver vi 
oplysningsmateriale, foldere,
informationsmøder og danner netværksgrupper.

Vi har netværksgrupper til pårørende i alle aldre, samtaler, og information. 
Vi har fortsat særlig fokus på de unge i alderen 18-35 år samt børn i alderen 
9 - 17 år. Vi er optaget af: SYNLIGGØRELSE af de unges særlige udfordringer 
med uddannelse og arbejdsliv samt udfordringer ved at være pårørende. 
Påskønnelse af den unges kamp for at fungere på de svære livsvilkår, 
hun/han har til at skulle uddanne sig og få en bæredygtig tilværelse senere i 
voksenlivet. OMSORG et vigtig parameter. Børn og unge spejler sig i andre i 
samme livssituation. Ensomheden i pårørenderollen kan forløses TRYGHED 
etableres, fordi de her blandt andet kan tale om de "forbudte" følelser, de 
indimellem har i forhold til deres psykisk udfordrede familiemedlem. Alle i 
gruppen kender følelsen. Vi afholder netværksmøder om udfordringer i 
gruppen, undervisning, giver ny erkendelse af udfordringer, oplevelser, bla. 
teaterture og walk and talk Vi tilstræber lignende tiltag i vore øvrige 
grupper. 

                      103.000 kr. 60000                         20.000 kr. 

61 OCD-foreningen Frivilligt socialt 
arbejde for OCD-
ramte og pårørende i 
Lokalgruppe Aarhus, 
Selvhjælpsgrupper, 
Foredrag 
,telefonrådgivning, 
informationsmaterial
e

OCD-ramte og pårørende i alle 
aldre

At OCD-ramte og pårørende kan mødes med ligestillede, 
Lokalgruppen er vigtig , da det ofte er her, OCD-ramte og 
pårørende for første gang møder andre i samme 
situation., der mulighed for  erfaringsudveksling, og 
rådgivning om f.eks. behandlings muligheder.
Møderne er også med til at bryde ensomhed og isolation 
af OCD-ramte. At få hjælp til selvhjælp og ikke mindst 
dele tanker og følelser i forbindelse med det at have 
OCD, og hermed opnå bedre livskvalitet, til glæde for 
dem selv og samfundet. Forældre/ pårørende  til OCD-
ramte  kan støtte hinanden, få mere viden om  
sygdommen , få hjælp til at tackle barnets/pårørendes 
OCD og deres egne følelser i forbindelse hermed, da det 
kan utroligt hårdt for hele familien med en OCD-ramt.

Møderne i lokalgruppen  afholdes den sidste tirsdag i hver måned i Sundhed 
og- kulturcenteret Ankersgade, minus juli og december,   
Her har OCD-ramte  og pårørende uanset alder mulighed for i en hyggelig 
afslappet atmosfære at mødes med andre til gensidig støtte og 
erfaringsudveksling.
Oplysning : 2 foredragsaftener: viden om sygdommen og 
behandlingsmulighederne af fag personer med speciale i OCD.
Informationsmateriale til uddeling på møder, og stande.
Selvhjælpsgrupper  for unge og voksne OCD-ramte , samt forældre / 
pårørende til OCD-ramte Selvhjælpsgrupperne møde hver 14. dag . Frivillige 
psykologistuderende er gruppeleder for grupperne,  efter de har modtaget 
supervision af professionel udøvende psykolog 2 for hver gruppe. Det er 
med stor succes grupperne kører på 11. år, frivillige psykologstuderende 
der få stor kendskab til sygdommen-

                        38.000 kr. 0                         15.000 kr. 

62 Medicin Rådgivning Fastholdelse af 
telefonrådgivning, 
støttegrupper og fast 
kontaktpersonordnin
g

Borgere der har brug for hjælp 
til at udtrappe receptpligtig 
medicin, pårørende og 
fagpersoner

Vores brugere falder ned mellem to stole, da de ikke er 
misbrugere og derfor ikke kan få hjælp til udtrapning i 
misbrugscentrene. Der er ofte tale om mennesker, der 
midlertidigt er blevet væltet omkuld af en livskrise og har 
fået udskrevet deres medicin hos egen læge. De har 
derfor kun sparsom kontakt med psykiatrien og kan 
derfor heller ikke få hjælp til deres udtrapning der. Langt 
de fleste frivillige har mærket en udtrapning på egen 
krop. Derfor har vi et helt unikt udgangspunkt for at 
kunne hjælpe. Og det er netop her vi gør en kæmpe 
forskel, fordi det giver borgerne mulighed for at blive 
set, mødt, forstået og lyttet til. Og vi virker også som 
aflastning for familie, venner og netværk. Mange 
borgere oplever en væsentlig bedre livskvalitet, når de er 
fri af medicinen, da medicinen sløver, har mange 
bivirkninger og kan give pseudo-demens. Deres kognitive 
funktioner vender tilbage og de kan derfor leve et 
normalt liv og i mange tilfælde også vende tilbage til 
arbejdsmarkedet.

Vi tilbyder anonym og gratis telefonrådgivning, som borgerne altid kan 
ringe til. Hvis det udenfor åbningstid, ringer vi tilbage hurtigst muligt.
Vi tilbyder en fast kontaktperson-ordning, så borgerne altid kan få fat i den 
samme rådgiver. Ordningen er meget populær og kræver mange timer af 
vores frivillige.
Vi tilbyder også hjælp til at kommunikere med lægen ang. 
udtrapningsplaner. Ofte er det os, der varetager udarbejdelsen af 
udtrapningsplanerne og de støttende samtaler, mens lægen/psykiateren 
står for udskrivningen af medicinen.
Vi har også flere online støttegrupper hvor borgerne kan finde støtte, 
vejledning, undervisning og sparring med rådgivere og ligesindede.
Og vi ser ofte, at borgerne finder hinanden derinde og opdager, at de bor i 
samme by eller kommune og derfor danner venskaber og mødes til fx 
gåture. Det afhjælper i mange tilfælde den voldsomme ensomhedsfølelse, 
som desværre ofte følger med, når man er blevet syg af medicinen og står i 
et vanskeligt udtrapningsforløb

                        50.000 kr. 20000                         20.000 kr. 
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63 Depressionsforenin
gen 

Recovery i Fællesskab Unge (18+) og voksne med 
depression eller bipolar lidelse 
samt deres pårørende. 

Det overordnede formål er at styrke den mentale 
sundhed og evne til hverdagshåndering hos borgere 
berørt af depression og bipolar lidelse, både 
sygdomsramte og pårørende. Projektet har 3 elementer: 

1. ORGANISERING OG UDVIKLING AF 
SELVHJÆLPSGRUPPER
Formålet er at understøtte psykisk sårbare borgeres 
recovery gennem mødet og erfaringsudveksling med 
ligesindede om det, der er svært. 

2. ARRANGEMENTER FOR MÅLGRUPPEN 
Formålet er støtte borgere i målgruppen med viden om 
psykisk sygdom, støtte- og behandlingsmuligheder og 
styrke deres sociale relationer og netværk. Det sker fx 
via foredrag med fokus på ’hjælp til selvhjælp’ og 
aktiviteter med fokus på netværk og sociale relationer.

3. ONLINE STØTTE OG FÆLLESSKAB 
Formålet er at informere borgere i målgruppen om de 
muligheder, DepressionsForeningen tilbyder fx 
selvhjælpsgrupper, telefonrådgivning og videnformidling.

På tværs af projektets 3 elementer er målet også at 
engagere flere psykisk sårbare borgere i frivilligt, socialt 
arbejde. 

SELVHJÆLPSGRUPPER
DepressionsForeningen faciliterer pt. 4 selvhjælpsgrupper i Aarhus til følg. 
målgrupper:
1. Unge med depression (18-26 år)
2. Voksne med depression (over 26 år)
3. Voksne med bipolar lidelse
4. Pårørende til unge og voksne med bipolar lidelse
Grupperne mødes typisk hver anden uge og anvender en samtalemodel og 
mødestruktur, der støtter deltagerne i at få blik for deres ressourcer og 
handlemuligheder.

ARRANGEMENTER FOR MÅLGRUPPEN
Vi planlægger at organisere to foredrag, der formidler inspiration og viden 
om, hvordan man bliver bedre til at tackle symptomer og hverdagen. Ofte 
er isolation og ensomhed en stor udfordring for målgruppen. Derfor ønsker 
vi også at organisere to samværsaktiviteter som fx samtalecafeer, gåture 
m.m., hvor fokus er på at styrke deltagernes sociale relationer og netværk 

ONLINE STØTTE OG FÆLLESSKAB 
Via sociale medier vil vi række ud til borgere i Aarhus for at informere om 
støttemuligheder fx selvhjælpsgrupper, telefonrådgivning, podcasts m.m.

                        74.500 kr. 0                         30.000 kr. 

64 Landsorganisatione
n KRIS afdeling 
Århus 

Terapi og sociale 
Selvhjælpsgrupper til 
seksuelt misbrugte

Seksuelt misbrugte i Aarhus 
Kommune

Tilbyde og yde terapi/rådgivning til incestofre/seksuelt 
misbrugte i Aarhus Kommune og deres 
partnere/familier, såvel mænd som kvinder og sætte 
dem i stand til at leve et liv med håb om en bedre 
fremtid. 

Dette formål understøtter også nr. 3 af de 17 
verdensmål, som går ud på at forbedre sundhed og 
trivsel - herunder også at undgå mental mistrivsel, som i 
mange tilfælde fører til selvmord som følge af bl.a. incest 
og seksuelt misbrug.

Projektet består af 
- terapi i vore lokale i Aarhus
- sociale netværks- og selvhjælpsgrupper i Aarhus

Psykoterapeuterne (Helene, Sonja, Anna, Marian og Anna Kathrine) udfører 
terapien i samarbejde med bisidderne. Terapeuterne er de ansvarlige. Vore 
terapeuter er uddannet på forskellige uddannelses inst. fra can.psyk. Århus 
UNI, S.I.F Systemisk Institut for Familie terapi. - Godkendt af Dansk 
psykoterapeut forening
ISARPAC, og IPSICC se www.IPSICC.dk - Godkendt af Dansk 
Psykoterapeutforening
De teorier der bliver brugt på en integrativ måde, i terapien er bl.a., narrativ 
terapi, kognitiv terapi, systemisk terapi og adfærdsterapi og psykodynamisk 
terapi.
Alle terapeuter og rådgivere og bisiddere får supervision af ekstern 
supervisor udd. på Jung Institut -(Godkendt af dansk psykoterapeut 
forening)
Desuden gives der rådgivning i telefon, 2 uddannede rådgivere fra ISARPAC.

                        40.000 kr. 0                         20.000 kr. 
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65 Håb i psykiatrien Håb i Psykiatrien 
Skejby via frivillighed

Patienter op til 65 år indlagt 
eller i ambulant forløb i 
psykiatrien Skejby, Region 
Midt

I Håb i Psykiatrien ønsker vi at inspirere brugere af 
hospitalspsykiatrien Skejby til at italesætte ønsker og 
drømme, og skabe små frivillige fællesskaber.
For rigtig mange medfører psykisk sygdom nedsat 
livskvalitet samt nedsat funktions- og arbejdsevne, 
hvorfor svær psykisk sygdom ofte medfører komplekse 
sociale problemstillinger. Derfor ønsker vi via vore 
forskellige projekter at  styrke det enkelte menneskes 
følelse af empowerment og følelse af at høre til i et 
fællesskab – være ligeværdigt sammen om noget; noget 
de måske endda selv har været med til at sætte i værk. 
Det er kendt, at langt størstedelen af voksne psykiatriske 
patienter, mennesker med svær psykisk lidelse, er 
udsatte og lever isoleret fra det omkringliggende 
samfund og har ingen eller megen sparsom deltagelse i 
sociale fællesskaber. Under indlæggelse kan frivillige 
tilbyde nærvær og samvær og organisere aktiviteter og 
kulturbesøg.

De frivillige fællesskaber kan tage følgende former.
Frivillige organiserer fællesskabende aktiviteter eller inviterer 
kulturpersoner (musikere, malere, dansere og oplæsere) og disse små 
besøg i psykiatrien et besøg kan gøre en kæmpe forskel. Det kræver dog, at 
de kan bevare roen og skabe tryghed i rummet. Alt kan blive aflyst med 2 
minutters varsel eller efter 10 minutters koncert. Det kræver navigation på 
hospitalsområder, koordinering af tid og sted og følge ind og ud ad låste 
døre. Det kræver tid og stort kendskab til psykiatrien at gebærde sig i 
psykiatrien, hvorfor basisorganisationens erfaring og opbakning er helt 
afgørende.

                        30.000 kr. 0                         15.000 kr. 

66 Trinitas – 
psykiatriske 
service- og 
terapihunde 

Livskvalitet for 
psykisk sårbare

Alle personer over 18 år i 
Aarhus Kommune der er 
psykisk sårbare.

Målsætning og målgruppen
Vores målgruppe i Aarhus Kommune er mennesker med 
psykiatriske lidelser. 

Vores målsætning i Aarhus Kommune er fyraftensmøder 
med Jobcenter og §112 Hjælpemidler med henblik på 
samarbejde med en beskæftigelsesrettet tiltag for 
borgere med psykiatriske lidelser men i målgruppen for 
beskæftigelse. Det kan være uddannelse, flex-job eller en 
mulighed for borgeren at tilbagevende i ordinær 
beskæftigelse med et hjælpemiddel, der gør en forskel.

Målet med at ansætte en frivillighedskoordinator er 
projektet i Aarhus Kommune, men det vil gavne 
foreningens vækst fordi vi samtidig kan gennemføre de 
planlagte fondssøgnings projekterne og lave nye 
projekter, som kan gavne borgere i landets øvrige 
kommuner. Projektet i Aarhus Kommune vil være et 
pilotprojekt som bliver forgænger for andre projekter.

Forventet forske ved indsats
Med psykiatrisk servicehund som beskæftigelse rettet indsats for de 
enkelte borgere i samarbejde med Jobcenter og §112 Hjælpemidler i Aarhus 
kommune, kan vi øge mulighederne for disse borger til at få et liv med 
beskæftigelsesmuligheder enten ved uddannelse, flex- job eller fastholdelse 
på arbejdsmarkedet.

                      337.680 kr. 0  Afslag Prioritering af 
andre ansøgere

67 Aarhus 
Terapeuterne

Aarhus-Terapeuterne Personer med behov for 
terapi, som ikke har  råd til en 
færdiguddannet psykolog

Formålet med foreningen er at tilbyde gratis terapi til 
mennesker, som er psykisk udfordret, og som af 
økonomiske årsager ikke har mulighed for at gå til en 
færdiguddannet psykolog. Hensigten er således at 
afhjælpe psykiske problemstillinger og på den måde 
hjælpe klienterne videre i deres aktuelle livssituation.
Lige nu er der lang ventetid hos færdiguddannede 
psykologer hvor vi kan imødekomme den efterspørgsel, 
eftersom vi generelt har kortere ventetid.

Foreningens indhold og aktiviteter er primært at udøve terapi. Sekundært 
kvalitetssikres terapeuternes arbejde ved månedlig supervision ved 
autoriseret, ekstern psykolog, Lars Paaby, samt terapeutiske kurser. 
Desuden varetager foreningens medlemmer foreningsarbejde såsom 
fondsøgning, regnskab og PR for at vedligeholde foreningen.
For at sikre kvaliteten af arbejdet og sikre at klienter har en fremgang, 
måles behandlingsudbyttet kort ved hver session. Dette gøres ved at 
klienten evaluerer deres aktuelle tilstand, som da kan sammenlignes med 
tidligere besvarelser, og den eventuelle progression kan måles. Hvis der 
ikke er progression, kan vi ændre behandlingsstrategien eller overveje 
andre veje.

                  15.000,00 kr. 0                         15.000 kr. 
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68 Foreningen de 
splittergale

Splittergal Kulturfest Byens sindslidende, hjemløse 
og raske

Splittergal Kulturfest afholdes på Kultur- og kontaksted 
Kragelund den 5. november. Formålet er at styrke 
samarbejdet mellem Kragelunds brugere og De 
Splittergale. Ligeså at styrke båndende mellem De 
Splittergale og nogle af deres mange kulturelle 
kontakter. Der er åben adgang til festen for byens 
borgere og medlemmer af Foreningen De Splittergale. 
Festen giver et indblik i psykisk sårbares kulturelle 
formåen og deres samarbejde med raske.

Dagen byder på musik, gøgl, fælles dans, digteoplæsning og bal. Festtalen 
holdes af socialrådmand Anders Winnerskjold, hvorefter der er premiere på 
en ny fælles forestilling med den ungarske romatrup Lakatos Gypsy Dance 
og De Splittergale. Fra Kragelund medvirker to af husets musikgrupper og 
Cirkus Tværs stiller med en dansende akrobattrup. Baggårdsmusikanterne 
repræsenterer gårdsangertraditionen og fra tyrkisk Kurdistan kommer 
sangerinden Mizgin med sit internationale band. Endelig byder dagen også 
på ildshow og der lægges op til jamsession i Kragelunds café.

                        20.000 kr. 30000  Afslag Prioritering af 
andre ansøgere

69 Foreningen 
spiseforstyrrelse 
og selvskade

Rådgivning af 
personer ramt af 
spiseforstyrrelse og 
selvskade

Børn og unge, der er ramt af 
spiseforstyrrelser eller 
selvskade samt deres 
pårørende

Formålet med indsatsen er at hjælpe primært børn og 
unge ud af deres mistrivsel, spiseforstyrrelse eller 
selvskadende adfærd og tilbage på sporet af en normal 
tilværelse med uddannelse, fritidsinteresser og et socialt 
liv. Ved at inddrage familien omkring barnet, ønsker vi 
samtidig at styrke hele familiens trivsel og sammenhold, 
og dermed reducere risikoen for, at selvskaden eller 
spiseforstyrrelsen vender tilbage.

Formålet med projektet er at styrke vores rådgivning og 
på den måde yde en bedre hjælp til personer berørt af 
spiseforstyrrelser og selvskade. Gennem god rådgivning 
kan vi styrke den ramtes egen motivation til at komme 
ud af sygdommen. Vi ønsker desuden at give de ramte et 
rum, hvor de kan føle sig lyttet til og forstået i et 
fællesskab med ligesindede.

Foreningen tilbyder personlig rådgivning fra lokaler i Ryesgade i Aarhus. 
Derudover tilbydes rådgivning på telefon og digitale medier, herunder chat, 
sms og mail. Rådgivningen har åbent mandag og torsdag kl. 9-19 og tirsdag 
og onsdag kl. 16-19. 
Vi har netop også lanceret en brevkasse. Formålet er her, at flere kan få 
glæde af de samme svar. Og de, som måske endnu ikke har modet til at 
henvende sig direkte til rådgivningen, kan lade sig inspirere af de spørgsmål 
og svar, som allerede ligger tilgængeligt.
I Aarhus tilbydes desuden frivilligt drevne, manualbaserede samtalegrupper 
til både anoreksi og bulimi og til BED. LMS’ intention er at skabe et 
fællesskab, hvor deltagerne får mulighed for dele tanker, følelser og 
oplevelser i relation til at være berørt af en spiseforstyrrelse. 
Samtalegrupperne tilbyder et refleksivt rum, hvor deltagerne får mulighed 
for bedre at forstå deres egen situation. Samtidig skal støttegruppen kunne 
tilbyde støtte og genkendelse fra andre i samme situation.

                        50.000 kr. 0                         20.000 kr. 

Voksne med handicap

70 CP Danmark, Kreds 
17, Østjylland

Forlænget weekend 
med sociale 
aktiviteter på 
Feriecenter 
Slettestrand

For alle foreningens 
medlemmer i Aarhus 
Kommune - i alle aldre

Møde andre børn, unge, voksne og ældre med CP og 
deres pårørende m.fl. for at fremme det sociale 
fællesskab og forebygge ensomhed samt give mulighed 
for at få et netværk. Mange af vores medlemmer er 
begrænset økonomisk, og da energikrisen og inflationen 
rammer hårdt, vil vi gerne tilgodese vores medlemmer i 
en trængt hverdag.

Socialt samvær, mange nære aktiviteter, hvor alle uanset graden af cp kan 
deltage og få nogle positive oplevelser. Hestevognsture, hvor der er plads til 
kørestole/gangvogne, rundbold i kørestole/gangvogne mm, ture ned til 
stranden på handicapvenlig sti helt ude til vandkanten, varmtvandsbassin 
og sauna, fælles spisning med musik og dans/kørestolsdans lørdag aften

                        20.000 kr. 0                         10.000 kr. 

71 Tours on wheels Kørestolsbrugernes 
marguerirute

Alle kørestolsbrugere og 
gangbesværet 

At kortlægge tilgængeligheden i Aarhus Kommune og 
samle denne viden i et online univers. Formålet hermed 
er, at skabe et værkstøj kørestolsbrugere kan bruge når 
de f.eks. planlægger en tur ud af huset. Dette værktøj 
skal vise hvor det er muligt at færdes i en kørestol f.eks. i 
forbindelse med besøg på kulturinstitutioner, butikker, 
spisesteder m.fl. Derudover kortlægges offentlige 
toiletter og handicap parkeringspladser. Dette vil lette 
hverdagen og være en hjælp til at komme ud af døren.

Kørestolsbrugernes Margueritrute (navnet kan i fremtiden ændres hvis vi 
får tilkoblet flere handicap grupper). Kørestolbrugernes Margueritrute skal 
kort fortalt være et søgbart online univers der skal samle tilgængelige 
steder i Aarhus. Dette inkludere kultursteder, spisesteder, wc’er, 
parkeringspladser, butikker osv. Målet med det online univers er at 
brugerne vil bruge universet både i forbindelse med at planlægge en tur ud 
i byen hjemmefra og dermed føle sig mere trygge inden besøg et nyt sted 
og derudover også når brugerens allerede befinder sin inde i byen og for 
eksempel står og skal finde et spisested eller et offentligt wc. 

Vi ønsker at det online univers skal bestå af et interaktiv kort med 
forskellige filteringsmuligheder der gør det muligt at tilvælge en eller flere 
kategorier. Kategorierne kan være; butikker, spisesteder, kulturoplevelser 
og -institutioner, offentligt toiletter, parkerinspladser, biblioteker, 
naturoplevelser, barer og klubber.

                        20.000 kr. 0                         10.000 kr. 
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72 Hjerneskadeforenin
gen Aarhus / 
Østjylland

Temadag for unge 
voksne pårørende 
(18 - 35) samt faglig 
viden/foredrag

Unge pårørende samt 
foreningens medlemmer 
generelt

Temadag: At give unge pårørende værktøjer, 
handlemuligheder samt forståelse for den nye 
livssituation. Opnå viden om de mekanismer, der 
kommer i spil, når en forælder eller nærtstående bliver 
ramt af en hjerneskade. Unge mennesker, der udsætte 
for den katastrofe det er, når en pårørende får en 
hjerneskade, mangler ofte redskaber til at kunne takle 
den nye livssituation. Ofte bliver det unge menneske "far 
eller mor" for sine pårørende, fordi de mangler viden og 
handlemuligheder

Faglig viden/foredrag: At foreningens medlemmer, dvs. 
både de hjerneskaderamte og deres pårørende får viden 
og støtte til at håndtere de daglige udfordringer, som 
skaden har betydet for hele familien

Temadag ved psykolog. Kriseteori i praksis. Workshop, deling af erfaringer, 
styres gennem forskellige temaer. Opsamling i plenum. Netværk styrkende 
aktiviteter i fremtiden. Opbygning af "værktøjskasse".

1 fagligt arrangement. Foreningen vil gerne tiltrække gode 
foredragsholdere, der kan give ny viden til medlemmerne. Honoraret koster 
mere end det, som medlemmerne betaler pr. gang (50 kr.). Det vurderes 
ikke muligt at sætte prisen op, da mange har begrænsede midler og 
ligeledes skal bruge ekstra økonomi på transport, da de ikke kører bil eller 
kan tage offentlig transport. 

                        42.000 kr. 20000                         15.000 kr. 

73 Foreningen Danske 
DøvBlinde FDDB 

Erfagruppe 
Midtøstjylland, - 
Midtjylland Tegn og 
Klub Vest

Døvblinde borgere under 65 år Erfagruppe Midtøstjylland og Midtjylland Tegn afholder 
hver især 11 møder årligt, et møde om måneden. 
Møderne er netværksskabende hjælp-til 
selvhjælpsgrupper. Klub Vest tilbyder 4 årlige udflugter 
for de, der har lyst til at komme ud og opleve Danmark 
sammen med andre.

I erfagrupperne deler medlemmerne deres erfaringer og de udfordringer 
som livet med det dobbelte sansetab giver i hverdagen. Alle bliver hørt og 
set, man sidder det samme sted i de samme lokaler på hvert møde. Der er 
teleslynge og individuel tolkning og synsbeskrivelse. Erfagruppe 
Midtøstjylland har i alt 7 døvblinde medlemmer, herunder er de 2 af dem 
under 65 år. Midtjylland Tegn har i alt 6 døvblinde medlemmer herunder er 
de 2 af dem under 65 år, som alle er taktilbrugere, dvs. de får tegnsprog i 
hånden. I Klub Vest er der i alt 23 medlemmer, herunder er de 2 af dem 
under 65 år. De 4 årlige udflugter kører til 4 forsk. seværdigheder i Jylland 
og på Fyn. Det er vigtigt for os at medlemmerne danner nye og trygge 
fællesskaber, hjælper hinanden med hjælp til selvhjælp og at selvværdet 
øges sammen med livsglæden og et godt netværk med ligestillede - at de 
har nogen at dele livet med.

                        13.523 kr. 0                         13.523 kr. 

74 Autisme – og 
Aspergeforeningen 
for voksne 

Psykoedukation/selvf
orståelse 

Mennesker med autisme og 
eventuelt pårørende  

Formålet er at deltagerne får viden og forståelse for, 
hvad det indebærer at have autisme og får redskaber til 
at kompensere for de udfordringer autismen skaber for 
dem i hverdagen.  

3 oplæg og efterfølgende spørgsmål og refleksion lavet af en VISO-specialist 
& specialpædagogisk konsulent 

Indholdet i disse tre oplæg er: 
- Hvad gør man efter, man har fået diagnosen?
- Hvordan håndterer man at få en autismediagnose sent i livet? 
- Hvordan ser omverdenen på et menneske med autisme? 
- Lider man af autisme eller er den en styrke?
- Hvordan kan man bedst hjælpe sig selv?  ( redskaber) 
- Forståelse for sanseforstyrrelser 

 - Viden om hjælpemidler l sanseforstyrrelser 

                        24.454 kr. 0                         10.000 kr. 
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75 Lev Lev Venner Aarhus Voksne med 
udviklingshandicap og andre 
der finder det berigende at 
have ven med 
udviklingshandicap

Rekrutterer og matche vennepar og lave fællesskabs 
aktiviteter.
Formålet er at berige mennesker med menings fulde 
fællesskaber og bryde
ensomheden, for nogle af de borger der er ramt af den 
største ensomhed.
Sekundær formål er at udbrede kendskabet til 
mennesker med udviklingshandicap,
både i den nære relation, men også i bylivet mere 
generelt. Dvs. at få mennesker med udviklingshandicap 
til at deltage i byens liv på alle tænkelige måder der 
matcher normalsamfundet
Endeligt kan et mål også være at øge livskvalitet og 
selvhjulpetheden hos flere borgere.

Formålet med Lev venner er at forme ligeværdige venskaber mellem to 
mennesker.
Lev venner er et én-til-én venskab mellem en person, der er 
udviklingshandicappet og en person, der ikke er udviklingshandicappet. 
Matchet mellem de to personer sker på grundlag af fælles ønsker og 
interesser, hvor køn, alder og andre præferencer indgår.
Vennerne rekrutteres ved opslag på SoMe som f.eks. frivillig.dk, og ved 
fremmøde og gennem deltagelse i undervisningen på 
uddannelsesinstitutioner i kommunen. På samme måde rekrutteres 
personer med handicap, som også kontaktes gennem bosteder, forældre og 
pædagoger på aktivitetssteder.
Derudover afholder lev venner fælles aktiviteter 4 -6 gange om året, hvor 
alle, der er en del af Lev venner i lokalområdet, har mulighed for at deltage.
De fællesaktiviteter kan være alt fra skovtur om sommeren til juleklip i 
december, men det kan også være aktiviteter hvor andre foreninger 
deltager, f.eks. cykeltur med dansk cyklist forbund eller et møde med 
lokalpolitikere.

                        20.000 kr. 0                         10.000 kr. 

76 ULF - 
Udviklingshæmmed
es Landsforbund - 
Aarhus Kreds

Lærings- og  
netværksfremmende 
aktiviteter for 
borgere med UVH

Voksne med 
udviklingshandicap og lign 

At skabe rammer og udbyde aktiviteter, der dels har et 
fagligt indhold, dels har netværksfremmende og 
ensomhedsforebyggende sigte. Overskifterne på de tre 
aktiviteter er  "Mental Sundhed, "IT Fælder"  og 
"Historie, kultur og natur". Ved at deltage i de udbudte 
aktiviteter, bliver deltagerne dels klogere på nogle 
konkrete emner, der har betydning for deres dagligdag 
og livskvalitet, dels deler de den viden med andre 
ligesindede og kan bruge hinanden efterfølgende som 
sparring. Og dels får de styrket eller udbygget deres 
netværk.

MENTAL SUNDHED er en væsentlig faktor for livskvalitet, velvære og fysisk 
sundhed. Derfor har ULF et foredrag til foreningens målgruppe: Hvorfor er 
mental sundhed vigtig, hvilke faktorer kan påvirke det mental helbred, og 
hvad man selv kan gøre. Foredraget indeholder små øvelser og inddrager 
tilhørerne.
IT – FÆLDER OG SIKKERHED Få hjælp til at begå dig på internettet og sociale 
medier. Hvordan går man på opdagelse på internettet, hvordan passer man 
på sig selv og gode råd om de første møder med nye kon-takter fra nettet. 
Foredraget består af en vekslen mellem oplæg, dialog og øvelser, hvor 
tilhørerne ind-drages og kan dele ud af deres erfaringer
HISTORIE, KULTUR OG NATURDAG En historisk oplysende og 
netværksfremmende dagstur til to museer i naturskønne omgivelser ved 
Skanderborg Sø: Vestermølle, hvor der er fokus på andelsbevægelsens be-
tydning for landbruget og samfundet og Museumsbunkerne ved 
Skanderborg, der handler om besættel-sestiden lokalt og i Danmark i 
almindelighed.

                        24.000 kr. 15400                         15.000 kr. 

77 Foreningen 
Vaskeriet

Vi bygger bro I Vaskeriet opdeler vi ikke 
mennesker i målgrupper, det 
vigtige er hvad hver enkelt 
kan bidrage med.

Et bærende element i Vaskeriet er det mangfoldige 
fællesskabet. Vores fokus i den kommende tid er samle, 
styrke og udvide fællesskabet. 
De positive historier om Vaskeriet giver nu også genklang 
i de etniske familier, vi har et stigende antal 
henvendelser fra unge med handicap med anden etnisk 
baggrund og deres familier, som ønsker at være en del 
fællesskabet i Vaskeriet.
Derfor finder vi det vigtigt, at gentænke og styrke 
fællesskabet så alle borgere kan deltage aktivt og være 
en del at et mangfoldigt og inkluderende fællesskab som 
bidrager til et selvstændigt og meningsfuldt liv.

I den kommende tid er det vigtigt at gentænke og styrke fællesskabet. Vi 
oplever hver dag, hvordan det mangfoldige fællesskab, som består af 
mennesker både uden og med et handicap, skaber vedvarende relationer, 
modvirker ensomhed og bygger bro over forskelligheder. Det er vigtigt for 
os, at Vaskeriet skaber en tryg og inkluderende ramme hvor alle kan 
bidrage og være en del af fællesskabet. Vi oplever stadig, at mange er 
udfordret i at komme ud og deltage i fælleskabet på grund af Covid -19, 
særligt nu hvor vi går et efterår og en vinter i møde med stigende smittetal 
er der mange der trækker sig fra fælleskabet.  
Derudover vil vi gerne bygge bro så også de etniske familier kan blive en del 
af et mangfoldigt fællesskab.

                        70.000 kr. 0  Afslag 

Side 30 af 39

Punkt 3, Bilag 2: Bilag 1 § 18 fordeling 2. runde 2022 2 (1).pdf



Nr. Ansøger Projektets titel Projektets målgruppe Projektets formål Projektets indhold Ansøgt beløb § 18 1. runde 2022 Forslag til indstilling Begrundelse/ 
betingelser

78 Glæden Inkluderende 
Samværsgruppe 
kvinder over 45 og 
Klostergadeteamet.

Udviklingshandicappede Inkluderende samværsgruppe  har til formål at mindske 
ensomhed for udviklings handicappede kvinder over +45. 
Dette gøres ved at inkludere ikke 
udviklingshandicappede kvinder og 
udviklingshandicappede kvinder i den samme 
samværsgruppe.
Ensomheden minskes ved at at deltagerne deler deres 
livssituation med hinanden. Derigennem vil der skabes 
mental sundhed, de lærer at sætte sig i andres sted og få 
tro på sig selv ved at kunne håndtere det, som er svært i 
den alder.

Klostergadeteamet har til formål at gøre en forskel i 
Klostergadecentret for alle brugere og alle ansatte. Dette 
gøres ved at skabe grønne rammer med planter og bage 
brød til to foreninger for ældre i Klostergadecentret.
De frivillige udviklingshandicappede bliver set af brugere 
og ansatte i huset, når de gør stedet smukkere og 
grønnere og hjælper foreningerne. Gruppen bliver et 
aktivt for huset og sætter deres præg på det.

Samværsgruppen bygger videre på et afsluttet projekt, hvor gruppen gerne 
vil fortsætte.
Indholdet er at mødes en gang hver måned i 3 timer til samvær om emner 
de selv vælger. Emner som alle har noget med et at være kvinde + 45.
Gruppens aktiviteterne vil bruge byens kulturelle og sociale muligheder til 
at sætte samvær, samtale og det at gøre noget med andre i fokus.

Klostergadeteamet vil dels skabe en grøn oase i Klostergadecentret fuld at 
blomster, herunder formere stiklinger, passe planter og skabe flotte 
opsætninger, der forskønner omgivelserne, dels vil de bage rugbrød til 
nogen at grupperne i huset til deres ugentlige frokost. Teamet vil mødes to 
gange om ugen.
Teamet vil bestå af 5 frivillige og en skånejobansat.

                        18.500 kr. 50000                            6.000 kr. 

79 Hjernerystelsesfore
ningen

Stærkere sammen Ramte af hjernerystelse i 
Aarhus samt pårørende og 
andre interessenter

Vores mål med projektet for ramte af hjernerystelse er:

1) Forbedring af livskvalitet og nedbrydning af isolation, 
gennem netværk med ligestillede.
2) Forøgelse af aktivitetskapaciteten generelt, gennem 
udveksling af erfaringer og viden om bedring
3) Forbedring af arbejds- og uddannelsesevne, gennem 
lokalt forankret
4) Samarbejde med kommunen om ramtes job- og 
uddannelsesparathed gennem frivilligt arbejde
5) Fokus på ramtes økonomi

Vi vil opfylde målet ved følgende konkrete indsatser i Aarhus kommune:
1. Uddannelse og supervision af frivillige - i 2023 ved ansættelse af ny 
studentermedhjælp.
2. Rekruttering af frivillige og brugere - i 2023 søges samarbejde med 
jobcenter og ny hjernerystelseskoordinator.
3. Mødegrupper erfaringsudvekling om forskellige emner, bla.job- og 
uddanelsessituation - i 2023 med opsøgende rådgivning på uddannelser.
4. Digitale nationale og lokale fb grupper - i 2023 med fokus på teori om 
communities of practice.
5. Foredrag/webinarer om bla. energistyring - i 2023 med fokus på ramtes 
økonomi.
6. Trygheds- og rådgivningsopkald - i 2023 med fokus på ramtes økonomi. 
7. Information via hjemmeside, medlemsbreve, sociale medier og presse - i 
2023 med fokus på samsynsvandringer.
8. Sociale arrangementer - i 2023 med fokus på kreacafé.

                        50.000 kr. 10000                         10.000 kr. 
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80 Aarhus 
døveforening

Sociale og kulturelle 
arrangementer for 
døve, 
hørehæmmede, 
døvblinde, CI-
brugere og 
tegnsprogsbrugere

Døve, hørehæmmede, 
døvblinde CI-brugere og alle 
tegnsprogsbrugere

Aarhus Døveforenings mål er at skabe gode rammer for 
børn/unge/voksne tegnsprogsbrugere, hvor vi kan 
udveksle erfaringer/viden/kulturelle 
oplevelser/identitetsstyrkelse/modvirke ensomhed hos 
tegnsprogsbrugere. 
Foreningen betragtes som døves lokalcenter;
- Hvor det fælles sprog (tegnsprog) er i højsædet.
- Hvor alle ser hinanden som hele mennesker og ikke ser 
hørehandicappet som det første. Hvilket er det som 
mennesker med høretab oplever i dagligdagen og derfor 
har brug for et sted hvor de kan få fornyet deres energi.
- Et sted hvor vi ser muligheder for at alle kan bidrage 
som samfundsborger og derved styrke troen på sig selv 
og på omgivelserne. 
- At styrke målgruppens muligheder for tilgængelighed til 
samfundets tilbud, herunder at styrke viden om politik, 
samfunds relaterede problemstillinger og aktuelle 
nyheder.
- Styrke målgruppens identitet og bevidstgøre om egen 
kultur og historie. 

Projektets indhold er vekslende med:  
- Foredrag (både på tegnsprog og tegnsprogstolket)
- Informationsaftener (både på tegnsprog og tegnsprogstolket)
- Samfundsrelaterede debatter på tegnsprog
- Hobbybetonede aktiviteter
- Udflugter på tegnsprog
- Aktiviteter med særlig fokus på familier med høretab, herunder døve børn 
og unge. 
- Socialarrangementer der modvirker ensomhed hos mennesker med 
høretab. 
- Tegnsprogstolket podcasts og radioudsendelser
- Aktiviteter, der tilgodeser de sårbare grupper indenfor tegnsprogstale-
gruppen. 
- Tilbud til de sårbare og ensomme tegnsprogsbrugere, i mindre grupper, 
som senere kan deltage i andre af foreningens tilbud/arrangementer. 
- Samarbejde med Aarhus Kommune om de glemte borgergrupper af 
tegnsprogsbrugere, der isoleres på grund af sproglige barrierer i hverdagen.  
 
- Videreførelse af tegnsprogs kultur og historie. 

                      383.500 kr. 0  Afslag prioritering af 
andre ansøgere

Integration

81 Sundheds Rewaq Etablering af 
foreningsaktiviteter

Hovedsageligt kvinder med 
anden etnisk baggrund end 
dansk. Minoriteter. Men også 
etnisk danske. 

Vi er en nyetableret forening, der arbejder for at 
bekæmpe ensomhed blandt etniske minoritetskvinder - 
særligt i udsatte boligområder, som Tilst, 
Langkærparken, Viby og Aarhus Vest og Nord og Trige.
Formålet er at hjælpe kvinderne ud af ensomhed. Lære 
kvinderne om danske traditioner, den danske kultur. 
Hvordan man integreres i det danske samfund og klæde 
dem på til også at blive ældre i det danske samfund. 
Vi laver fællesskabende aktiviteter og vi øver vores 
danske sprog.  
Mange af medlemmerne er førtidspensionister pga. 
PTSD fordi de kommer fra krigstruede lande og er 
isoleret fordi de ikke er en del af det danske 
arbejdsmarked. 

Vi arrangerer ture ud af huset, som skal lære medlemmer om vigtige 
danske udflugtsmål. Fællesspisninger. Relevante foredrag, som fx indenfor 
sundhedsområdet. 
Aktiviteter, der får kvinderne ud af deres hjem og ind i et fællesskab. Vi 
holder fødselsdage, det er en helt ny ting for vores medlemmer. Der er ikke 
tradition for at fejre fødselsdage i deres hjemland, så det får de at opleve i 
vores forening. 

En del af projektet handler også om at tilbyde sport og fritidsaktiviteter. 
Dette søger vi støtte om hos afdelingen Sport og Fritid. 

 Se evt. vedhæ et beskrivelse af ak viteter. 

                        90.400 kr. 0  Afslag Prioritering af 
andre ansøgere

82 Sundheds Rewaq Enkelt ydelser Anden etniskbaggrund fra 35 
til 65+

Vejledning til foreningens medlemmer vedr. 
enkeltydelser, da der mange der ikke ved hvordan vores 
medlemmer skal søge tilskud til enkelt udgifter, så som 
tanbehandling, fysioterapibehandling, medicin, psykolog 
osv osv.

Foreningen vil tilbyde om en generelvejledning vedr. 
enkeltydelser. Mange af vores medlemmer er 
førtidspensionister eller på sociale ydelser.

Vores medlemmer skal lærer vores danske samfund at kende og hvordan 
den danske samfund fungere. vores mellemmer skal vejledes om, hvordan 
man ringer til kommunen, hvem man skal snakke med fra kommunen, og 
hvordan man kommer i kontakt med sin egen sagsbehandler.
Vi står i en økonomisk krise og vores medlemmer har brug for mere støtte 
end før.

                        15.000 kr. 0                         10.000 kr. 

83 Dansk 
flygtningehjælp 
frivilliggruppe 
Aarhus

Socale mad 
arrangementer for 
økonomisk trængte 
flygtninge- og 
indvandrefamilier

Økonomisk trængte flygtninge 
og indvandre primært familier 
i Aarhus kommune.

Vi ønsker at skabe et rum for gode samtaler omkring 
muligheder for at spare i en økonomisk presset tid. Dette 
vil vi gerne gøre i forbindelse med et gratis måltid mad 
og socialt samvær.

3-4 aftensarrangementer med gratis fællesspisning, med mulighed for 
oplæg omkring el- og energi spare råd, samt idéer til hvordan man kan 
spare på madbudgettet. 

                          5.000 kr. 71750                            5.000 kr. 
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84 Kvindehuset Hjælp til selvhjælp: 
sådan får du et 
bedre budget

Projektet er rettet mod 
økonomisk sårbare etniske 
minoritets-kvinder og disses 
familier.

Projektet har som formål at støtte flere af de etniske 
minoritetskvinder i Aarhus og deres familier, som står i 
en særdeles vanskelig økonomisk situation grundet den 
generelle inflation og de stigende priser på energi.   De 
kvinder/familier, der kommer i Kvindehuset, hører til de 
økonomisk mest sårbare. Familierne lever typisk på 
forskellige former for overførselsindkomster. I dette 
efterår er presset på at få hjælp og støtte fra 
Kvindehuset vokset og vokset. Kvinderne  spørger om 
hjælp til at søge økonomisk hjælp hos private fonde, 
hjælp til at søge ekstra penge hos kommunen,  hjælp til 
budgetlægning og bankbesøg. Kvindehuset har derfor et 
stort ønske om at udvide vores rådgivning, så  vi kan 
imødekomme endnu flere familiers behov for 
budgetlægning og fondssøgning. 

Konkret ønsker Kvindehuset med dette projekt at øge muligheden for at 
kunne hjælpe kvinderne og deres familier med at søge penge hos private 
fonde, samt at tilbyde økonomisk rådgivning og hjælp til at udarbejde 
budgetter. Derfor har Kvindehuset brug for at indkøbe yderligere 2-3 
bærbare computere, som skal anvendes i arbejdet. Kvindehuset råder 
allerede over 4 bærbare computere, men efterspørgslen på "digital hjælp" 
er stor i hverdagen, så vi har brug for at indkøbe flere computere for at 
kunne imødekomme efterspørgslen.

                        10.000 kr. 0                         10.000 kr. 

85 HackYourFuture HackYourFuture 
Aarhus

Flygtninge, asylansøgere og 
migranter på kanten af 
arbejdsmarkedet og frivillige 
IT-professionelle.

HackYourFuture (HYF) er en frivillig forening, der 
uddanner flygntninge, asylansøgere og migranter med 
begrænset adgang til videregående uddannelse og 
arbejdsmarkedet i Danmark som web- udviklere. 
Formålet er, at hjælpe dem til at finde fremtidssikrede 
arbejde i it-branchen, hvor der er stor behov for 
arbejdskraft nu og i fremtiden - og dermed styrker HYF 
Danmarks konkurrenceevne. HYF hjælper kursisterne i 
job gennem opkvalificering indenfor relevante 
teknologier, netværksskabelse indenfor it-branchen og 
fællesskab blandt kursisterne, frivillige mentorer og 
projektets ansatte.
HYF har skabt gode resultater i København de sidste 5 år 
og indsatsen blev i 2020-21 evalueret af analyse- og 
rådgivnings firma LG Insight, hvor knap 80% af 
kursisterne fandt arbejde i it-branchen 6 måneder efter 
forløbet endte. HYF fortsætter succesen i Aarhus, 
gennem den nye jyske afdeling, til gavn for byens 
udsatte grupper og det jyske erhvervsliv som helhed. 

HYF Aarhus' uddannelsesforløb strækker sig over 34 uger og er gratis for 
kursisterne. Undervisningen foregår om søndagen hos forskellige 
virksomhedspartnere i Aarhus. Foruden selve undervisningen forventes det 
at kursisterne bruger 25-30 timer på projektbaseret hjemmearbejde hver 
uge. Efter at have afsluttet forløbet støtter vi kursisterne i at finde 
relevante jobs eller praktikpladser. Det endelige mål er ikke kun at uddanne 
vores kursister, men at få dem i arbejde. Selve undervisningsforløbet 
udføres af frivillige it-professionelle, som går op i at dele deres passion for 
teknologi med andre. Forløbet består af 11 forskellige moduler, som hver 
undervises af et hold bestående af 3-4 frivillige. En stor del af 
undervisningen er projektbaseret arbejde, hvor kursisterne aktivt bruger 
deres nye evner på mindre projekter. HYF støtter aktivt op om at skabe et 
stærkt fælleskab mellem de frivillige og kursisterne, og en fælles 
ejerskabsfornemmelse for projektet.

                        30.000 kr. 0                         20.000 kr. 
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86 Danish Muslim Aid Projekt Jobklar Projektet har fokus på unge 
med minoritetsbaggrund.

Projektets formål er at få unge fra udsatte boligområder i 
alderen 13-18 år i beskæftigelse. Fokusset er både på 
piger og drenge. Udsatte boligområder eller de såkaldte 
ghettoer. Disse huser ofte beboere med begrænset 
socioøkonomiske ressourcer. Projektet er vigtigt, da det 
giver unge fra udsatte boligområder, mulighed for at 
blive en del af arbejdsmarkedet fra en tidlig alder, og 
ikke halte bagud på det aspekt.

En tillidsbaseret, fokuseret 1-1 match styrker deltagernes evne til at opnå 
sine kompetencer ved at sparre med én fast frivillig. 
Der er fokus på den individuelles kompetencer og interesser. 

Workshops omhandler følgende emner, som hver af de unge skal 
gennemgå indenfor to måneder:   

1) Samtale med de unge om, hvilke ønsker de har for fremtiden, hvilke 
kompetencer de har, og hvilken viden de besidder. Opdatering eller 
udarbejdelse af CV’er, som sættes flot op grafisk.   
2) Finde jobannoncer og søge job.  
3) Forberedelse til jobsamtaler, rollespil, interviews mellem ungerne selv.   
4) Hvordan kan man bedst muligt, fastholde sit job, udarbejdelse af 10-
punkts plan  
(Diplom på deltagelse, gode råd til, hvordan man fastholder et arbejde fx 
møde til tiden, være forberedt, være omstillingsparat, fleksible, 
imødekommende) 
5) Lære dem om, hvad et godt billede på CV er og evt. hjælpe dem med at 
tage gode billeder.   
6) Ansøgninger og CV bliver lavet i et online program kaldt Canva

                        70.000 kr. 0                         20.000 kr. 

87 Danish Muslim Aid Fit med krop og sind Kvinder uden videregående 
uddannelse, som er på 
offentlig ydelse. 

Projektet omfatter at styrke kvinders position i det 
danske samfund gennem træning og motion. Overvægt 
går i generationer, og det er børn, som bliver hårdest 
ramt, da det kan marginalisere dem socialt. 
Vi vil hjælpe etniske minoritets kvinder med at skabe en 
sundere livsstil for dem selv, og dermed også deres 
familie. For at bryde op med usunde mønstre, så skal vi 
tage hul på årsagen. Kvinder, som er på offentlig ydelse 
og ikke har været på arbejdsmarkedet i lang tid har en 
tendens til at være overvægtig. Derfor vil dette projekt 
holde fokus på at styrke kvinders selvværd og selvtillid 
gennem træning. Deres livsstil bliver ændret både med 
kost og motion, og dette vil på længere sigt resultere i, at 
kvinderne får selvtilliden tilbage og er sunde og trænede 
til at få et arbejde.

Hvad er formålet med deres deltagelse af træningsholdet? Er det sociale 
behov, styrkelse af kroppen og sindet, ensomhed?

Disse spørgsmål bliver stillet til hver kvinde. For at kunne fastholde 
kvinderne, så skal træningen foregå to gange om ugen. 1 times 
styrketræning med professionel kvindelig holdtræner, hvor der er fokus på 
at styrke kroppen gennem vægte og udholdenhed. Der skal sættes 10 
minutter af timen til udstrækning, hvor kvinderne kan få lov til at give 
inputs og italesætte timens forløb.

Der ønskes et hold af 30-50 kvinder som er arbejdsløse. De er enten på 
offentlig ydelse såsom kontanthjælp eller i ressourceforløb. Projektet bliver 
afholdt af tre forløb med tre grupper. 

Projektet implementeres med det formål at styrke kvinders selvtillid ved at 
styrke deres kroppe og mindset. Træningen skal afholdes med motivation 
om, at kvinderne har kontrol over deres kroppe, og at de kan presse sig selv 
til at nå deres personlige mål. 

                      195.000 kr. 0  Afslag Prioritering af 
andre ansøgere
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88 Danish Muslim Aid Projekt Wildlife - 
overlevelsestur Århus

Projektet har fokus på familier 
fra boligudsatte områder i 
Århus.

Danish Muslim Aids lokalgruppe i København har de 
seneste år haft fokus på naturoplevelser og udflugter. 
Lokalgruppen i Århus har implementeret projekt 
"Outdoor" og projekt "Wildlife", som omhandler at tage 
familier fra boligudsatte områder til at lave aktiviteter 
ude i naturen. I år er vi i gang med projekt Wildlife. 
Projektet har fokus på relationen mellem fædre og deres 
børn ude i naturen. 
Naturen er omdrejningspunktet for projektet. Vi vil gerne 
aktivere flere familier i Århus, som bor i boligudsatte 
områder, i at udforske naturen. 
Projekt WildLife har til formål at styrke relationen 
mellem familier. Fokusset bliver ikke at samtale med 
forældrene om deres deltagelse i børnenes liv, men at 
opsætte nogle rammer for at kunne danne, reparere og 
forbedre relationen ml. forældre og børn. Rammerne for 
aktiviteterne er den danske natur og dyr, hvor 
deltagerne vil komme helt tæt på og interagere med 
dyrene, for at lære om dyr og om respekt for dyr og 
naturen. 

Projektets formål er at afholde en overlevelsestur. En forlænget weekend i 
efterårsferien, hvor familierne skal sove ude i naturen og hjælpe med at 
tænde brænde og lave mad.
Aktiviteterne vil foregå ude i naturen blandt dyr, hvor forældrene og 
børnene i fællesskab vil skabe positive minder, som de kan se tilbage på 
sammen. 
Vi vil gerne tilknytte en naturguide til projektet, som kan dele ud af sine 
erfaring, hvori projektet vil skabe 
læring for familierne.
Vi har allerede en del friluftsudstyr fra vores tidligere projekter, og disse 
bliver genbrugt til dette projekt. 

                        70.000 kr. 0  Afslag Prioritering af 
andre ansøgere

89 Fonden for Socialt 
ansvar 

2 Timer om Ugen i 
Aarhus

Flersprogede børn i alderen 3-
8 år.

I 2 Timer om Ugen arbejder vi for at styrke 
dansksproglige kompetencer og kendskab til dansk kultur 
og begreber hos flersprogede børn i alderen 3-8 år. Det 
gør vi for at give børnene bedre muligheder for en god 
skolegang og for på sigt skabe bedre forudsætninger for 
at gennemføre en ungdomsuddannelse. 2 Timer om 
Ugen tilbyder to aktiviteter, henholdsvis en én-til-én 
relation, hvor barnet matches med en frivillig 
dansktalende voksen (sprog- og kulturven), og 
sprogklubber, hvor barnet sammen med frivillige og 
andre børn mødes og sammen leger, synger og taler. 
Begge aktiviteter giver barnet mulighed for gennem 
samvær og leg at tilegne sig det danske sprog og få 
kendskab til dansk kultur og danske begreber. 2 Timer 
om Ugen startede op i Aarhus i juni 2022 og målet er at 
hjælpe minimum 50 aarhusianske flersprogede børn 
årligt fra 2023 i både én-til-én match og sprogklubber.

2 Timer om Ugen arbejder for at blive et permanent tilbud til flersprogede 
børn og deres familier i Aarhus. Der er allerede etableret gode kontakter til 
relevante lokale aktører, herunder flere daginstitutioner, skoler og 
boligsociale aktører, og vi har siden august matchet næsten 20 børn med en 
sprog- og kulturven. Lige nu samarbejder vi om etablering af den første 
sprogklub med Det Boligsociale Hus i Tilst og planlægger at starte endnu en 
sprogklub op primo 2023 i Hasselager. I 2023 ønsker vi at etablere 
venskaber for minimum 30 nye børn og starte minimum 3 nye sprogklubber 
op med omkring 10 børn i hver. Vi gør meget ud af at skabe de rette match 
mellem barn og frivillig, da relationen er afgørende for at barnet kan lære 
og udvikle sig. Derfor har vi brug for lokaler til at afholde frivilligsamtaler og 
i forbindelse med uddannelsesaktiviteter for de frivillige. Det store 
rekrutterings- og koordineringsarbejde i 2 Timer om Ugen varetages af en 
deltidsansat lokal projektkoordinator.   

                      367.000 kr. 0  Afslag Prioritering af 
andre ansøgere

90 Lastivka Århus Hjælp til nødlidende i 
hård tid

Aarhusianske familier med 
største fokus på børn og unge

At give glæde og skabe fællesskab til aarhusianske 
familier via månedlige fællesspisninger, herunder 
kommende fællesspisninger til Jul og Nytår. 
At rådgive og vejlede de nødlidende i deres 
livsforbedring/ændring.
Hjælpe med at se muligheder for job.
At lave arrangementer til voksne børn og unge for at 
blive initiativtagere og aktive i samfundet. Herunder også 
styrke deres viden om det danske samfund og forebygge 
konsekvenser i forbindelse med inflationen.

Vores projekt handler om rådgivning, vejledning og praktisk hjælp via 
arrangementer, foredrag og fællesspisninger til psykologisk og økonomisk 
udsatte børn og voksne. En af vores vigtigste kompetencer er at navigere i 
det danske samfund, vejlede, vise muligheder Med vores hjælp håber vi at 
mange udlændige finder sin egen vej i det nye samfund – finder job, forstår 
det danske system, kultur og retningslinjer og lærer at spare på forbrug, 
mad og tøj for at komme sikkert igennem den kommende energikrise. 
Vores arrangementer udvikler voksne, børn- og unge. Vi lærer dem at blive 
aktive og initiativtagere, styrker deres sociale evner og evner for at tage 
selv ansvar for deres liv i det nye samfund. 
Vores arrangementer er åbne til alle aarhusianske familier der føler sig 
udsatte på en økonomisk eller psykologisk måde.  
Alle vores frivillige i Århus Kommune står altid klar at hjælpe med 
rådgivning til dem der har behov for det.

                        70.000 kr. 0                         40.000 kr. 
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91 KVINFO Mentornetværk 
Aarhus

Kvinder med etniske 
minoritetsbaggrund i alderen 
25-55 år
Målgruppen for projektet er 
kvinder med etniske 
minoritetsbaggrund i alderen 
25-55 år, der er bosat i Aarhus 
Kommune og primært i de 
boligsociale områder 
Gellerup/Toveshøj, 
Bispehaven og 
Langkærparken. De kommer 
oftest fra lande som Syrien, 
Somalia, Afghanistan, 
Pakistan, Tyrkiet, Libanon og 
Iran. Fælles for dem er at de 
står uden for 
arbejdsfælleskabet og har 
barrierer såsom manglende 
netværk, manglende 
kvalifikationer og uddannelse, 
manglende danskkundskaber 
og begrænset viden om 
arbejdsmarkedet og 
arbejdskultur. 

Formålet med projektet er at støtte kvinder med etnisk 
minoritetsbaggrund i at komme i arbejde og uddannelse, 
i samarbejde med den eksisterende 
beskæftigelsesindsats i de boligsociale områder. Vi 
tilbyder kvinderne et forløb med en frivillig mentor, hvor 
de kan træne sproget, afklare deres muligheder på 
arbejdsmarkedet, (re)etablere troen på egne evner og 
udvide sit netværk, så de kan komme arbejde og 
uddannelse – eller tættere på. Med mentor-
supplementet, skaber vi sammen med helhedsplanerne 
og jobcentret nogle bedre rammer for at kvinderne 
opnår resultater, da vi kan støtte dem på deres 
forskellige niveauer og give dem en sammenhængende 
og tillidsvækkende støtte. KVINFO ved at kompetencer 
som uddannelse, danskkundskaber, forståelse for 
arbejdskultur, ligestilling og rettigheder er centrale for at 
kunne skabe tilknytning til og fastholdelse på 
arbejdsmarkedet og for den generelle integration i 
samfundet. Og det er vi med til at give kvinderne med 
dette projekt

Det primære indhold i indsatsen er de frivillige mentorforløb. 
Koordinatoren sørger for at lave det rigtige match mellem mentor og 
mentee med udgangspunkt i de foregående interviews, hvor der skabes 
forståelse for baggrund, udfordringer og behov hos kvinden. Mentorer og 
mentees tilbydes introkurser der giver dem en forståelse af metoden, de 
forskellige faser i forløbet og værktøjerne de kan bruge for at styrke 
arbejdet. Her møder de også et mentorpar der har været i gang længere tid, 
som kan inspirere ved at fortælle hvordan de har arbejdet sammen. 
Koordinatoren laver løbende opfølgning med parrene og der holdes 
afslutningssamtaler. Derudover er der sociale og faglige arrangementer, 
som har den funktion at skabe et stærkt netværk mellem kvinderne og give 
dem ekstra værktøjer, fx i arbejdssøgning og forhandling. Det centrale 
sekretariat, som er finansieret af KVINFO, sørger for at de forskellige 
indsatser i landet får erfaringsudvekslet, således at koordinatorerne kan 
lære af hinanden 

140.960    0                         40.000 kr. 

92 Boligforeningen 
Århus Omegn 

Systuen Rosenhøk Kontanthjælpsmodtagere, 
særligt kvinder med anden 
etnisk baggrund

Vi ønsker at give specielt kvinder, udenfor 
arbejdsmarkedet, et sted hvor de kan forbedre deres 
danskkundskaber, være en del af et fællesskab på tværs 
af etniciteter, hvor de kan bruge deres kreative evner og 
genvinde noget tro på sig selv, hvor de bliver trygge og 
brobygges ind i andre trivselsgavnende aktiviteter. 
Mange af disse kvinder står som beskrevet udenfor 
arbejdsmarkedet og har ofte ringe danskkundskaber, 
hvilket gør at de ofte føler de har svært ved at leve op til 
samfundets forventninger og sociale samvær. Systuen 
giver dem et rum, hvor de kan vise hvad de er gode til. 
Samtidig med at de skal øve deres danske sprog og 
sociale spilleregler. Fx at vente på tur, passe på andres 
ting, hjælpe andre, spørge om hjælp, modtage vejledning 
mv. Mange af disse kvinder kommer fra hjem med 
udfordringer, Systuen bliver deres pusterum i en svær 
hverdag. Vi ønsker at Systuen er med til at højne 
kvindernes trivsel. 

Vi ønsker at videreføre Systuen som et åbent tilbud, med åbent to dage om 
ugen. Men maskinerne har brug for eftersyn mindst én gang om året, vi har 
brug for at købe udstyr hjem (fx fodpedaler, nåle, spoler mv) ligesom vi har 
brug for at have et minimum af udstyr tilgængeligt. Vi ønsker os også en 
ekstra maskine, da der er rift om maskinerne og deltagerne ofte må vente 
længe på at bruge en maskine. Vi har ikke midler til at købe dette. Vi har pt. 
Ingen midler i Systuen og der er ikke penge til at reparere de ødelagte 
maskiner, købe udstyr eller reservedele. Vi håber derfor på at få 20.000kr til 
at kunne fortsætte systuen frem til den nuværende Helhedsplans afslutning 
i december 2023. Der arbejdes pt. På en ansøgning om en ny Helhedsplan 
fra 2024-2027, men da den ikke er godkendt endnu, søges der midler frem 
til december 2023

                        20.000 kr. 0  Afslag Prioritering af 
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93 DFUNK - Dansk 
Flygtningehjælp 
Ungdom

Ung-til-ung Aarhus Projektets målgruppe er unge 
(15-30 år) med og uden 
flugterfaring i Aarhus 
Kommune

Formålet med Ung-til-ung Aarhus er, at give unge, med 
og uden flugterfaringer, mulighed for at mødes og skabe 
et fællesskab omkring det at være ung i Aarhus 
kommune. Vi søger støtte til vores lokale gruppe, der 
arrangerer lokale fritidsaktiviteter for unge i kommunen. 
Vi ser et kæmpe behov for fællesskaber for unge 
mennesker, der er flygtet, og særligt ét, der er uformelt 
på tværs af unge, uafhængig af baggrund. Aktiviteterne 
er til for, at de unge kan nyde deres fritid, opdage 
muligheder i lokalsamfundet og mest af alt, udvide deres 
sociale netværk og blive en del af et fællesskab. Unge, 
der er en del af vores aktiviteter, får et socialt netværk 
og introduceres til de muligheder, der er for dem i 
lokalsamfundet i og omkring Aarhus og i det danske 
samfund generelt, hvilket styrker deres tilhørsforhold og 
dermed integration. De unge udvikler deres sproglige og 
sociale færdigheder gennem deltagelse i gruppen, hvilket 
giver dem bedre forudsætninger for at klare sig i det 
dansk.

Vi søger bevilling til vores lokale gruppe Ung-til-ung Aarhus. Vi afholder 
aktiviteter cirka en gang om måneden. Det er op til de frivillige og 
deltagerne, hvilke aktiviteter der planlægges, det er derfor svært at sige 
præcis hvilke aktiviteter, der vil blive afholdt fremover. Det kan variere fra 
bowlingturer, spilaftener, højtidsfejringer til fællesspisning, 
sportsaktiviteter, picnic eller caféturer. Der planlægges fra måned til 
måned, hvilke konkrete aktiviteter gruppen vil lave, således er det baseret 
på de frivilliges og deltagendes ønsker, og gruppens forskellige kulturelle 
baggrunde og netværk. Vi vil altid forsøge at udforske Aarhus og finde på 
sjove ting at lave sammen her, således de unge både lærer hinanden at 
kende og deres lokalområde.  

                        12.000 kr. 0                         12.000 kr. 

Andet

94 LYLE 
Patientforeningen 
for Lymfekræft, 
Leukæmi og MDS

Erfaringsudveksling/c
afémøder

Patienter og pårørende ramt 
af blodkræft, interesserede og 
fagfolk

Afholdelse af 11 møder i 2023 for ligestillede med 
blodkræft for at begrænse ensomheden. Mange i 
målgruppen har brug for sparring med ligesindede, som 
ex. om hverdagen, om at leve med blodkræft.
Man kan deltage i oplæg om lymfekræft, leukæmi og 
MDS, og dermed fremme forståelsen for ens egen 
situation med blodkræft, og derved opnå bedre 
livskvalitet.
Sommerudflugt og julefrokost for at aflede ens svære 
tanker og bekymringer for den alvorlige sygdom man har 
fået indenfor blodkræft.
Uddannelse seminar for de frivillige, to personer, for at 
kunne takle at yde hjælp, give råd og vejledning til 
deltagerne. 

Erfaringsudveksling for personer og deres pårørende ramt af blodkræft, at 
mødes blandt ligestillede.
at blive forstået og skabe relationer med personer der har eller er i samme 
situation som dig. At bryde ensomheden, og skabe venskaber og dermed få 
bedre livskvalitet. At bryde angst og depression. 
At høre om rettigheder via oplæg hvordan man evt. kan komme i arbejde 
igen.
At høre om kost og motion, at leve med blodkræft osv. via inviterede 
oplægsholdere.
Information og samvær betyder utrolig meget for deltagerne.

                        50.000 kr. 0  Afslag prioritering af 
andre ansøgere
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95 Sundheds Rewaq Forstå din elregning, 
og hvor der kan 
spares på. 

Enhver folkegruppe Formålet med dette projekt er at gøre den enkelte 
borger klogere på deres elregning og hvordan de 
eventuelt kan spare ved at f.eks. købe et nyt køleskab el. 
lign. Dette vil dermed også hjælpe borgerne med at have 
lidt mere penge pr. måned for at kunne få ender til at 
møde i en allerede inflationsramt økonomisk situation, 
som der værst rammer beboere i udsatte områder og 
lignende. Dette vil også formindske stressen hos de 
hårdest ramte af de høje elregninger.Ved at belære børn 
om disse tiltag vil de tage det med.Efter projektet vil de 
enkelte borgere være klogere på hvordan de selv kan 
sørge for at deres elregning minimeres, for at sørge for 
at have lidt ekstra penge til hver måned. Tilmed vil der 
være en aktivitet hvor deltagerne vil kunne få 
muligheden for at få en el ekspert på besøg i deres hjem, 
for at give specifikke tips til hvordan den enkelte borger 
kan minimere elregningen. Dette vil foregå ved at 
deltagerne med de højeste elregninger for tilbudt denne 
ekstraordinære mulighed.

-Der vil være et foredrag fra en el ekspert indenfor området om hvordan 
man minimerer sin egen elregning. 
-De enkelte deltagere har mulighed for at få tilbudt at el eksperten kommer 
forbi til deres hjem for at give specifikke tips og tricks til at minimerer den 
enkelte deltagers elregning. 
-Fælles spisning for at minimere brugen af el fra de enkelte boliger ved at 
lave maden et sted.

                        20.000 kr. 0                         15.000 kr. 

96 ABMS (Anonyme 
Borgere Med 
Smerter)

Fællesskab og 
sammenhold efter 
Corona

Unge og voksne borgere med 
smerter og deres pårørende 

ABMS’ hovedformål er at samarbejde om et godt liv til 
trods for smerter. Mange af vores brugere har forskellige 
sygdomsproblematikker og er ofte ensomme og udsatte, 
men i ABMS har de et trygt socialt fundament, hvor 
mange danner venskaber for livet. Efter Corona-
nedlukningerne har antallet af brugere af ABMS været 
dalende. Vi ønsker derfor at udbrede et større kendskab 
til ABMS ved at øge vores markedsføring, så flere nye 
borgere med smerter (samt tidligere brugere) kan tage 
del i vores fællesskab og aktiviteter, blive inddraget i 
frivilligheden og etablere flere selvhjælpsgrupper; 
herunder ABMS-møder, foredrag, workshops, 
julefrokost, sommerfest, spilaften, gåture og bålhygge. 
Udover borgere med smerter og deres pårørende ønsker 
vi også at tiltrække fagfolk fra sundhedsvæsenet til at 
deltage i foredrag og workshops. I 2022 har vi muliggjort 
betalt medlemskab, så vores brugere kan registrere sig 
som medlemmer og dermed stemme og stille op til 
bestyrelsen (men dette er frivilligt).

1) Indkøb af kontorartikler, materialer og forplejning 
1.1) Kontorartikler og forplejning til frivilligmøder og selvhjælpsgrupper 
1.2) Forplejning og grej til spilaften og naturdag
1.3) Forplejning til frivillig-events til fremmelse af socialt fællesskab 
(workshops, foredrag, julefrokost, sommerfest)
2) To workshops:
2.1) ”Mindfulness og smertemestring”: formålet er at kompetenceudvikle 
de frivilliges evne til både at mestre og vejlede i mindfulness for 
smerteramte
2.2) ”Frivillighed og smertemestring”: formålet er at motivere borgerne til 
at deltage i frivilligt arbejde på trods af et liv med smerter 
3) Markedsføring til at invitere borgere til fællesskabets aktiviteter 
4) Transportudgifter og gaver i forbindelse med frivillige foredragsholdere

                        23.429 kr. 0  Afslag prioritering af 
andre ansøgere
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Nr. Ansøger Projektets titel Projektets målgruppe Projektets formål Projektets indhold Ansøgt beløb § 18 1. runde 2022 Forslag til indstilling Begrundelse/ 
betingelser

97 AstmaAllergi 
Foreningen 

Luftballonen 
Sommercamp 2023

Børn og unge ml. 9 - 17 år 
med astma, allergi eller eksem 

Luftballonen Sommercamp er et unikt projekt for sårbare 
og kronisk syge børn og unge mellem 9 - 17 år med 
astma, allergi eller eksem, primært baseret på frivilligt 
arbejde. Campen varer i 9 dage i skolernes sommerferie, 
med ca. 60 deltagere fra hele landet, hvoraf 2 forventes 
fra Aarhus kommune. Der søges om midler til det 
frivillige sociale arbejde tilhørende 2 deltagere samt 
midler til PR i kommunen. 

Luftballonens formål er at støtte, rådgive og skabe gode 
sociale netværk for kronisk syge børn og unge. 
Luftballonen bliver hovedsageligt drevet af frivillig 
arbejdskraft, i form af 30 dedikerede frivillige. Hvert 10. 
skolebarn har astma og er den mest udbredte - samt 
misforståede børnesygdom i Danmark - ofte fra hjem der 
ikke kan varetage sygdommen korrekt. Projektet har 
også en vigtig forebyggende indsats. Ca. 1/3 af vores 
deltagere oplever også en følelse af at være udenfor 
fællesskabet eller direkte mobning, som vi afhjælper. 

I Luftballonens program indgår bl.a. astmaskole, fysioterapiskole, 
eksemskole og aktiviteter der fremmer selvhjælp. Retningslinjerne samt 
indhold for campen følger Sundhedsstyrelsens anbefalinger for samme 
målgruppe. Campen er det eneste tilbud i Danmark, der kombinerer 
undervisning med fysisk udfoldelse. Der er i programmet også en løbetest, 
hvor vi måler deltagerens fremgang undervejs, udover almen 
idrætsaktiviteter og teambuildingsøvelser, som fremmer deltagernes 
selvværd. Vi underviser deltagerne, både før og under sport og 
vejleder/støtter når deltagerne får astmaanfald. Denne viden kan de bruge 
med det samme og husker til næste gang. Derudover har vi mange sociale 
aktiviteter, som danner et møde med ligesindede, der giver tryghed og gør 
at deltagerne føler sig mødt og accepteret på en måde, de ikke gør 
derhjemme. Her er det ikke anderledes at være syg, men et vilkår. 

                          6.500 kr. 0  Afslag prioritering af 
andre ansøgere

7.436.467 kr.                 1.572.667 kr.                  
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Bilag 2:  Nye fokusområder for § 18-puljen efterår 2022 

 

 

Nedenstående tekst erstatter den tidligere tekst om fokusområder for § 18 

puljen i MSB: 
 

Fokusområder for § 18-puljen i Sociale forhold og Beskæftigelse 

Ved den kommende fordeling af tilskud vil der blive lagt særlig vægt på an-

søgninger, der tilgodeser nogle bestemte fokusområder. Fokusområderne er 

de faglige hovedoverskrifter, som Social- og Beskæftigelsesforvaltningen ak-

tuelt prioriterer højt. Det er dog ikke en betingelse for tilskud, at ansøgningen 

relaterer sig direkte til fokusområderne.  

 

1) Aarhusianske børn og unge skal have den støtte i barndom-

men, der fører til et godt voksenliv 

Alle børn fortjener omsorg, trivsel og mulighed for at udvikle sig. 

Derfor skal børn, unge og familier opleve, at de bliver hørt og får den 

støtte, de har brug for. 

 

2) Aarhusianere med handicap og psykiske udfordringer skal 

have selvstændige og meningsfulde liv  

Alle skal have mulighed for at skabe sig et meningsfuldt liv og være 

en del af fællesskabet. 

 

3) Alle aarhusianere skal være en del af et arbejdsfællesskab  

Vi skal skabe arbejds- og uddannelsesfællesskaber med plads til og 

brug for alle. 

 

4) Alle aarhusianske hjemløse skal have et hjem  

Ingen unge skal bo på herberg og leve et udsat liv på gaden. Alle 

hjemløse skal tilbydes en permanent bolig, og modtage støtte til at 

skabe sig et blivende hjem. 

 

SOCIALE FORHOLD OG 

BESKÆFTIGELSE 
Fagligt sekretariat 

Aarhus Kommune 

FAS Innovation og Samskabelse 

Jægergården, Værkmestergade 

15 B 

8000 Aarhus C 

 

Direkte e-mail: 

pekri@aarhus.dk 

 

Sagsbehandler: 

Peter Kristiansen 
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Bilag 3 til rådmandsindstilling om fordeling af § 18-puljen,  

1. runde 2022: 

 

 

Principper for fordeling af § 18 tilskud i Sociale Forhold  

og Beskæftigelse 

 

Fordelingen af § 18 puljen sker i henhold til de gældende principper for 

tildeling af § 18-tilskud, som er vedtaget af Byrådet i januar 1999: 

 

”Indholdet i principperne 

 

Magistratens 1. Afdeling ønsker at anvende puljemidlerne til at styrke den 

frivillige sociale indsats. Støtten skal derfor gives til frivilligt socialt arbejde. 

 

Frivillig indsats er en indsats, der: 

• er frivillig, dvs. den udføres uden fysisk, økonomisk eller retlig tvang. 

Personer, som arbejder i en frivillig organisation som led i en aktivering, er 

således ikke frivillige, da den aktiverede for at få hjælpen skal møde frem 

• er ikke-lønnet, men der kan godt være tale om godtgørelse for 

omkostninger 

• skal være til gavn for andre end en selv 

• er af formel karakter, dvs. at aktiviteten skal foregå inden for rammer af en 

organisation, forening eller anden form for organisering, projekt m. v. 

 

En frivillig organisation er en organisation, som har følgende kendetegn: 

• frivilligt grundlag, dvs. at den ikke må være fastlagt i lovgivningen, og 

organisationen skal kunne beslutte at nedlægge sig selv 

• primære formål er ikke at skabe overskud (dvs. non-profit), og et evt. 

overskud må ikke udloddes til “ejerne”, f.eks. foreningens medlemmer 

• frivillig indsats er en væsentlig del af organisationens grundlag 

 

Det understreges, at Århus Byråd fortsat har det overordnede ansvar for 

løsning af opgaver inden for den del af det sociale område, som er henlagt til 
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kommunen. Formålet med frivillighedsmidlerne er at støtte frivilligt socialt 

arbejde, som kan udvikle, supplere og understøtte den kommunale indsats. 

 

Frivillighedsmidlerne kan kun dække lønudgifter i det omfang, de lønnede 

aktiviteter direkte vedrører koordineringen af og rammerne for den frivillige 

indsats. 

 

[…] 

 

Århus har som storkommune mange frivillige organisationer og foreninger, 

hvoraf flere har samme formål/målgruppe. Ansøgninger om 

frivillighedsmidler bliver derfor behandlet i sammenhæng. For at gavne 

brugerne mest muligt bliver ansøgninger fra flere organisationer, der går 

sammen på måder, der virker omkostningsdæmpende i forhold til de 

administrative udgifter, prioriteret højt. 

 

[…] 

 

På baggrund af nævnte overvejelser vurderes alle ansøgninger ud fra 

en helhedsbetragtning, som bygger på: 

• Frivillighedskriteriet 

• Graden af nytænkning 

• Forebyggelse og afhjælpning af sociale problemer 

• Målgruppens behov og aktivitetens evne til opfyldelse heraf 

• Sammenhæng med andre aktiviteter 

• Udgifternes art og omfang 

• Muligheden for at søge om økonomisk tilskud andetsteds” 
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Indstilling 

 

Byrådsindstilling med udtalelse til Ankesty-

relsen 

 

1. Resume  

Aarhus Kommune fremsendte den 24. august 2022 en ud-

talelse til Ankestyrelsen som svar på en henvendelse fra 

Ankestyrelsen vedr. en række kritikpunkter af Familiecen-

tret. Udtalelsen blev sendt til byrådets orientering den 25. 

august 2022. 

 

Den 17. november 2022 modtog Aarhus Kommune et svar 

fra Ankestyrelsen, hvor de beder om, at udtalelsen af 24. 

august 2022 bliver behandlet på et byrådsmøde.    

 

Der er derfor udarbejdet en byrådsindstilling, hvor udtalel-

sen er vedlagt som bilag.  

 

Der er desuden udarbejdet et supplerende notat til udtalel-

sen for at beskrive det efterfølgende forløb og yderligere 

initiativer, der er igangsat i Familiecentret, siden udtalel-

sen blev sendt til Ankestyrelsen den 24. august 2022. Det 

supplerende notat er også vedlagt som bilag og fremsen-

des til Ankestyrelsen sammen med udtalelsen, når disse er 

godkendt af byrådet.  

 

2. Beslutningspunkter 

Det indstilles: 

At 1) den vedlagte byrådsindstilling godkendes 

 

3. Hvorfor fremsendes indstillingen? 

- 

 

Til Rådmandsmøde 

Fra Fagligt Sekretariat 

Dato 5. december 2022 
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4. Hvilken værdi skabes for borgere og samfund? 

- 

 

5. Hvad, hvem og hvordan? 

- 

 

6. Hvilke ressourcer kræves?   

- 

 

7. Hvordan følges der op? 

- 

 

 

 

 

Bilag 

Bilag 1: 

Bilag 2: 

Bilag 3:  

Bilag 4:  

Bilag 5: 

Bilag 6: 

 

Byrådsindstilling – udtalelse til Ankestyrelsen 

Brev fra Ankestyrelsen med bilag af 7. juli 2022 

Udtalelse til Ankestyrelsen 

Bilag til udtalelse 

Brev fra Ankestyrelsen af 17. november 2022 

Supplerende notat til udtalelse 

 

Tidligere beslutninger 

      

 

 

Sagsnummer: 505265 

Fagligt sekretariat 

 Lix: 1.649 

 Sagsbehandler: Mia Brunebjerg Rasmussen 

Tlf.: 21 73 52 62 

E-post: rmibr@aarhus.dk 
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Indstilling 

 

Udtalelse til Ankestyrelsen  

Udtalelse til Ankestyrelsen med svar på kritik af en række 

forhold i Familiecentret.  

 

1. Resume  

Aarhus Kommune fremsendte den 24. august 2022 en ud-

talelse til Ankestyrelsen som svar på en henvendelse fra 

Ankestyrelsen vedr. en række kritikpunkter af Familiecen-

tret. Udtalelsen blev sendt til byrådets orientering den 25. 

august 2022. 

 

Den 17. november 2022 modtog Aarhus Kommune et svar 

fra Ankestyrelsen, hvor de beder om, at udtalelsen af 24. 

august 2022 bliver behandlet på et byrådsmøde.   

 

Udtalelsen er her vedlagt som bilag og sendes nu til byrå-

dets godkendelse.   

 

2. Beslutningspunkter 

Det indstilles: 

At 1) byrådet godkender vedlagte udtalelse til Ankestyrel-

sen (bilag 2) samt supplerende notat til udtalelsen (bilag 

5) 

 

3. Hvorfor fremsendes indstillingen? 

Den 13. juni 2022 modtog Ankestyrelsen en anonym tele-

fonisk henvendelse fra en rådgiver i Aarhus Kommune, der 

kom med en række kritikpunkter af forskellige forhold i Fa-

miliecentret. Ankestyrelsen bad den 7. juli 2022 Aarhus 

Kommune om en udtalelse på baggrund af den anonyme 

henvendelse for at kunne vurdere, om der er anledning til 

at rejse en tilsynssag.  

 

Til Aarhus Byråd via Magistraten 

Fra Sociale Forhold og Beskæftigelse 

Dato Dato for fremsendelse 
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Social- og Beskæftigelsesudvalget blev orienteret om An-

kestyrelsens henvendelse den 19. juli 2022.  

 

Aarhus Kommune fremsendte den 24. august 2022 en ud-

talelse til Ankestyrelsen. Den 25. august 2022 blev udta-

lelsen sendt til byrådets orientering.  

 

Den 17. november 2022 modtog Aarhus Kommune et svar 

fra Ankestyrelsen, hvor de beder om, at udtalelsen af 24. 

august 2022 bliver behandlet på et byrådsmøde. Den god-

kendte udtalelse skal fremsendes til Ankestyrelsen inden 

for to måneder.   

 

Det fremgik ikke klart af Ankestyrelsens oprindelige hen-

vendelse, at udtalelsen skal byrådsbehandles, og derfor 

blev udtalelsen ikke sendt til byrådets godkendelse i første 

omgang, men blot sendt til byrådets orientering.  

 

Udtalelsen er her vedlagt som bilag og sendes nu til byrå-

dets godkendelse. 

 

4. Hvilken værdi skabes for borgere og samfund? 

Konkret rejses der i den anonyme henvendelse til Ankesty-

relsen kritik af Familiecentret på følgende områder:  

• Besparelser på det sociale område: Påstand om at 

ledelsen får rådgivere til at omgå reglerne, så der 

anbringes færre børn. 

• Der ikke er en tilgang af børn til tvangsbortadop-

tion. 

• Anbringelsestallet er faldet. Påstand om at der ikke 

handles rettidigt, som får betydning for, at børnene 

er svære at håndtere, når først de kommer i plejefa-

milie. 

• Stort arbejdspres og store krav til rådgiverne. 

• Der handles ikke adækvat og tilstrækkeligt på un-

derretninger om vold. 

 

I vedlagte brev fra Ankestyrelsen (bilag 1) fremgår den 

anonyme henvendelse. 

 

Familiecentret tager synspunkterne i den anonyme hen-

vendelse alvorligt, men kan ikke genkende alle kritikpunk-

terne. Familiecentret tager kritikpunkterne til efterretning 
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og har igangsat en proces med henblik på læring, der skal 

bidrage til at få arbejdet med de misforståelser, der ses 

opstillet i kritikpunkterne. En fælles retning og høj faglig-

hed er helt afgørende for, at Familiecentrets indsats er til 

gavn og bidrager til en positiv udvikling hos de børn, unge 

og familier, de er i kontakt med.  

 

Derudover anerkender Familiecentret, at der fortsat skal 

arbejdes med/være fokus på arbejdsmiljøet, netop fordi, 

at det arbejde, der varetages, er fyldt med følelsesmæs-

sige belastninger samtidig med, at lovgivning og proces-

krav er under konstant forandring.  

 

Udtalelsen med Familiecentrets uddybende svar på kritik-

punkterne samt en afdækning af problematikkerne er ved-

lagt som bilag 2. 

 

Der er desuden udarbejdet et supplerende notat til udtalel-

sen for at beskrive det efterfølgende forløb og yderligere 

initiativer, der er igangsat i Familiecentret, siden udtalel-

sen blev sendt til Ankestyrelsen den 24. august 2022. Det 

supplerende notat er vedlagt som bilag 5 og fremsendes til 

Ankestyrelsen sammen med udtalelsen, når disse er god-

kendt af byrådet.  

 

5. Hvad, hvem og hvordan? 

Se afsnit 4 ovenfor.  

 

6. Hvilke ressourcer kræves?   

Intet at bemærke. 

 

7. Hvordan følges der op? 

Familiecentret har igangsat en proces med henblik på læ-

ring, der skal bidrage til at få arbejdet med de misforståel-

ser, der ses opstillet i kritikpunkterne. Se uddybning i ved-

lagte udtalelse (bilag 2) samt supplerende notat (bilag 5). 

 

Når udtalelsen er godkendt af byrådet, fremsendes den 

igen til Ankestyrelsen, der vil bruge udtalelsen til at vur-

dere, om der er anledning til at rejse en tilsynssag.  
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Anders Winnerskjold 

/ 

   Erik Kaastrup-Hansen  

 

 

 

Bilag 

Bilag 1: 

Bilag 2:  

Bilag 3:  

Bilag 4: 

Bilag 5: 

 

Brev fra Ankestyrelsen med bilag af 7. juli 2022 

Udtalelse til Ankestyrelsen 

Bilag til udtalelse 

Brev fra Ankestyrelsen af 17. november 2022 

Supplerende notat til udtalelse 

 

Tidligere beslutninger 

      

 

 

Sagsnummer: 505265 

Fagligt sekretariat 

 Lix: 4.900 

 Sagsbehandler: Mia Brunebjerg Rasmussen 

Tlf.: 21 73 52 62 

E-post: rmibr@aarhus.dk 
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7. juli 2022 

 

J.nr. 22-27737 

 

Ankestyrelsen 

7998 Statsservice 

 

Tel +45 3341 1200 

 
ast@ast.dk 
sikkermail@ast.dk 
 
EAN-nr:  
57 98 000 35 48 21 
 
Åbningstid: 

man-fre kl. 9.00-15.00 

  

 

 

Aarhus Kommune 

Rådhuspladsen 2 

8000 Aarhus C 

 

 

Høring om mulig tilsynssag 

 

Ankestyrelsen modtog den 13. juni 2022 en telefonisk henvendelse fra 

en rådgiver i Aarhus Kommune. Vi vedlægger en kopi af vores notat.  

 

Vi beder byrådet i Aarhus Kommune om en udtalelse på baggrund af 

henvendelsen.  

 

Vi skal bruge udtalelsen til at vurdere, om der er anledning til at rejse 

en tilsynssag. Vi henviser til kapitel VI i kommunestyrelsesloven. 

 

Vi beder om at få byrådets udtalelse inden to måneder. 

 

Venlig hilsen 

 

Linda Søndergaard Christensen 
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Notat 
* Offentlighedslovens § 13 * 

_________________________________ 

 

 
 

 

 J.nr.: 22-27737 

Om: Aarhus Kommune  

 

Henvendelse fra: Fagkontoret Børn 3 (Amanda Dahl) 

 

 

Børn 3 har taget kontakt til tilsynet, da de den 19. maj og 13. juni 2022 

er blevet kontaktet af en rådgiver fra Aarhus Kommune.  

 

Rådgiveren har oplyst, at problemet i kommunen er økonomien på det 

sociale område. Der skal spares fra næste år, og allerede nu er de over 

budget. Ledelsen forsøger at få rådgiverne til at omgå reglerne. Der er 

grundlag for at lægge sager op om samvær efter § 71, stk. 4, men 

ledelsen beder i disse sager om, at der lades som om, at der ikke er en 

anbringelse, så sagerne ikke skal lægges op for børn og unge-udvalget. 

Det er svært for rådgiverne at gå imod ledelsen, når de fortæller sådan 

til rådgiverne. Loven gradbøjes. 

 

Det er betænkeligt, at der ikke i tre år er anbragt nogle med henblik på 

adoption. Der er ikke en tilgang af børn ift. tvangsbortadoption.  

 

Anbringelsesantallet er også raslet ned i Aarhus Kommune, hvor det har 

ligget stabilt igennem mange, mange år. Det er betænkeligt. Rådgiveren 

mener ikke, at det er fordi, at de lykkes med deres sociale indsats. De 

børn, der bliver anbragt er rigtig, rigtig dårlige, fordi der går for lang tid 

inden anbringelse. Børnene er svære at håndtere i plejefamilien. Der er 

sket en voldsom udvikling ift., hvad man skulle kunne i plejefamilierne 

pga. børnenes vanskeligheder. Fordi der går for lang tid, inden der sker 

anbringelse. Der skal sættes mange flere indsatser ind i plejefamilien. 

Terapi til børn + ekstra supervision i plejefamilien. Flere og flere 

plejefamilier skal være specialiserede. Så eskalerer økonomien også. Der 

bliver ikke handlet rettidigt. Der er anbringelsesgrundlag lang tid før, end 

der sker anbringelse.  

 

Det arbejdspres, der er i afdelingen, er vanvittigt. Der stilles store krav 

til rådgiverne. 

 

Voldsunderretninger skal der være et hav af, før der sker noget. Det 

bliver ikke politianmeldt eller handlet på, selvom barnet gentagne gange 
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fortæller, at de har været slået. Nogle af de børn, der bliver slået, 

kommer aldrig til at fortæller det igen, fordi der ikke bliver handlet. 

Børnene oplever ikke, at de bliver tager alvorligt.   

 

Det aftales med Børn 3, at tilsynet opretter en sag på baggrund af 

henvendelsen. 

 

 LSCH, den 4. juli 2022 
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Udtalelse vedr. j.nr. 22-27737 

 

Aarhus Kommune har den 7. juli 2022 modtaget en henvendelse fra Anke-

styrelsen, som omhandler en række forhold i Familiecentret i Aarhus Kom-

mune. Ankestyrelsen er blevet kontaktet anonymt den 19. maj 2022 og den 

13. juni 2022 (bilag 1). 

 

Ankestyrelsen anmoder om Byrådets udtalelse, med henblik på vurdering af, 

om der skal rejses en tilsynssag mod Aarhus Kommune. 

 

Familiecentret, som henvendelserne omhandler, vil i det efterfølgende frem-

komme med en udtalelse i forhold til de kritikpunkter, der er indgivet til Anke-

styrelsen. Da vi opfatter kritikken, som rettet mod Familiecenteret, som be-

handler sager med børn u 15 år, er driftsområdet Unge, Job og Uddannelse 

(som behandler sager med børn over 15 år) ikke inddraget i besvarelsen.  

 

 

Der rejses i den anonyme henvendelse kritik på følgende områder:  

 

1. Besparelser på det sociale område: Påstand om at ledelsen får råd-

givere til at omgå reglerne, så der anbringes færre børn. 

2. Der ikke er en tilgang af børn til tvangsbortadoption.  

3. Anbringelsestallet er faldet. Påstand om at der ikke handles rettidigt, 

som får betydning for, at børnene er svære at håndtere, når først de 

kommer i plejefamilie. 

4. Stort arbejdspres og store krav til rådgiverne.  

5. Der handles ikke adækvat og tilstrækkeligt på underretninger om 

vold.   

 

Familiecentret tager synspunkterne i henvendelsen alvorligt, men kan ikke 

genkende alle kritikpunkterne. Familiecentret tager kritikpunkterne til efterret-

ning, og vil nu igangsætte en proces i Familiecentret med henblik på læring, 

der skal bidrage til at få arbejdet med de misforståelser, der ses opstillet i 

kritikpunkterne. En fælles retning og høj faglighed er helt afgørende for, at 

vores indsats er til gavn og bidrager til en positiv udvikling hos de børn, unge 

og familier, vi er i kontakt med. 

Derudover anerkender Familiecentret, at der fortsat skal arbejdes med/være 

fokus på arbejdsmiljøet, netop fordi, at det arbejde der varetages, er fyldt 

med følelsesmæssige belastninger, samtidig med at lovgivning og proces-

krav er under konstant forandring. 

 

 

  

SOCIALE FORHOLD OG BE-

SKÆFTIGELSE 
Aarhus Kommune 

FC Organisation og Udvikling, 

Stab 

Karen Blixens Boulevard 7 

8220 Brabrand 

 

Sag: EMN-2022-505264 
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Familiecentret har på baggrund af henvendelsen indhentet faktuelle 

data til at understøtte udtalelsen, herunder:  

 

➢ Bevægelse i antal af anbringelser 

➢ Udviklingen i sager til tvangsadoption. 

➢ Overblik over sagstal og sygefraværsstatistik. 

➢ Voldsunderretninger og handling. 

 

Nedenfor gennemgås de fem rejste kritikområder. Indledningsvist beskrives 

den faglige tilgang på det sociale børneområde i Aarhus Kommune. Formå-

let er at præcisere de betragtninger, der ligger til grund for Familiecentrets 

arbejde og faglige retning. 

 

Faglig tilgang på børneområdet: 

Ved budgetforhandlinger i 2018 blev det politisk besluttet at investere i op-

normering af socialrådgivere på socialområdet for udsatte børn og deres fa-

milier, og dermed på Familiecentret. Formålet var at investere i tidlig indsats 

i det tværgående samarbejde, til gavn for barnet og barnets udvikling og en 

samtidig reduktion af udgifterne til mere indgribende foranstaltninger. Med 

lavere sagstal pr. socialrådgiver og ”Relationel Velfærd” som mindset blev 

investeringsprojektet ”Relationel Familierådgivning” implementeret i udvalgte 

lokaldistrikter fra september 2019. 

 

Nøgleordene bag tankegangen om ”Relationel Velfærd” er tidlig opsporing 

og fleksible løsninger i tæt samarbejde med almenområdet, familien og bar-

nets netværk, frivillige organisationer og civilsamfundet – og hvor børnene 

og deres familier i højere grad er aktør i eget liv, og bidrager aktivt til at finde 

løsningerne. Løsninger skal ske så tæt på barnets og familiens hverdag som 

muligt. Der tages i højere grad afsæt i, hvad børnene og deres familie selv 

kan, og hvad de har af ønsker for deres familieliv og udvikling, ligesom soci-

alrådgiverne anvender deres faglighed, helhedssynet samt råd og vejled-

ningssamtaler som redskab for at skabe de nødvendige forandringer. 

 

På det specialiserede socialområde har Familiecentret siden 2016 arbejdet 

med investeringsmodellen ”Tættere på Familien”, hvor formålet er en mere 

helhedsorienteret indsats til børnene og deres familier. En del af formålet var 

ligeledes at tilbyde tidligt forebyggende foranstaltninger med henblik på at 

understøtte barnet og familien, så man kunne udskyde eller helt undgå mere 

indgribende foranstaltninger, herunder anbringelser. 
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De to investeringsmodeller har, med deres tætte og relationelle tilgang til 

myndighedsarbejdet på børn- og ungeområdet, skabt positive resultater i for-

hold til: 

  

➢ Tidlig koordineret indsats for børn og unge i udsatte positioner.  

➢ Investering i flere socialrådgivere, som har bidraget til besparelser 

begrundet i færre henvisninger til mere indgribende foranstaltninger, 

ligesom familierne og børnene oplever sig støttet bedre. 

➢ Ligeværdigt samarbejde rundt om og med familien og barnet/den 

unge. 

➢ Tilfredshed og positiv udvikling hos børn, unge og familierne. 

➢ En mere positiv socialkapital måling hos medarbejderne. 

(Begge investeringsmodeller er evalueret af Metodecentret i 2022). 

 

Erfaringerne fra de to investeringsmodeller har siden efteråret 2020 været 

retningsgivende for den samlede faglige tilgang på Familiecentret.  

 

Tilgangen har betydning for, hvordan Familiecentret møder de børn, unge og 

familier, som vi er i kontakt med – herunder andelen som henvises til foran-

staltninger. Det er en ny tilgang, der kræver et nyt mindset og en kulturæn-

dring, hvor den rette hjælp ikke nødvendigvis er en foranstaltning, som man 

kender den i klassisk forstand. I stedet fokuseres på at lære barnet og fami-

lien godt at kende, ligesom der fokuseres på ressourcer inden for familien, 

netværket, civilsamfundet/lokalmiljøet og de frivillige organisationer, som af-

dækkes systematisk. Mindsettet korresponderer med tankerne bag Aarhus 

Kompasset samt reformen Børnene Først, og er dermed en del af den ved-

tagne socialpolitiske retning for hele kommunen samt tendenserne på natio-

nalt niveau. 

 

Det er en kulturforandring, som tager tid, og som kræver tydelige rammer 

for, hvorfor vi gør, som vi gør, men vigtigst af alt, et mindset, som ikke kolli-

derer med Servicelovens bestemmelser. 

At arbejde med sårbare og udsatte børn og familier indbefatter usikkerhed, 

og de valg, som Familiecentret er med til at træffe i de enkelte sager, vil altid 

indebære en risiko. Det er et grundvilkår i arbejdet, og en del af det faglige 

skøn, der anlægges i hver enkelt børne- og familiesag. 

Henvendelsen til Ankestyrelsen indikerer behov for ekstra ledelsesmæssig 

opmærksomhed for, hvordan vi ledelsesmæssigt i tilstrækkelig grad stiller os 

til rådighed for dialogen med den enkelte socialrådgiver, når der opstår usik-

kerhed om den faglige tilgang, de faglige beslutninger der træffes, eller der 

opstår usikkerhed om værdien at den støtte, der ydes. Samtidig er det også 

vigtigt at pointere, at vi iværksætter de foranstaltninger, der skal foranstaltes, 

men vi er samtidige opmærksomme på, at de indsatser, der ikke har den 

nødvendige effekt, skal ophøre, hvis der findes bedre alternativer. Faglighed 

og økonomi skal til enhver tid ”gå hånd i hånd” – men økonomiske betragt-

ninger må aldrig være på bekostning af hverken barnet, den unge, familien 
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eller lovgivningen. Dette fremgår også af Servicelovens formålsbestem-

melse, hvor det står, at ”afgørelser efter loven træffes på baggrund af faglige 

og økonomiske hensyn”.  

 

På baggrund af henvendelsen har Familiecentret taget kontakt til Dansk So-

cialrådgiverforening, som vil være med til at se på, hvordan centeret internt 

kan arbejde med nogle af de områder, som henvendelsen sætter fokus på.  

Derudover har henvendelsen samt nedenstående udtalelse været behandlet 

på et ekstraordinært MED-udvalgsmøde i Familiecentret. Medarbejderne 

bakker op om udtalelsen. 

 

Nedenfor har Familiecentret udarbejdet en konkretiseret udtalelse om de 

fem kritikområder:     

 

1. Besparelser på det sociale område: Påstand om at ledelsen får 

rådgivere til at omgå reglerne, så der anbringes færre børn 

 

Af henvendelsen fremgår: ”Rådgiveren har oplyst, at problemet i kommunen 

er økonomien på det sociale område. Der skal spares fra næste år, og alle-

rede nu er de over budget. Ledelsen forsøger at få rådgiverne til at omgå 

reglerne. Der er grundlag for at lægge sager op om samvær efter § 71, stk. 

4, men ledelsen beder i disse sager om, at der lades som om, at der ikke er 

en anbringelse, så sagerne ikke skal lægges op for børn og unge-udvalget. 

Det er svært for rådgiverne at gå imod ledelsen, når de fortæller sådan til 

rådgiverne. Loven gradbøjes.” 

 

Når der er formodning eller viden om, at den person, som barnet skal have 

samvær med under anbringelse, har begået overgreb mod et barn, forelæg-

ges sagen Børn og Ungeudvalget, jf. Servicelovens § 71, stk. 4, som har 

kompetencen på området.  

 

Familiecentret forstår ordlyden i henvendelsen til Ankestyrelsen således, at 

der er en påstand om, at ledelsen ønsker at undgå, at sager (jf. § 71 stk. 4.) 

kommer i børn- og ungeudvalget. Påstanden betragtes som forkert, og base-

ret på utilstrækkelig viden om emnet. Vi behandler årligt et væsentligt antal 

sager efter §71 stk. 4 i børn og ungeudvalget, og er som forvaltning meget 

opmærksomme på reglen.   

 

Påstanden om, at sager ikke forelægges, for at undgå samværssag i udval-

get, og at en anbringelse ikke skal benævnes som sådan, kan hænge sam-

men med en konkret sag, hvor et barn var akutanbragt med forventning om 

kort midlertidig anbringelse. Derfor blev den konkrete sag ikke forelagt Børn- 

og Ungeudvalget, før der var taget stilling til en evt. længerevarende anbrin-

gelse af barnet, og dermed fastlæggelse af struktureret samvær. Barnet 

havde i perioden, hvor der ikke var besluttet længerevarende anbringelse, 

ikke samvær med den pågældende person, der var mistænkt for vold.  
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Der var forud for den konkrete akutanbringelse overvejelser om, hvorvidt af-

lastning eller anbringelse ville være til størst gavn for barnet. Kort inde i an-

bringelsesperioden blev det dog vurderet, at der var behov for en længere-

varende anbringelse, og sagen blev forelagt Børn- og Ungeudvalget i juli 

2022. Barnet blev akutanbragt var den 7. juni. Sagen var efterfølgende på 

samråd den 22. juni, hvor der blev besluttet fortsat anbringelse. Sagen blev 

herefter forelagt udvalget den 14. juli i forhold til § 71.4. På mødet den 14. 

juli blev der fastlagt samvær, som blev gennemført samme dag. 

 

Familiecentret er ikke bekendt med andre sager, hvor der har været tvivl el-

ler uenighed om at forelægge en sag for børn- og ungeudvalget (jf. § 71 stk. 

4).  

 

2. Der ikke er en tilgang af børn til tvangsbortadoption 

 

Af henvendelsen fremgår: ”Det er betænkeligt, at der ikke i tre år er anbragt 

nogle med henblik på adoption. Der er ikke en tilgang af børn ift. Tvangs-

bortadoption” 

 

Familiecentret kan ikke genkende ovenstående påstand. Familiecentret ar-

bejder aktivt med tvangsadoptioner, og har siden lempelse af Adoptionslo-

ven i 2015 gennemført fem tvangsbortadoptioner. Den seneste i 2019. 

26 børn er fra 2018 til 2021 blevet vurderet eller screenet til tvangsbortadop-

tion, og af dem er fem gennemført. De øvrige 21 er der forskellige årsager 

til, at der ikke blev arbejdet videre med tvangsbortadoption. To børn er ble-

vet frivilligt adopteret, andre børn har Ankestyrelsen/Adoptionsnævnet vur-

deret som ikke adoptérbare, og andre har vist sig ikke at opfylde kriterierne 

for tvangsbortadoption.  

 

At der de seneste tre år ikke er anbragt børn med henblik på tvangsadop-

tion, kan alene forklares ved, at der ikke er udsøgt børn, som opfylder kriteri-

erne. Aktuelt er der to børn i nærmere afklaring til tvangsadoption. 

 

Idet Aarhus Kommune gennem de senere år har skærpet fokus på tvangs-

bortadoptioner, har der været taget såvel interne som eksterne initiativer for 

at sikre, at det bedst mulige faglige fundament er til stede blandt rådgiverne. 

 

Internt har Familiecenteret etableret et netværk med særlige videnspersoner 

og fastlagt en arbejdsgang i tvangsadoptionssagerne, herunder inddragelse 

af relevante samarbejdspartnere. Familiecentrets interne videnspersoner 

yder sparring og understøttelse af sagsgangen til sagens rådgiver, herunder 

udarbejdelsen af indstillinger til Familiecentrets interne samråd, hvor alle sa-

ger der kunne munde ud i adoption drøftes i første led, inden der udarbejdes 

indstilling til Børn- og Ungeudvalget. Efter behandling i Børn- og Ungeudval-

get inddrages Ankestyrelsen i det videre arbejde, og videnspersonerne er 
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ansvarlige for, at sagen oplyses og færdiggøres til behandling i Ankestyrel-

sen.  

Til brug for screeningen af mulige adoptionssager arbejdes med et scree-

ningsværktøj og adoptionsområdet og arbejdsgangen er beskrevet i et in-

ternt administrationsgrundlag. 

  

Eksternt har Familiecentret taget initiativ til at etablere et adoptionsnetværk 

af videnspersoner i det landsdækkende 6-bysamarbejde, som har afholdt 

kvartalsvise møder i knapt to år. Formålet med netværket er sparring og vi-

densdeling. Idet adoptionsområdet på landsplan er relativt smalt, indbefatter 

høj grad af kompleksitet og med en lang sagsgang, er det nødvendigt at 

søge inspiration fra andre, der arbejder i samme felt.  

 

3. Anbringelsestallet er faldet. Påstand om at der ikke handles ret-

tidigt, som får betydning for, at børnene er svære at håndtere, 

når først de kommer i plejefamilie. 

 

Af henvendelsen fremgår: ”Anbringelsesantallet er også raslet ned i Aarhus 

Kommune, hvor det har ligget stabilt igennem mange, mange år. Det er be-

tænkeligt. Rådgiveren mener ikke, at det er fordi, at de lykkes med deres so-

ciale indsats. De børn, der bliver anbragt er rigtig, rigtig dårlige, fordi der går 

for lang tid inden anbringelse. Børnene er svære at håndtere i plejefamilien. 

Der er sket en voldsom udvikling ift., hvad man skulle kunne i plejefamilierne 

pga. børnenes vanskeligheder. Fordi der går for lang tid, inden der sker an-

bringelse. Der skal sættes mange flere indsatser ind i plejefamilien. Terapi til 

børn + ekstra supervision i plejefamilien. Flere og flere plejefamilier skal 

være specialiserede. Så eskalerer økonomien også. Der bliver ikke handlet 

rettidigt. Der er anbringelsesgrundlag lang tid før, end der sker anbringelse” 

 

Tabel 1: Oversigt over anbringelser (helårspersoner)   

 

  2021 2022 

Antal anbringelser (gns. for perioden) 447,1 453,1 

 

Tabel 1 viser en oversigt over anbringelser i Aarhus Kommune (0-18 år).  

I Aarhus arbejdes med en faglige tilgang, hvor der fokuseres på den tidlige 

indsats. Udgangspunktet er, at familier skal støttes så tidligt som muligt. Det 

kan være med forskellige forebyggende foranstaltninger - for eksempel fami-

liebehandling. Hvis det ikke har den fornødne effekt, kan barnet eksempelvis 

blive anbragt. Som tabel 1 illustrerer, så kan Familiecentret ikke genkende 

påstanden om, at tallene er raslet ned.  

 

Familiecentret har en faglig struktureret tilgang til, hvordan der arbejdes med 

anbringelser. I alle sager hvor der af rådgiver vurderes anbringelsesgrund-

lag, drøftes det på Familiecentrets samrådsmøde, hvor der, ud over 
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repræsentanter fra Familiecentret, også deltager medarbejdere fra Center 

for Specialpædagogiske Børnetilbud, Børnecentret, PPR og ved unge over 

14 år, også repræsentanter fra Ungecentrene Værkmestergade og Skander-

borgvej. 

 

På Familiecentret er der to samråd, hvor der er mulighed for faglig sparring: 

 

➢ Sparrings- og Fraværssamråd hvor fokus er særligt komplekse fa-

miliesager, der kræver inddragelse af forskellige fagligheder for at 

arbejde bredspektret med både udfordringer og mulige løsninger. Af-

holdes hver anden uge. 

➢ Samråd, her behandles konkrete indstillinger til anbringelse. På 

dette samråd drøftes såvel anbringelsesgrundlag samt alternativer 

hertil, såfremt der ikke ses at være anbringelsesgrundlag/tvangs-

mæssigt grundlag, lige som adoptionssager som nævnt ovenfor, 

også behandles på dette samråd. 

 

Der anbringes, når der er faglig vurdering af behov/grundlag herfor. De kon-

krete sager vurderes individuelt og med et bredt fagligt blik for barnets be-

hov, og de muligheder der er for at finde den mest optimale løsning. Anbrin-

gelse isoleret set er ikke en optimal løsning, men kan være en nødvendig-

hed. Dog kan nævnes, at tilbuddet ”Familieindsats med Ventil” er etableret 

og driftet siden efteråret 2021. Indsatsen er målrettet familier med børn i al-

deren 3-15 år, hvor barnet er anbringelsestruet, eller hvor forældrene perio-

disk ikke kan udfylde forældrerollen tilstrækkeligt, herunder at yde den nød-

vendige udviklingsmæssige omsorg for barnet. Børn, som er tilknyttet dette 

tilbud, har mulighed for periodisk aflastning i trygge rammer, og sideløbende 

hermed ydes massiv behandlingsmæssig indsats til såvel børn som foræl-

dre. 

Det formodes, at de børn, som tilbydes ”Familieindsats med ventil”, tidligere 

ville være blev anbragt, enten akut for en midlertidig periode, eller i en mere 

længerevarende anbringelse, idet tilbuddet ikke var etableret i Aarhus Kom-

mune før 2021. Der er indskrevet 27 børn pt.  

 

I forhold til udsagnet om, at de børn, der anbringes, har flere særlige behov 

end tidligere, så er dette udsagn delvist korrekt. Grunden hertil vurderes ikke 

at være fordi, der anbringes for sent, men at man i Aarhus Kommune arbej-

der med et bredt spektrum af forbyggende foranstaltninger i hjemmet, som 

iværksættes med henblik på at afhjælpe problemerne i samarbejde med bar-

nets netværk og nærmiljø, før der tænkes i anbringelse. 

 

Aarhus Kommune har samtidig i Byrådet vedtaget en Familieplejestrategi, 

som sigter mod anbringelse af flere børn i familiepleje som det primære. Pr. 

30. juni 2022 var 73,3 % af Familiecentrets anbringelser i familiepleje. 
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Målgruppen for anbringelse i familiepleje er bredere end for år tilbage, hvor 

visse børneprofiler typisk blev anbragt på institutioner og familieplejelignede 

opholdssteder.  

Det betyder, at de børn, der i dag anbringes i familiepleje, kan have særlige 

udfordringer eller specifikke behov, som kræver supplerende understøttelse 

eller ydelser. Det kan være særlig træning, særlig barnepigeordning, specia-

liseret supervision, aflastning o.l. udgifterne til disse ydelser er forventelige, 

når der ikke er tale om en institutionsramme, hvor der er flere medarbejdere 

om opgaven, eller hvor særlige behov ofte kan løses i dette regi.  

 

Plejefamilier godkendes af tilsynet i forskellige typologier, alt efter hvor kræ-

vende børn plejefamilien har kompetencer til at varetage. Børn med svære 

udfordringer placeres derfor også i plejefamilier, der har relevante kompe-

tencer. Der findes flere typer af plejefamilier.    

I Familieplejen er der nedsat et særligt team, der arbejder målrettet med at 

skabe gode match imellem barnet og plejefamilie. Tilsvarende har vi et team 

af Familieplejekonsulenter, der arbejder målrettet med at understøtte plejefa-

milierne med vejledning og supervision, i forhold til det konkrete barn. 

 

Familiecentret har desuden ansat en psykolog i Familieplejen, der yder mål-

rettet sparring og supervision omkring plejeforholdet, således at anbringel-

sen optimeres og plejefamiliens opgaveløsning understøttes i videst mulige 

omfang. 

 

Tabel 2: Udgifter til børn i plejefamilie  

 

 2019 2021 2022 

Gns. Pris per 

helårsplads 

448.224 458.520 457.707 

 

Tabel 2 viser den gennemsnitlige udgift per barn i plejefamilie. Som tabellen 

viser, så er udgifterne per år forholdsvist konstant.  

Udgifterne dækker over selve anbringelsen og støtteforanstaltninger under 

anbringelsen.  

Ud fra det økonomiske billede (som vist i tabel 2), så kan Familiecentret hel-

ler ikke genkende påstanden om, at der i plejefamilierne sættes flere indsat-

ser ind, end tidligere.   

 

4. Stort arbejdspres og store krav til rådgiverne  

 

Af henvendelsen fremgår: ”Det arbejdspres, der er i afdelingen, er vanvittigt. 

Der stilles store krav til rådgiverne”. 

 

For at kunne komme med en udtalelse på ovenstående udsagn, er der ind-

draget sygefraværsstatistik, sagstal pr. medarbejder samt trivselsfremmende 
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tiltag. Disse parametre ses som relevante i beskrivelsen af arbejdspres på 

Familiecentret. 

 

Sygefraværet blandt Familiecentrets medarbejdere er faldet siden 2019, 

hvor sygefraværet pr. fuldtidsmedarbejder i gennemsnit var på 13,47 dage. 

I 2020 var sygefraværet 9,52 dage pr. fuldtidsmedarbejder. I 2021 var syge-

fraværet 11,1 dag pr. fuldtidsmedarbejder. 

Som tabel 3 viser nedenfor, så er sygefraværet i 1. og 2. kvartal 2022 lavere 

end i 2019 (perioden før Covid-19). 

Det samlede sygefravær i Familiecentret har nu stabiliseret sig på et lavere 

niveau end før perioden med Covid-19. 

 

 

Tabel 3: Oversigt over sygefraværet på Familiecentret 

 
 

 

 

Sagsantal pr. fuldtidsmedarbejder 

Familiecentret betjener sager om udsatte børn samt børn med handicap.  

 

Dansk Socialrådgiverforening har udarbejdet et retningsvisende estimat 

over, hvor mange sager hver rådgiver bør betjene. 

For udsatte børn gælder, at der anbefales mellem 20-30 børn pr. socialråd-

giver, og for handicappede børn anbefales 25-35 børn pr. socialrådgiver. 

Der er en række underpunkter, som det anbefales at tage hensyn til, herun-

der om der er tale om nyuddannede eller nyansatte medarbejdere, sagernes 

kompleksitet m.v.  

Familiecentret har primært ansat socialrådgivere på fuld tid.  

 

I juli 2021 var tallet gennemsnitligt 32,5 sag pr medarbejder.  
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I juli 2022 var tallet gennemsnitligt 30,8 sag pr medarbejder.  

 

Sagstallet varierer i de forskellige grupper, hvilket afhænger af blandt andet 

speciale og målgruppe. Herudover betjenes der i alle grupper og af den en-

kelte rådgiver både sager om udsatte børn og sager om handicappede børn.  

 

Familiecentret følger således Dansk Socialrådgiverforenings1 anbefalinger 

om sagsantal pr. medarbejder. 

 

Familiecentrets ledelse følger kontinuerligt sagstallene i de forskellige afde-

linger, og flytter ressourcer ved behov herfor. Ligeledes ydes faglig under-

støttelse til medarbejdere, som har brug for dette, eksempelvis hjælp til at 

prioritere opgaverne. 

 

Arbejdet som familierådgiver er præget af en uforudsigelig hverdag, der stil-

ler krav til medarbejdernes omstillingsparathed og evne til at prioritere opga-

verne. I perioder vil det derfor opleves tempofyldt med mange pludseligt op-

ståede opgaver, og i andre vil der være mere ro og større forudsigelighed. 

Der søges i videst mulige omfang taget højde for udsving i arbejdsbelastnin-

gen, men det kan ikke undgås, at arbejdet til tider vil opleves som tempofyldt 

og følelsesmæssigt udfordrende.  

 

Familiecentrets Arbejdsmiljøgruppe, bestående af ledelse, tillidsrepræsen-

tanter og arbejdsmiljørepræsentanter, har vedvarende fokus på arbejdsmiljø 

og trivsel, herunder på de høje følelsesmæssige krav der følger med arbej-

det.  

 

Nedenfor beskrives nogle af de tiltag, som der aktuelt er på Familiecentret, 

og som netop er iværksat med henblik på at understøtte rådgivernes opga-

veportefølje og trivsel: 

  

➢ Fast supervision. 

➢ Sparringsmøder med mulighed for at dele svære sager og modtage 

sparring ift. det faglige arbejde. 

➢ Ledelsesmæssig understøttelse og deltagelse i sager med højt kon-

fliktniveau. 

➢ Tilbud om krisepsykolog og/eller supervision ved særligt svære sa-

ger eller akutte hændelser. 

➢ Systematiske og kontinuerlige møder mellem leder og medarbej-

dere, hvor arbejdsmiljø og trivsel er i fokus. 

➢ Mulighed for ad-hoc sparring med leder hvor små og store ting ven-

des. 

 
1 Kilde: DS’ vejledende sagstal - Dansk Socialrådgiverforening (socialraadgiverne.dk) 
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➢ Obligatorisk onboarding til alle nye medarbejdere, herunder intro til 

arbejdsmiljø. 

➢ Alle har mulighed for at indgå makkerskaber på sager, og dermed 

dele udfordrende opgaver. 

➢ Velværerum til ro og debriefing.  

 

Socialrådgiverne har derudover mulighed at blive fritaget for en konkret 

børne- og familiesag, hvis den påvirker deres arbejdsmiljø negativt. Familie-

centrets ledelse har fokus på tolerance overfor uhensigtsmæssig adfærd fra 

borgere. Dette er der arbejdet med både i regi af MED og i alle afdelinger. 

Senest har Familiecentret fra august 2022 ansat en metakognitiv konsulent, 

der tilbyder både individuelle- og gruppeforløb. Målet hermed er at mindske 

medarbejdernes oplevelse af høje følelsesmæssige krav i arbejdet, og give 

medarbejderne redskaber til en oplevelse af ro, samt styrke arbejdsglæden. 

Metoden har været afprøvet på forsøgsbasis i første halvdel af 2022, med 

stor succes, og er nu udvidet som et tilbud til alle ansatte på Familiecentret. 

 

 

5. Der handles ikke adækvat og tilstrækkeligt på underretninger 

om vold  

 

Af henvendelsen fremgår: ”Voldsunderretninger skal der være et hav af, før 

der sker noget. Det bliver ikke politianmeldt eller handlet på, selvom barnet 

gentagne gange fortæller, at de har været slået. Nogle af de børn, der bliver 

slået, kommer aldrig til at fortæller det igen, fordi der ikke bliver handlet. Bør-

nene oplever ikke, at de bliver taget alvorligt” 

 

Fra 1. juni 2021 til 30. juni 2022 modtog Familiecentret i alt 5660 underret-

ninger.  

Fra 1. juni 2021 til 30. juni 2022 modtog Familiecentret 627 underretninger 

hvor fysisk eller psykisk overgreb, kategorien ”vold mod et barn/ung”, indgår 

som en del af et problemkompleks. 104 af disse underretninger var genta-

gelser (der blev underrettet en eller flere gang om samme barn/ung).  

 

Når der modtages underretninger, gennemgås hver enkelt ud fra en fast ka-

tegorisering afhængigt af, om sagen vurderes som akut, semi-akut eller ikke 

akut. Der handles på alle underretninger, kategoriseringen afgør alene i hvil-

ket tempo. Underretninger, der modtages i weekends og på helligdage, bli-

ver screenet af Børn- og Ungevagten, som handler ved behov herfor. 

 

➢ Akut, kaldet en rød underretning, kræver handling indenfor 24-timer. 

➢ Semi-akut, kaldet en gul underretning, kræver kontakt og samtale in-

denfor to uger. 

➢ Ikke akut, kaldet en grøn underretning, kræver, at hjemmet er kon-

taktet indenfor to uger, men møde eller samtale kan planlægges se-

nere end det. 
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Ved voldsunderretninger arbejdes med flere redskaber, afhængigt af indhol-

det i den konkrete underretning, eksempelvis: drøftelser/sparring med poli-

tiet, politianmeldelse, afholdelse SEL § 155a samtaler med børnene, henvis-

ning til Børnehus Midt, ambulant indsats i Børnecentret (Udførercenter) jf. 

Servicelovens § 11.3. eller 52.3. 

Børnecentret drifter tre konkrete indsatser, der retter sig mod vold, specifikt. 

”Indsats mod vold”, ”Stop Partnervold” (anonymt tilbud) og Rådgivningscen-

tret, der varetager en lange række problemkomplekser, herunder vold. Her-

udover deltager Familiecentret i et investeringsprojekt i regi af Askovfonden, 

der omhandler netop vold i familien. 

En del af familier indskrevet i Børnecentret har vold som en del af et større 

problemkompleks, disse familier er typisk visiteret til Familiebehandlingen, 

og herunder Tidlig Indsats, Vuggestedet og Småbørnsstedet. I familier, hvor 

der er anbringelsesgrundlag, eksempelvis grundet vold, kan der i en kort pe-

riode inddrages Tryghedsagenter i opgaveløsningen. Tryghedsagenterne er 

et udgående korps, der aflægger både anmeldte og uanmeldte hjemmebe-

søg, og udfører en tryghedsskabende kontrol i hjemmet. 

 

Der handles således på alle underretninger om vold, men den konkrete ind-

sats afhænger af underretningens indhold. Til orientering vedlægges en pro-

cesoversigt i forbindelse med sager om vold/overgreb.  

 

I Børnesagsbarometret fra 2022 udarbejdet af Ankestyrelsen, viser Aarhus 

Kommune 100% målopfyldelse på håndtering af underretninger. 

Familiecentret kan derfor ikke genkende påstanden om, at der ikke handles 

på underretninger om vold.  

 

Afrunding  

Familiecentret håber at have afdækket problematikkerne fyldestgørende og 

står gerne til rådighed med yderligere oplysninger, herunder også om unge i 

alderen 15-17, hvis det vurderes nødvendigt. 
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Procesovervejelser ved vold/overgreb – barnet i centrum
Modtagelse af underretning og 
forberedelse

Børnesamtale og formål Forberedelse af underretnings -
samtale med forældre

Opfølgning på underretning og 
sagsbehandlingen

Intern forberedelse:

• Hvem har forældremyndigheden?

• Vurder inddragelse af politi og Børnehus 

Midt.

Tværfaglig forberedelse:

• Planlæg børnesamtalen, herunder kontekst 

for samtalen.

• Inddrag voksne tæt på barnet eller anden 

bisidder (eks. deres rolle under og efter 

samtalen).

Forberedelse til forældresamtale: 

• Bring den viden ind som 

samarbejdspartnerne har om forældrene, 

f.eks. telefonnummer, arbejdstider m.v.  

• Skal nogen fra det professionelle el. private 

netværk være med?

Intern forberedelse:

• Vær altid opmærksom på barnets hverdagsliv, 

herunder fritidsinteresser, SFO, klub, netværk og 

andre relationer! 

• Overvej om der skal tages hensyn ift. udviklings -

og funktionsniveau (handicap, kultur, sprog, 

historik m.v.)

• Aftal med den tryghedsperson, der er med til 

børnesamtalen (lærer, pædagog, bisidder m.v.), 

hvordan der følges op med barnet i dagene efter 

samtalen. 

Børnesamtalen: 

• Overvej hvordan du taler med barnet om barnet 

om overgrebet (barnets egne udsagn skal 

italesættes.)

• Tal altid med barnet om, at  forældrene 

kontaktes samme dag, herunder hvordan det 

bliver bedst for barnet at komme hjem.

Intern forberedelse:

• Skal sagen politianmeldes? Kontakt politiet for 

sparring. 

• Børnehus Midt kan kontaktes for sparring.

• Forældrene kontaktes samme dag, som der er 

talt med barnet. Overvej hvordan - brug evt. 

viden fra det professionelle netværk. 

• Overvej sikkerhed/afværgeaspekt for barnet 

efter samtalen.

• Overvej kulturelle aspekter (PTSD, religion, 

opdragelsesmetoder) ift. måden, hvorpå vi 

kommunikerer med forældrene. 

• Brug tolk, også selvom den ene forælder kan tale 

dansk, og vil oversætte for den part der ikke kan.

• Vær opmærksom på forældrenes indbyrdes 

forhold, eks. netværk, aldersforskel ml. forældre 

og lign. Er der noget iøjnefaldende? 

• Skal det private netværket inddrages? Hvordan? 

• Er der udfordringer omkring børn med handicap?

• Er der foranstaltninger, som skal inddrages?

Forældresamtalen (samtalen er en 

partshøring) Oplys om:

• Lovgivningsmæssige forhold. 

• Barnets udtalelser.

• Afstem med forældrene, hvordan de vil håndtere 

at møde barnet, når barnet kommer hjem. Er der 

brug for hjælp fra Familiecenteret, privat el. 

professionelt netværk?

• Tilbyd forældrene hjælp til at opdrage på en 

anden måde end med vold. 

Vurder efter samtalen: 

• Vurder sikkerhedsniveau/afværgeforpligtelse.

• Er der brug for en sikkerhedsplan?

• Skal politiet inddrages igen?

• Der skal altid ske en forventningsafstemning og 

opsamling med forældrene, hvor den 

fremadrettede plan og faglige vurdering bliver 

tydelig. 

• Hvordan samarbejdes der fremadrettet? 

Tværfagligt samarbejde:

• Der skal altid være fokus på, hvordan vi 

understøtter det videre samarbejde ml. barn, 

forældre og skole/institution/klub.

• Husk altid at tage fat i dine samarbejdspartnere 

og orienter om opmærksomhedspunkter – det 

kan også være vigtigt at have løbende kontakt 

(overvej samtykke).
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17. november 2022 

  

J.nr. 22-27737 

 

Ankestyrelsen 

7998 Statsservice 

 

Tel +45 3341 1200 

 
ast@ast.dk 
sikkermail@ast.dk 
 
EAN-nr:  
57 98 000 35 48 21 
 
Åbningstid: 

man-fre kl. 9.00-15.00 

  

 

 

Aarhus Kommune 

Rådhuspladsen 2 

8000 Aarhus C 

 

 

 

Høring om mulig tilsynssag (kommunens sagsnr. EMN-2022-

505264) 

 

Ankestyrelsen bad den 7. juli 2022 byrådet i Aarhus Kommune om en 

udtalelse på baggrund af en telefonisk henvendelse fra en rådgiver i 

Aarhus Kommune. 

 

Den 24. august 2022 modtog Ankestyrelsen et svar fra Aarhus 

Kommune. Svaret er sendt fra Byrådssekretariatet og er underskrevet 

af Kristian Will Jepsen. 

 

Det fremgår ikke af svaret, om kommunens udtalelse på baggrund af 

Ankestyrelsens høring har været behandlet på et byrådsmøde, som vi 

bad om i vores høring af 7. juli 2022. 

 

Vi beder på den baggrund byrådet i Aarhus Kommune om at behandle 

sagen på næstkommende byrådsmøde og sende en udtalelse inden for 

to måneder fra modtagelsen af dette brev. 

 

Venlig hilsen 

 

Linda Søndergaard Christensen 
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Supplerende notat til udtalelse vedr. j.nr. 22-27737 

 

Aarhus Kommune fremsendte den 24. august 2022 en udtalelse til Ankesty-

relsen på baggrund af Ankestyrelsens henvendelse den 7. juli 2022. Den 17. 

november 2022 modtog Aarhus Kommune et svar fra Ankestyrelsen, hvoraf 

det fremgår, at den tidligere fremsendte udtalelse skal godkendes af byrå-

det. 

 

I forbindelse med, at udtalelsen sendes til godkendelse i byrådet, er der ud-

arbejdet dette supplerende notat til Ankestyrelsen for at beskrive det efterføl-

gende forløb og yderligere initiativer, der er igangsat i Familiecentret, siden 

udtalelsen blev sendt til Ankestyrelsen den 24. august 2022.  

 

Der har på baggrund af Ankestyrelsens henvendelse været en drøftelse i 

Familiecentrets afdelinger omkring henvendelsen, herunder hvad den har gi-

vet anledning til – men også for at give medarbejderne mulighed for at give 

deres besyv med.  

 

Denne drøftelse gav blandt andet anledning til de igangsatte initiativer ne-

denfor, men også til en mere overordnet drøftelse af den faglige retning, 

som Familiecentret arbejder med, og hvordan der kan være behov for at 

kommunikere endnu mere omkring denne. 

 

Derudover er medarbejderne blevet opfordret både af ledere, men også af 

TR’erne til at tage en snak, hvis der opleves episoder eller følelser som dem, 

der beskrives i henvendelsen til Ankestyrelsen, ligesom responsen på hen-

vendelsen og initiativerne gentagne gange har været dagsordenssat på le-

dermøder og i MED-systemet. 

 

Familiecentret har igangsat følgende: 
1. Orientering til hele Familiecentret om adoption: I Familiecentret ar-

bejder en lille enhed med adoption og har en stor ekspertise inden-
for dette felt. I løbet af efteråret 2022 har alle afdelinger i Familiecen-
tret haft besøg af et medlem fra gruppen, som har afholdt oplæg om 
regler for adoption og praksis for Familiecentrets arbejde med adop-
tion. Dette er sket med henblik på, at alle medarbejdere er orienteret 
om arbejdet og har haft mulighed for at stille spørgsmål, så der ikke 
florerer fortælleringer, der ikke er udtryk for den måde, Familiecen-
tret arbejder med emnet på. 

2. Orientering om §71.4 – samvær i forbindelse med viden eller for-
modning om overgreb: I Familiecentret forventes alle afdelinger in-
den jul at have modtaget et oplæg om lovgivningens bestemmelser, 
samt hvordan praksis for arbejdet har udfoldet sig i Familiecentret. 
Dette er sket med henblik på, at alle er fuldt informerede om, hvor-
dan de skal forholde sig til emnet. 

3. Evaluering af samråd: Der er udarbejdet en spørgeskemaundersø-
gelse, hvor alle medarbejdere, der har haft en sag på samråd i løbet 
af det forløbne år, har haft mulighed for at videregive deres 

Sociale Forhold og Beskæf-
tigelse 
Fagligt sekretariat 
Aarhus Kommune 

FAS Politik og Ledelse 

Jægergården, Værkmestergade 

15 B 

8000 Aarhus C 

 

Sag: EMN-2022-505264 
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erfaringer. Af spørgeskemaundersøgelsen fremgår, at de medarbej-
dere, der har haft en sag på samråd i løbet af det forløbne år, har 
været overvejende tilfredse med samråd. På Familiecentret har der 
hidtil været afholdt både samråd (hovedsageligt med fokus på an-
bringelser) samt et sparringssamråd (alle de andre sager) hver 14. 
dag. Der var dog sjældent sager på sparringssamrådet, hvorfor det 
ofte blev aflyst. Fremadrettet sammenlægges de to typer af samråd, 
så alle typer af sager kan behandles på ét samlet samråd, som af-
holdes hver 14. dag.  

4. Familiecentrets håndtering af underretninger om vold: Familiecentret 
har planlagt en udviklingsdag for alle socialfaglige medarbejdere til 
afholdelse den 2. december 2022 med tema om håndtering af vold 
og overgreb. På baggrund af udviklingsdagen nedsættes der en ar-
bejdsgruppe, der skal komme med input til det fremtidige arbejde 
med dette emne. 
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Nygodkendelse af Albertsvænge side 1 af 3  

Indstilling 

 

Samboende borgere i botilbud  

 

1. Resume  
I forbindelse med nygodkendelse af alle botilbuddene i 

Voksen, Job og Handicap er der også søgt om nygodken-

delse af botilbuddet Albertsvænge. Her er der søgt om 

godkendelse af 12 pladser, uagtet at der på Albertsvænge 

alene er 11 boliger. Det skyldes, at to beboere bor sam-

men som kærester og har boet sammen i samme lejlighed 

siden 1994. 

 

Socialtilsynet og Ankestyrelsen har nu afgjort at det ikke 

er muligt at godkende et botilbud med 12 pladser i 11 boli-

ger.   

 

2. Beslutningspunkter 

Det indstilles: 

At 1) Rådmandsmødet orienteres om problemstillingen 

med de to samboende borgere og antal godkendte pladser  

At 2) Rådmandsmødet drøfter, hvorvidt problemstillingen 

skal løftes til et nationalt plan.    

 

3. Hvorfor fremsendes indstillingen? 

Socialtilsynet traf den 5. maj 2022 afgørelse om, at tilbud-

dets anmodning om at blive godkendt til 12 pladser ikke 

kunne imødekommes, idet antallet af pladser skal stemme 

overens med antallet af boliger.   

 

Afgørelsen er påklaget, men blev den 11. november 2022 

stadfæstet af Ankestyrelsen.  Socialtilsyn Midt og Ankesty-

relsen vægter, at tilbuddet råder over 11 lejligheder jf. al-

menboliglovens § 105 stk. 2, og at antallet af lejligheder 

skal stemme overens med antallet af borgere visiteret til 

botilbuddet. 

Til Rådmanden for Sociale Forhold og Beskæftigelse 

Fra Voksen, Job og Handicap/Fagligt Sekretariat 

Dato 6. december 2022 
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Forvaltningen ønsker, at de to borgere, der har boet sam-

men siden 1994, kan blive boende sammen i lejligheden 

på botilbuddet.  

 

4. Hvilken værdi skabes for borgere og samfund? 

Aarhus Kommune ønsker at sikre borgernes ret til et fami-

lieliv og dermed retten til at flytte og bo sammen, selv om 

de er visiteret til et botilbud. 

 

5. Hvad, hvem og hvordan? 

 

Ankestyrelsen har nu stadfæstet socialtilsynets afgørelse, 

hvilket betyder det, at tilbuddet på nuværende tidspunkt 

er godkendt til 11 pladser. Aktuelt er der en ledig bolig, da 

en borger har fået et andet tilbud. Dog er der en ny bor-

ger, som ønsker den ledige plads. Hvis denne borger flyt-

ter ind, vil der således atter være 12 borgere fordelt på 11 

boliger.  

 

Handlemuligheder i den konkrete sag  

Forvaltningen arbejder videre med at afklare, hvad der 

skal ske i den konkrete sag. Det er overordnet følgende 

muligheder:  

• Botilbuddet betaler for en tom lejlighed til den ene 

af de samboende beboere eller  

• Sidst indflyttede borger omvisiteres fra botilbud til 

bostøtte og kan dermed blive boende sammen med 

sin partner i lejligheden.  
 

I forhold til den første mulighed vurderes det ikke at være 

økonomisk forsvarligt, at botilbuddet skal betale for en 

tom lejlighed på ubestemt tid. En anden mulighed kan 

være at pålægge de to borgere udgiften til den tomme bo-

lig, men dette vurderes ikke rimeligt set i det lys, at parret 

alene vil have bolig i den nuværende bolig.  

 

I forhold til den sidste mulighed har borgers handlekom-

mune (Favrskov Kommune) vurderet, at der ikke er 

grundlag for en revisitation, idet hverken borgers funkti-

onsnedsættelse eller øvrige forhold har ændret sig. Samti-

dig vil denne løsning betyde, at såfremt den borger der 

står på lejekontrakten dør først, vil den anden borger 

kunne miste retten til at blive boende i botilbuddet.  
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Handlemuligheder nationalt  

Forvaltningen har hidtil benyttet sig af de formelle kanaler 

til at rejse problemstilling. Det er sket ved at påklage soci-

altilsynets afgørelse til Ankestyrelsen. Sagen har dermed 

ikke været drøftet med KL, handicaporganisationer, mini-

steriet eller andre aktører på nationalt niveau.  
 

Det er forvaltningens indtryk, at der ikke er tale om en ud-

bredt problemstilling, som mange par og botilbud står i. 

Problemstillingen er dog alligevel principiel, idet den be-

grænser muligheden for, at borgere som danner par og 

som begge er visiteret til et botilbud kan bo sammen i 

samme bolig. Det vurderes at være en væsentlig ind-

skrænkelse af disse borgeres mulighed for at leve et fami-

lieliv.  

 

6. Hvilke ressourcer kræves?   

Afhængigt af hvilken løsning forvaltningen vælger i den 

konkrete sag, kan der være udgifter til tomgangshusleje 

eller tilbuddet ikke længere vil få betalt taksten til den 

ekstra beboer, da vedkommende vil være visiteret til bo-

støtte. Alt efter støttebehovet hos den borger, der vil 

skulle modtage bostøtte, vil Aarhus Kommune efterføl-

gende kunne stå i en situation, hvor kommunen skal over-

tage de samlede udgifter til sagen, da omfanget af bo-

støtte vil være begrænset.  

 

7. Hvordan følges der op? 

Fagligt Sekretariat og Voksne, Job og Handicap følger med 

videre handling på baggrund af rådmandsmødets drøftel-

ser.  

 

 

Sagsnummer: 500798 

Fagligt sekretariat 

 Lix: Klik her for at angive tekst. 

 Sagsbehandler: Dorte Søe Christensen / 

Sara Valsted Wøllekær  

Tlf.: 41 85 77 68 

E-post: cdos@aarhus.dk 
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Indstilling 

 

Afbrudsrapport 2022 
 

Afbrud fra ungdomsuddannelserne i skoleåret 2021/2022 

blandt 15 – 24-årige bosat i Aarhus Kommune.  

 

1. Resume  

Antallet af afbrud på ungdomsuddannelser er steget med 

13,1 % fra 1.523 i skoleåret 2020/2021 til 1.723 i skole-

året 2021/2022. Afbrud er dog ikke ensbetydende med, at 

den unge ikke er i aktivitet efter afbrud. 31,6 % af de 

unge, som har afbrudt deres ungdomsuddannelse, er i 

gang med en anden ungdomsuddannelse umiddelbart efter 

afbruddet.  

 

Antallet af unge, som efter afbrudt ungdomsuddannelse 

ikke er i gang med anden aktivitet og er på offentlig for-

sørgelse er stødt faldet med -28,9% i løbet af de sidste 

fire år. Fra 242 til 172 unge på offentlig forsørgelse efter 

afbrudt ungdomsuddannelse i henholdsvis skoleåret 

2018/19 til 2021/22. Der arbejdes fortsat på at mindske 

antallet af unge på offentlig forsørgelse efter afbrydelse af 

ungdomsuddannelse, og i stedet få dem i gang med en ak-

tivitet.  

 

Antallet er afbrud er steget på både erhvervsuddannel-

serne og de gymnasiale uddannelser med henholdsvis 

24,6 % og 9,2 %. Der er totalt set flest afbrud fra de gym-

nasiale uddannelser (846) set i forhold til erhvervsuddan-

nelserne (841). Set i forhold til antal igangværende stude-

rende er det dog erhvervsuddannelserne, som er mest 

udfordret af afbrud idet færre unge er i gang med en er-

hvervsuddannelse (2.046 unge) end en gymnasial uddan-

nelse (7.658 unge). 

Til Rådmand Anders Winnerskjold 

Fra Unge, Job og Uddannelse 

Dato 21. november 2022 
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Unge mænd står for 55,3 % af afbruddene i skoleåret 

2021/22. 

 

Der er en stigning i samlet antal afbrud fra unge med ikke-

vestlig baggrund på 12,0% – fra 465 i skoleåret 2020/21 

til 521 i skoleåret 2021/2022. Det bemærkes, at stignin-

gen er mindre end stigningen i afbrud fra unge med vestlig 

baggrund, som er steget med 13,6 %.  

 

Unge i de udsatte områder står for 14,2 % af afbruddene i 

skoleåret 2021/2022, men udgør blot 5,5 % af alle unge i 

kommunen.  

 

Rapporten over afbrud fra ungdomsuddannelserne i skole-

året 2021/2022 forelægges her rådmanden til orientering. 

 

2. Beslutningspunkter 

Det indstilles: 

At 1) Rådmanden tager rapport og status på indsatsen til 

efterretning.  

 

3. Hvorfor fremsendes indstillingen? 

Afbrudsrapporten er udarbejdet af UU Aarhus. Rapporten 

beskæftiger sig med de 15 – 24-årige bosat i Aarhus Kom-

mune, der afbrød en erhvervsuddannelse, en gymnasial 

uddannelse eller en anden ungdomsuddannelse i perioden 

1. august 2021 til 31. juli 2022. 

 

Opgørelserne i afbrudsrapporten er baseret på indberet-

ninger fra ungdomsuddannelserne. På baggrund af rappor-

ten kan følgende fremhæves: 

- Stigningen på 13,1 % i antallet af afbrud fra ung-

domsuddannelser kan pege på en COVID-effekt for 

de unge. Mange unge har holdt fast i deres ung-

domsuddannelse under coronaperioden og blevet 

understøttet af en lang række fastholdelsestiltag, 

som også har stillet lavere krav til fremmøde på ud-

dannelserne. Flere af disse tiltag er dog frafaldet i 

skoleåret 2021/22, og effekten af dette kan i år ses 

på afbrudstallet. 
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- D. 28. september 2022 var 9.941 unge i gang med 

en ungdomsuddannelse. Sidste år på samme tids-

punkt var dette tal 10.106 unge.   

 

- 92,0 % af de aarhusianske unge mellem 15-24 år er 

enten i gang med eller har gennemført en ungdoms-

uddannelse.  

 

UU har igen i år, og i samarbejde med MBU, sammenholdt 

de unges fravær og karaktergennemsnit fra folkeskolen 

med afbrudsdata. Her viser det sig – ikke overraskende – 

at unge, der afbryder en ungdomsuddannelse både har et 

lavere karaktergennemsnit fra afgangsprøverne, samt at 

en større andel havde et bekymrende fravær i grundskolen 

end unge, som er i gang med en ungdomsuddannelse.  

 

59,3% af de unge, som afbrød en ungdomsuddannelse, 

havde et karaktergennemsnit på over 5.0 fra folkeskolens 

afgangsprøver i skoleåret 2021/22. I 2020/21 gjorde dette 

sig gældende for 58,8% af de unge. Endvidere kan det 

konkluderes, at 47,7% af de unge, som afbryder deres 

ungdomsuddannelse, har haft et bekymrende fravær i 

grundskolen.  

 

4. Hvilken værdi skabes for borgere og samfund? 

-  

5. Hvad, hvem og hvordan? 

Det er ungdomsuddannelserne, som har sektoransvaret 

for fastholdelse, hvor vi i Aarhus Kommune i høj grad for-

søger at understøtte deres fastholdelsesindsatser. Her kan 

bl.a. nævnes: 

- Koordineret indsats med både UC Skanderborgvej 

og Rusmiddelcenter ift. unge, hvor misbrug er en 

udfordring for gennemførsel af uddannelse.   

- Hjælp til boligansøgning – da mange afbryder grun-

det manglende eller ustabile boligforhold. 

- Samarbejde med MSO, hvor der ud fra Ungeprofilen 

identificeres udfordringer, som MSO sammen med 

os og ungdomsuddannelserne forsøger at fore-

bygge. På nuværende tidspunkt er søvn eller man-

gel på samme en identificeret udfordring, hvor der 

iværksættes nogle forbyggende tiltag   

 

UU Aarhus har, i de senere år i samarbejde med MBU og 

MSB, arbejdet intensivt med at forebygge frafald. Dette 

samarbejde inkluderer nu også MSO (i forhold til trivsel og 

sundhed). Eksempler på tiltag: 

- .  
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- Etableringen af et bydækkende fastholdelsesbered-

skab, hvorigennem det tværgående samarbejde om 

at fastholde unge i uddannelsessystemet koordine-

res. Beredskabet har deltagelse af repræsentanter 

for byens ungdomsuddannelser, MSB, MBU og nu 

også MSO, hvor UU har formandskabet for styre-

gruppen. 

- Et tæt koordineret samarbejde med alle ungdoms-

uddannelser om de unge, der er i risiko for at af-

bryde. Det formaliserede samarbejde sker gennem 

de såkaldte ”bekymringsmærker”. Bekymringsmær-

ket sendes af ungdomsuddannelses til UU med en 

besked om, at en ung er frafaldstruet. Herefter vil 

UU indenfor 3 arbejdsdage tage kontakt til uddan-

nelse, for at samarbejde om at fastholde den unge.  

- Her kan det nævnes, at de kommunale aktører – 

med især Fritids- og Ungdomsskolen i MBU og MSO i 

samarbejde med UU og ungdomsuddannelserne, nu 

er i gang med at iværksætte en mere forebyggende 

tilgang til fastholdelsessamarbejdet. 

- UU har tilknyttet en kontaktvejleder til hver af by-

ens erhvervsuddannelser og Aarhus Akademi. Kon-

taktvejlederne varetager samarbejdet om bekym-

ringsmærker og fungerer som 

ungdomsuddannelsernes indgang til det kommunale 

fastholdelsesberedskab.  

 

6. Hvilke ressourcer kræves?   

Som beskrevet i det ovenstående, har ungdomsuddannel-

serne sektoransvaret for fastholdelse. Der er dog i samar-

bejdet mellem uddannelsesstederne og UU stadig stort fo-

kus på, hvordan uddannelsesvejlederne fortsat kan støtte 

op og supplere ungdomsuddannelsernes fastholdelse. Heri 

ligger også udvikling af eventuelle nye tiltag. Eksempelvis 

tilbydes frafaldstruede unge fra foråret 2022 en mentor af 

kommunen, som skal hjælpe den unge med at holde fast i 

sin uddannelse. Unge, Job og Uddannelse ansatte endvi-

dere 4 EUD-ambassadører i foråret 2022, som blandt an-

det har særligt blik for fastholdelse på erhvervsuddan-

nelse.   

 

7. Hvordan følges der op? 

Hvis én ung afbryder sin ungdomsuddannelse, vil UU Aar-

hus tage kontakt til den unge hurtigst muligt – og senest 3 

arbejdsdage efter afbruddet for sammen med den unge at 

lave en ny plan for at komme i uddannelse/beskæftigelse.  
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Pr. 1. januar 2022 indførte Unge, Job og Uddannelse et til-

bud om uddannelsesmentorer til frafaldstruede unge på 

ungdomsuddannelserne. Uddannelsesmentorerne arbejder 

både på at forberede de unge til at være i stand til at gen-

nemføre en ungdomsuddannelse, og agerer som mentorer 

for at hjælpe med at fastholde den unge på uddannelsen 

efter de er startet. Det er dog for tidligt at se en effekt på 

afbrudstallene af den nye indsats.  

 

Erhvervsskolerne er den type ungdomsuddannelse, hvor 

der er flest afbrud, og her ansatte Unge, Job og Uddan-

nelse i foråret 2022 4 EUD-ambassadører, som har særligt 

fokus på fastholdelse og klargøring af unge til erhvervsud-

dannelserne.  

 

UU Aarhus har et årligt dialogmøde med hvert gymnasie, 

HF, erhvervsskole etc., som udbyder ungdomsuddannelser 

i kommunen, hvor der følges op på skolens fastholdelses-

indsats – og hvordan kommunen kan understøtte denne.   

 

 

[Underskrift rådmand] 

/ 

   [Underskrift direktør]  

 

 

 

 

Bilag  
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Tidligere beslutninger 
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 Sagsbehandler: Kristine Nedergaard Larsen 
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1. Indledning 
 

Afbrudsrapporten 2022 er udarbejdet af UU Aarhus. Opgørelserne i rapporten omfatter de 15 – 

24-årige, der havde bopæl i Aarhus Kommune i perioden 1. august 2021 til 31. juli 2022. 

Ungdomsuddannelserne deles op i følgende tre typer: Erhvervsuddannelser, Gymnasiale ud-

dannelser og Andre ungdomsuddannelser, som omfatter STU (Særlig Tilrettelagt Ungdomsud-

dannelse) og private uddannelser.  

Et afbrud kan udelukkende ske fra en af de tre typer ungdomsuddannelser. Der er ikke tale om 

et afbrud, hvis en ung fx vælger at stoppe i 10. klasse eller en anden uddannelsesforbere-

dende aktivitet. Et afbrud betyder ikke nødvendigvis, at den unge ikke længere er i uddan-

nelse. Et skift mellem ungdomsuddannelser vil eksempelvis tælles med som et afbrud. 

I rapporten angives afbrudstal udspecificeret på de enkelte uddannelsesinstitutioner, uddannel-

sestyper, alder, køn og herkomst. Afbrudstal er endvidere udspecificeret i udvalgte boligsociale 

områder.  

Rapporten omfatter desuden opgørelser over, hvilke aktiviteter de unge påbegyndte efter at 

have afbrudt en ungdomsuddannelse.  

Der er 65.441 uge mellem 15-24 år i Aarhus. I rapporten ses der bort fra: 

• 3.586 unge 18-24-årige, hvis uddannelsesstatus er ukendt. De er alle vestlige statsbor-

gere og formodes at være studerende på videregående uddannelser. 

• 41.970 unge 15-24-årige, der har gennemført en ungdomsuddannelse, da der ikke for-

ligger oplysninger på disse unge, hvis de går i gang med en ny ungdomsuddannelse. 

 

Afbrudsrapporten rummer ikke analyser af de bagvedliggende årsager til afbruddene. Rappor-

ten kan forhåbentlig være med til at kvalificere en drøftelse af dette i relevante fora.  

 

November 2022 

Anders Skov  

Centerchef Ungecenter Kalkværksvej, Center 1, Unge, Job og Uddannelse   

 

Redaktionsgruppe: Anders Skov - Centerchef, Joan Wøhlk Petersen - UU-vejleder med ansvar 

for IT og data og Kristine Nedergaard Larsen - konsulent. 
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2. Datagrundlag  
 

Opgørelserne i afbrudsrapporten bygger på data fra Ungedatabasen, der stiller data om unges 

uddannelses- og beskæftigelsesmæssige status til rådighed for Ungdommens Uddannelsesvej-

ledning (UU) og jobcentre. Datagrundlaget i Ungedatabasen er indberetninger fra grundskoler, 

uddannelsesinstitutioner, institutioner der udbyder uddannelsesforberedende forløb, jobcentre 

samt e-Indkomst data fra SKAT.  

Afbrud fra én erhvervsskole, hvor den unge umiddelbart efter starter på en anden erhvervs-

skole på samme fagretning, og på den måde fortsætter sit undervisningsforløb tælles ikke med 

i datagrundlaget. 

Det skal bemærkes, at de unge, der skifter uddannelsesretning inden for de gymnasiale ud-

dannelser tælles med som afbrud, uagtet at de går i gang med en anden uddannelse i stedet.   

For at kunne sammenligne antallet af afbrud med antallet af unge, der er i gang med en ud-

dannelse, foretages et nedslag den 28. september hvert år. Tallene til rapporten er trukket den 

28. september 2022 og tegner dermed et øjebliksbillede af, hvad de unge er i gang med.   

I rapporten opgøres antallet af unge, der er i gang med en ungdomsuddannelse på det pågæl-

dende tidspunkt. 

Medmindre andet er angivet, er der i rapporten set bort fra unge, som har gennemført en ung-

domsuddannelse, da der ikke forelægger oplysninger for disse.  

Skelnen mellem 15 – 17-årige og 18 – 24-årige   

I afbrudsrapporten skelnes der mellem 15 – 17-årige og 18 – 24-årige. Dette skyldes, at 15 – 

17-årige, som har afsluttet undervisningspligten1, har uddannelsespligt frem til de fylder 18 år: 

”15-17-årige unge har pligt til at være i uddannelse, beskæftigelse eller anden aktivitet, der 

sigter mod, at de unge gennemfører en uddannelse”, jf. Bekendtgørelse af lov om kommunal 

indsats for unge under 25 år, § 2a, stk. 1. Dette betyder, at den unge skal følge en uddannel-

sesplan, der indeholder en beskrivelse af, hvordan uddannelsespligten opfyldes. Den unges ud-

dannelsesplan udarbejdes i samarbejde med den unges UU-vejleder og forældrene.    

Når den unge fylder 18 år, ophører uddannelsespligten, hvorefter udarbejdelse af uddannelses-

planen og UU’s vejledning er et frivilligt tilbud. Dette gælder frem til den unge fylder 25 år eller 

har gennemført en ungdomsuddannelse. Herefter bortfalder UU’s opfølgningsforpligtigelse. 

 

  

 

1 ’Undervisningspligten indtræder den 1. august i det kalenderår, hvor barnet fylder 6 år, og 

ophører den 31. juli ved afslutningen af undervisningen på 9. klassetrin eller senest den 31. 

juli i det kalenderår, hvor barnet fylder 17 år eller har afsluttet uddannelse, der er ligestillet 

med grundskolen’ (Bekendtgørelse af lov om folkeskolen, § 34, stk. 1) 
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Antal A Antallet af afbrud på ungdomsuddannelser er steget med 13,1% 

Fra 1.523 i skoleåret 2020/2021 til 1.723 i skoleåret 2021/2022 

 

9.941 aarhusianske unge er i gang med en ungdomsuddannelse  

Tallet er faldet med -1,6 % fra skoleåret 2020/2021, hvor 10.106 unge var i 

gang med en ungdomsuddannelse 

 

 31,6 % af de unge var i gang med ny ungdomsuddannelse umiddel-

bart efter afbrud. 

3. Resumé  
Afbrudsrapporten viser udviklingen i antal afbrud for unge 15 – 24-årige i Aarhus. I resuméet 

er de vigtigste oplysninger fra rapporten samlet.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Antallet af afbrud  

I skoleåret 2021/2022 var der i alt 1.723 afbrud fra ungdomsuddannelser i og uden for Aarhus 

blandt 15 – 24-årige bosiddende i Aarhus Kommune. De 1.723 afbrud er fordelt på 1.595 unge, 

idet nogle unge har haft flere afbrud i perioden.  

 

Figur 1: Udvikling i antal afbrud de sidste 5 år.   

 
 

Afbrud fordelt på uddannelsestyper  

I forhold til skoleåret 2020/2021 er antallet af afbrud steget med 24,6 % på erhvervsuddan-

nelserne og 9,2 % på de gymnasiale uddannelser. Andre ungdomsuddannelser, som omfatter 

STU (Særlig Tilrettelagt Ungdomsuddannelse) og private uddannelser, tegner sig for et fald på 

50,7 % i antallet af afbrud. Dette ses i rapportens tabel 1.  

Tabel 1: Udvikling i antal afbrud fordelt på type ungdomsuddannelse  

  2020/2021  2021/2022 Udvikling  

Uddannelsestype  Antal afbrud  Antal afbrud Ændring i procent  

Erhvervsuddannelser  675 841 + 24,6 % 

Gymnasiale uddannelser  775 846 + 9,2 % 

Andre ungdomsuddannelser  73 36 - 50,7 % 

I alt 1.523 1.723 + 13,1 % 

  

1.606 
1.639 

1.526 1.523 

1.723 

2017/2018 2018/2019 2019/2020 2020/2021 2021/2022
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Antallet af afbrud blandt 15 – 17-årige  

Blandt de 15 -17-årige er antallet af afbrud faldet fra 586 afbrud i skoleåret 2020/2021 til 528 

i skoleåret 2021/2022.  

Figur 2: Udvikling i antal afbrud blandt 15 – 17- årige.  

 

 

Andelen af unge, der går i gang med anden uddannelse umiddelbart efter afbrud  

Andelen af unge, der gik i gang med en anden uddannelse2 umiddelbart efter at have afbrudt 

er faldet fra 31,9 til 31,6 %.  

Tabel 2: Udvikling i andel der er i gang med anden uddannelse umiddelbart efter afbrud 

 2019/2020  2020/2021  2021/2022 

   Antal  Andel Antal  Andel Antal Andel 

I ungdomsuddannelse umid-

delbart efter afbrud  
633  39,4 % 486 31,9 % 544 31,6 % 

På vej til uddannelse efter 

afbrud  
973  60,6 %  1.037 68,1%  1.179 68,4 % 

I alt  1.606  100 % 1.523 100 % 1.723 100 % 

 

Antallet af unge over 18 år, der modtog offentlig forsørgelse3 efter at have afbrudt en ung-

domsuddannelse i skoleåret 2021/2022 er på 172. Tallet er dermed faldet fra skoleåret 

2020/2021 til skoleåret 2021/2022.  

  

 

 

 

 

2 Anden uddannelse omfatter anden ungdomsuddannelse, gymnasiale uddannelser og er-

hvervsuddannelse. Unge, som efter afbrud går i gang med grundskole og FGU eller lignende 

forberedende uddannelse tælles ikke med her.  
3 Tallet dækker både unge på offentlig forsørgelse og unge, som modtager offentlig forsør-

gelse, mens de er i LAB-aktivitet.   

577 
596 

480 

586 

528 

2017/2018 2018/2019 2019/2020 2020/2021 2021/2022
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Tabel 3: Udvikling i antal unge 18-24-år, der modtager offentlig forsørgelse efter afbrudt ung-

domsuddannelse  

  2018/2019 2019/2020  2020/2021 2021/2022 

På vej til uddannelse  1050 904 853 936 

Heraf offentlig forsør-

gelse  
242 207 184 172 

 

Figur 3: Udvikling i antal unge 18-24-år, der modtager offentlig forsørgelse efter afbrudt ung-

domsuddannelse  

 

  

  
 

  

242

207

184
172

2018/2019 2019/2020 2020/2021 2021/2022
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4. Afbrudstal 
 

I skoleåret 2021/2022 er registreret i alt 1.723 afbrud fra uddannelsesinstitutioner i og uden 

for Aarhus blandt de unge i aldersgruppen 15 - 24 år med bopæl i Aarhus Kommune. Afbrud-

dene er fordelt på 1.595 unge. I skoleåret 2020/2021 blev der til sammenligning registreret 

1.523 afbrud fordelt på 1.434 unge.    

I tabel 4 ses udviklingen i antallet af afbrud på erhvervsuddannelserne, de gymnasiale uddan-

nelser og andre ungdomsuddannelser i forhold til skoleåret 2020/2021.  

  

Tabel 4: Afbrud skoleårene 2010/2021 og 2021/2022 fordelt på uddannelsestyper  

 2020/2021  2021/2022 Udvikling  

Uddannelsestype  Antal afbrud  Antal afbrud Ændring i procent  

Erhvervsuddannelser  675 841 + 24,6 % 

Gymnasiale uddannelser  775 846 + 9,2 % 

Andre ungdomsuddannelser  73 36 - 50,7 % 

I alt 1.523 1.723 + 13,1 % 

  

Figur 4 herunder viser udviklingen i afbrudstallene for unge mellem 15 og 17 år de sidste 5 år.  

 

Figur 4: Udvikling i antal afbrud de sidste 5 år for 15-17-årige  

 

  

Hvis vi sammenligner antallet af afbrud i de forskellige ungdomsuddannelsestyper med antallet 

af igangværende studerende, kan vi konkludere, at selvom der totalt set er næste lige mange 

afbrud fra de gymnasiale uddannelser og erhvervsuddannelserne, er afbrud en større udfor-

dring hos erhvervsuddannelserne set ift. antallet af igangværende studerende.  

 

 

577 
596 

480 

586 

528 

2017/2018 2018/2019 2019/2020 2020/2021 2021/2022
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Tabel 5: Afbrud i skoleåret 2021/2022 ift. antal unge (15-24 år) i gang med ungdomsuddan-

nelsestype pr. 28. september 2022.  

Uddannelsestype  Antal afbrud Antal i gang Afbrud/i gang  

Erhvervsuddannelser  841 2.046 0,41 

Gymnasiale uddannelser  846 7.658 0,11 

Andre ungdomsuddannelser  36 237 0,15 

I alt 1.723 9.941 0,17 

  

Afbrud blandt de uddannelsespligtige 15 – 17-årige og 18-24-årige 

Kategorien ’15 – 17-årige’ omfatter alle unge, der har afsluttet undervisningspligten, men ikke 

uddannelsespligten4. Der er registreret 528 afbrud i aldersgruppen 15 – 17-årige i skoleåret 

2021/2022 mod 586 i skoleåret 2020/20215.  

De 18 – 24-årige tegner sig for 1.195 af de i alt 1.723 afbrud, svarende til 69,4 %. Tabel 5 vi-

ser udviklingen i antallet af afbrud blandt de to aldersgrupper siden skoleåret 2017/2018.  

Figur 5: Udvikling i de 15-17-åriges og 18-24-åriges antal og andel af det samlede antal af-

brud  

 

 

Tabel 6 viser, at de 15 – 17-årige, der har afsluttet undervisningspligten og derfor har uddan-

nelsespligt og skal følge en uddannelsesplan aftalt med UU, tegner sig for 30,6 % af det sam-

lede antal afbrud. I 2020/2021 lå andelen på 38,5 %. Det er også bemærkelsesværdigt, at det 

er skiftet fra at være flest mænd til at være flest kvinder, som fortsat har uddannelsespligt, 

som har afbrudt. 

 

 

4 ’Undervisningspligten indtræder den 1. august i det kalenderår, hvor barnet fylder 6 år, og ophører den 31. juli 

ved afslutningen af undervisningen på 9. klassetrin eller senest den 31. juli i det kalenderår, hvor barnet fylder 17 år 
eller har afsluttet uddannelse, der er ligestillet med grundskolen’ (Bekendtgørelse af lov om folkeskolen, § 34, stk. 1) 
’Uddannelsespligten: 15-17-årige unge har pligt til at være i uddannelse, beskæftigelse eller anden aktivitet, der 
sigter mod, at de unge gennemfører en uddannelse. Den unges uddannelsesplan skal indeholde en beskrivelse af, 
hvordan den unge opfylder pligten efter pkt. 1 (Vejledningsloven §2a)  
5 I opgørelsen over afbrud for aldersgruppen 15 – 17-årige anvendes ’alder under 18 år på afbrudstidspunktet’ som 

afgrænsningskriterium. 

36%

36%

31%

38%

31%

64%

64%

69%

62%

69%

2017/2018

2018/2019

2019/2020

2020/2021

2021/2022

Afbrud 15-17-årige Afbrud 18-24-årige

577 1.029 

596 1.043 

480 1.046 

586 937 

528 1.195 

Punkt 6, Bilag 2: Bilag 1 -Afbrudsrapporten 2022



10 

 

Tabel 6: Alder på afbrudstidspunktet. Fordelt på aldersgrupper 2019/2020 og 2020/2021  

 2020/2021 2021/2022 

 15 – 17-

årige   
18 – 24-

årige   
I alt   Andel   15 – 17-

årige   
18 – 24-
årige   

I alt   Andel  

Kvinder  288 407 695 45,6 % 289 481 770 44,7 % 

Mænd  298 530 828 54,4 % 239 714 953 55,3% 

Afbrud i alt  586 937 1523 100 % 528 1195 1723 100 % 

Afbrud an-

del 
38,5 % 61,5 % 100 %  30,6 % 69,4 % 100 %  

  

Alder på afbrudstidspunktet  

Tabel 7 viser en oversigt over afbrud fordelt på køn og aldersgrupper. Heraf fremgår det, at 

det største antal afbrud pr. årgang findes blandt de 17 – 19 -årige, gældende for begge køn.  

  

Tabel 7: Opgørelse for 2021/2022 over afbrud fordelt på alder på afbrudstidspunktet og køn  

Alder 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 I alt Andel 

Kvin-

der  

7 87 195 189 122 67 43 29 23 8 770 44,7% 

Mænd  6 76 157 220 186 101 90 73 38 6 953 55,3% 

Afbrud 

i alt  

13 163 352 409 308 168 133 102 61 14 1723 100% 

Andel 

af 

sam-

lede 

antal 

afbrud   

0,8% 9,5% 20,4% 23,7% 17,9% 9,8% 7,7% 5,9% 3,5% 0,8% 100 

% 

  

  

Figur 6: Opgørelse for 2021/2022 over afbrud fordelt på alder på afbrudstidspunktet og køn   
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At vi ser et stort antal afbrud blandt 17-19-årige kan forklares med, at det også er i disse al-

dre, at der er flest unge, som påbegynder en ungdomsuddannelse (figur 7).  

Figur 7: Sammenligning med antal afbrud og antal unge i gang med ungdomsuddannelse pr. 

september 2022 

 

Sammenligner vi alder på afbrudstidspunktet med sidste års resultater, synes vi at kunne se 

en tendens om, at eleverne er ældre, når de afbryder deres uddannelse end de var sidste år 

(figur 8).  

Figur 8: Sammenligning i aldersfordeling på afbrudstidspunktet 2020/2021 og 2021/2022 

 

Kønsfordeling ift. afbrud   

Figur 9 viser kønsfordelingen på afbruddene fra og med skoleåret 2017/2018 til og med skole-

året 2021/2022. Igennem alle årene har mænd stået for størstedelen af afbruddene. Figur 6 

(se side 9) viser dog, at i alderen 15-17 står kvinderne for størstedelen af afbruddene.  
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Figur 9: Udvikling i afbrud fordelt på køn de sidste 5 år  

 

  

Afbrud udspecificeret på grundforløb 1 og hovedforløb i Aarhus kommune 

Tabel 8 viser fordelingen af afbrud på henholdsvis grundforløb 1 og hovedforløb6 i skoleårene 

2020/2021 og 2021/2022.  

Tabel 8: Afbrud fra grundforløb 1 og hovedforløb  

 2020/2021 2021/2022 

Institution  Grund- 

forløb 1  

Hoved- 

forløb  

I alt  Grund- 

forløb 1  

Hoved- 

forløb  

I alt  

IOOS – Institut for odonto-

logi og oral sundhed  

0 9 9 0 6 6 

VIA University College Cam-

pus Aarhus C  

0 0 0 1 5 5 

Aarhus Business College  16 134 150 13 130 143 

Jordbrugets Uddannelses-

center  

1 19 20 2 16 18 

SOSU Østjylland, Aarhus   4 21 25 8 72 80 

AARHUS TECH  51 202 253 32 309 341 

I alt  72 385 457 56 538 593 

  

Der henvises til bilag 1 for en yderligere udspecificering af afbruddene fra de enkelte uddannel-

sesinstitutioner og indgange.   

 

 

 

 

6 Kategorien ’Hovedforløb’ omfatter også elever på Grundforløb 2  

42,5%
45,0%

41,2%
45,6% 44,7%

57,5%
55,0%

58,8%
54,4% 55,3%

2017/2018 2018/2019 2019/2020 2020/2021 2021/2022

Kvinder Mænd
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Afbrud fordelt på uddannelsesinstitutioner i Aarhus Kommune  

Tabel 9 viser:   

1. Antal afbrud fra uddannelsesinstitutionerne i Aarhus Kommune i skoleåret 2021/2022 

2. Antal unge der var i gang på de respektive uddannelsesinstitutioner pr. 28. september 

2022 

 

Tabel 9: Afbrud i perioden 1. august 2021 - 31. juli 2022 fordelt på uddannelsesinstitutioner i 

Aarhus7. Opgjort efter alder på afbrudstidspunktet.   

 15 – 17 

år  

18 – 24 år   Samlet antal  

afbrud 

I gang pr. 28/9  

2022 

Gymnasiale uddannelser 

Aarhus TECH – STX, HTX, HF, Pre IB, IB 61 63 124 819 

Aarhus Handelsgymnasium, Vejlby og Viemosevej 

 

51 41 92 1.615 

Århus Akademi, HF og Studenterkursus  52 108 160 426 

Aarhus HF og VUC, HF  31 49 80 256 

Aarhus Katedralskole, STX  26 24 50 821 

Århus Statsgymnasium, STX  21 8 29 815 

Egå Gymnasium, STX  24 12 36 648 

Marselisborg Gymnasium, STX  17 16 33 753 

Risskov Gymnasium, STX  25 10 35 703 

Rudolf Steiner-Skolen, HF  4 3 7 55 

Viby Gymnasium, STX og HF  32 32 64 360 

SUM  344 366 710 7.271 

Erhvervsuddannelser 

Aarhus Business College  24 119 143 338 

AARHUS TECH  70 271 341 824 

IOOS - Institut for Odontologi og Oral Sundhed  2 4 6 16 

Jordbrugets Uddannelses Center 6 12 18 47 

SOSU Østjylland, Aarhus  10 70 80 205 

VIA University College, Campus C Aarhus 0 5 5 12 

SUM 107 479 593 1.442 

Andre uddannelser 

STU, Aarhus Kommune 3 32 22 206 

Private uddannelser 0 1 1 3 

SUM 3 33 23 209 

Hovedtotal 454 878 1.326 8.922 

  

 

  

 

7 Afbrud på erhvervsuddannelserne dækker også over unge, der har gennemført Grundforløb 2 og vælger 

en tre måneders periode, hvor de søger elevplads. Det dækker desuden over unge, især på de gymnasi-
ale ungdomsuddannelser, i kategorien ’uddannelse ikke påbegyndt’. Denne gruppe kan være unge, der 
f.eks. har søgt udsættelse et år for at tage til udlandet. 
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Tabel 12: Aktuel aktivitet for de 18-24-årige, som hverken har eller er i gang med en ung-

domsuddannelse  

Aktuel aktivitet Antal 

Forberedende og udviklende aktiviteter 2.693 

Arbejde – fuldtid 1.027 

Arbejde – deltid 214 

Vejledning og opkvalificering if. LAB-loven og modtager offentlig forsørgelse 675 

Danskuddannelse 23 

VUC-HF-Niveau 373 

VUC-AVU-niveau 69 

FGU 268 

Højskole + daghøjskole  15 

Andre udviklende og forberedende aktiviteter aftalt med UU 8 

TAMU 12 

Ophold i udlandet 5 

Øvrige uddannelser og kurser 4 

Grundskolen 7 

10.klasse 7 

Midlertidige aktiviteter 494 

Offentlig forsørgelse 477 

Foranstaltning på fuld tid efter serviceloven + afsoning  15 

Værnepligt 2 

Under vejledning af UU 935 

I alt 4.129 

 

Samlet status over 15 – 24-årige, der er i gang med ungdomsuddannelse  

Tabel 10 viser en opgørelse over antallet af unge mellem 15 og 24 år med bopæl i Aarhus 

Kommune, der var i gang med en erhvervsuddannelse, en gymnasial uddannelse eller andre 

ungdomsuddannelser på opgørelsestidspunktet 28. september i 2021 og 2022.   
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Tabel 10: Status over 15 – 24-årige i gang på ungdomsuddannelser   

 Status ”i gang” pr. 28. sep-
tember 2021 

Status ”i gang” pr. 28. september 
2022 

 Ungdomsuddan-

nelser i og uden 

for Aarhus  

Ungdomsud-

dannelser i 

Aarhus  

Ungdomsuddannel-
ser i og uden for 

Aarhus  

Ungdomsuddannel-
ser i Aarhus  

Erhvervs 

uddannelser  

2.151 1.383 2.046 1.435 

Gymnasiale 

uddannelser  

7.726 7.393 7.658 7.271 

Andre ung-

doms 

uddannelser 

229 194 237 209 

I alt  10.106 8.970 9.941 8.922 
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5. De unges aktivitet efter afbrud 
 

UU Aarhus opgør unges forløb efter afbrud fra ungdomsuddannelser. ’Ny aktivitet efter afbrud’ 

er et udtryk for, hvad de unge er registreret som værende i gang med umiddelbart efter at 

have afbrudt en ungdomsuddannelse.   

Aktivitet umiddelbart efter afbrud, samlet  

Tabel 11 viser aktivitet for de 15 – 24-årige efter afbrud fra ungdomsuddannelse i og uden for 

Aarhus. Det ses, at 31,6% starter på en ny ungdomsuddannelse i direkte forlængelse af deres 

afbrud.   

Tabel 11: Aktivitet umiddelbart efter afbrud fra ungdomsuddannelse i og uden for Aarhus  

 2018/2019  2019/2020  2020/2021 2021/2022 

   Antal  Andel  Antal  Andel Antal  Andel Antal  Andel 

I ungdomsud-

dannelse 

umiddelbart 

efter afbrud  

589 35,9 % 622 40,8% 486 31,9% 544  31,6% 

På vej til ud-

dannelse efter 

afbrud  

1050 64,1% 904 59,2% 1.037 68,1% 1.179 68,4% 

I alt  1.639 100% 1.526 100% 1.523 100% 1.723 100% 

  

Tabel 12 udspecificerer kategorierne ’I uddannelse umiddelbart efter afbrud’ og ’På vej til ud-

dannelse efter afbrud’.  

  

Tabel 12: Samlet oversigt for aktivitet umiddelbart efter afbrud – opgjort for alle 15–24-årige  

Aktivitet umiddelbart efter afbrud  I alt  Andel  

Erhvervsuddannelser  207 12,0% 

Gymnasiale uddannelser  328 19,0% 

Andre ungdomsuddannelser  9 0,5 % 

På vej til uddannelse efter afbrud, herunder 1.179 68,4% 

   Forberedende og udviklende aktiviteter8  839 48,7% 

   Grundskolen 21 1,2% 

   Midlertidige aktiviteter9  97 5,6% 

   Under vejledning af UU   222 12,9% 

I alt  1.723 100 % 

     

Tabel 13 viser, hvor stor en andel af de unge i kategorien ’På vej til uddannelse’ efter afbrud, 

der modtog offentlig forsørgelse efter deres afbrud. Det ses at antallet er faldet i forhold til 

2020/2021.   

 

8 Under ’Forberedende og udviklende aktiviteter’ er der også i dette års rapport et antal unge registreret 

med offentlig forsørgelse. 

9´Midlertidige aktiviteter´ dækker over fritagelse for uddannelsespligt, offentlig forsørgelse, sygdom, afso-

ning, m.m.  
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Tabel 13: Antal i kategorien ’På vej til ungdomsuddannelse’ efter afbrud, heraf på offentlig 

forsørgelse. Alle uddannelser  

  2018/2019  2019/2020 2020/2021 2021/2022 

På vej til ungdomsuddan-

nelse  

1.050  904 853 1.182 

Heraf offentlig forsørgelse  242 207 184 173 

 

Aktivitet umiddelbart efter afbrud fra en erhvervsuddannelse  

Tabel 14: Aktivitet umiddelbart efter afbrud fra erhvervsuddannelserne samt udspecificering 

af kategorien ’På vej til ungdomsuddannelse’ efter afbrud fra en erhvervsuddannelse 

 

Aktivitet efter afbrudsårsagen ’Gennemført grundforløb 2, fortsætter ej’  

Tabel 15 viser en oversigt over, hvilken aktivitet de unge, der ikke fortsatte direkte på hoved-

forløbet efter at have gennemført Grundforløb 2, gik i gang med efterfølgende.   

  

Tabel: 15: Unge i kategorien ’Gennemført Grundforløb 2, fortsætter ej’  

Aktivitet umiddelbart efter af-

brud  
2020/2021 

 

2021/2022 

 Antal Andel Antal Andel 

Erhvervsuddannelser  5 4,2 % 22 13,7% 

Gymnasiale uddannelser  5 4,2 % 3 1,9% 

Andre ungdomsuddannelser  0 0,0 % 0 0,0% 

Forberedende og udviklende akti-

viteter  
84 70,0 % 76 47,2% 

Midlertidige aktiviteter  3 2,5 % 10 6,2% 

Under vejledning af UU  23 19,1 % 50 31,1% 

I alt  120 100 % 161 100 % 

 

Hvis den unge ikke påbegynder hovedforløbet i direkte forlængelse af afsluttet grundforløb 2, 

registreres dette som et afbrud.  

 

 

 2020/2021 2021/2022 

Aktivitet umiddelbart efter af-

brud  

Antal  Andel Antal  Andel 

Erhvervsuddannelser  76 11,3 % 150 17,8 % 

Gymnasiale uddannelser  41 6,1 % 45 5,4 % 

Andre uddannelser  0 0,0 % 0 0,0 % 

På vej til uddannelse, herunder 558 82,7 % 646 76,8 % 

   Forberedende og udviklende aktiviteter 408 60,4 % 451 53,6 % 

   Grundskolen  6 0,9 % 4 0,5 % 

   Midlertidige aktiviteter 36 5,3 % 50 7,7 % 

   Under vejledning af UU  108 16,0 % 141 21,8 % 

I alt 675 100 % 841 100 % 
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Aktivitet efter afbrud fra en gymnasial uddannelse   

 

Tabel 16: Aktivitet umiddelbart efter afbrud fra gymnasial uddannelse samt udspecificering af 

kategorien aktivitet ’På vej til uddannelse’ efter afbrud fra gymnasial uddannelse 

 

  

  

 2020/2021 2021/2022 

Aktivitet umiddelbart efter afbrud  Antal  Andel Antal  Andel 

Erhvervsuddannelser  50 6,5% 56 6,6% 

Gymnasiale uddannelser  292 37,7% 283 33,5% 

Andre uddannelser  2 0,3% 1 0,1% 

På vej til uddannelse, herunder: 431 55,5% 506 59,8% 

Forberedende og udviklende akti-

viteter  
323 41,7% 379 44,8% 

Grundskolen  21 2,7% 17 2,0% 

Midlertidige aktiviteter  22 2,8% 35 4,1% 

Under vejledning af UU  65 8,4% 75 8,9% 

I alt 775 100% 846 100% 
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6. Uddannelsesstatus  
 

Dette kapitel viser opgørelser over, hvilke skole- og uddannelsesrelaterede aktiviteter 15 – 24-

årige var i gang med på opgørelsestidspunktet d. 28. september 2022.   

I rapporten ses der også bort fra 3.586 unge 18 – 24-årige, hvis uddannelsesstatus er ukendt. 

Denne gruppe udgøres af ikke-danske statsborgere fra vestlige lande og formodes at være stu-

derende på videregående uddannelser. Det skal bemærkes, at antallet af unge med ukendt ud-

dannelsesstatus er stort set uændret fra år til år.  

Uddannelsesstatus for de 15 – 17-årige  

Tabel 17 viser en status pr. 28. september 2022 på, hvad unge under 18 år var i gang med.   

Tabel 17: Uddannelsesstatus for 15 – 17-årige  

Alder  15  16  17  I alt  An-

del  

Grundskolen + 11.-13. skoleår 3.191 1.716 151 5.058 49,9% 

Erhvervsuddannelser  20 133 314 467 4,6% 

Gymnasiale uddannelser  153 1.232 2.461 3.846 37,9% 

Andre ungdomsuddannelser  0 5 38 43 0,4% 

Forberedende og udviklende aktiviteter  29 194 338 561 5,5% 

Midlerti-

dige  

aktiviteter  

Foranstaltning på fuld tid ef-

ter serviceloven  

1 13 40 54 
0,5% 

Fritagelse for udd.pligt iht. 

vejledningsloven  

2 8 14 24 
0,2% 

Frataget ungeydelsen  0 0 1 1 0,0% 

Offentlig forsørgelse 1 0 0 1 0,0% 

Afsoning 0 0 1 1 0,0% 

Under vejledning af UU  13 22 48 83 0,8% 

Videregående uddannelse 0 0 1 1 0,0% 

I alt  3.410 3.323 3.409 10.140 100 % 
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Uddannelsesstatus for 18 – 24-årige  

Tabel 18 viser, at størsteparten af de 18 – 24-årige enten har gennemført en ungdomsuddan-

nelse eller er i gang med en ungdomsuddannelse. Antallet af unge på de enkelte årgange sti-

ger markant som følge af, at Aarhus tiltrækker mange nye studerende på videregående uddan-

nelser.   

Tabel 18: Uddannelsesstatus for 18 – 24-årige  

Alder  18  19  20  21  22  23  24  I alt  

Har en ung-

domsuddan-

nelse10 

Kvinder  165 1.024 2.306 3.848 5.047 5.323 5.190 22.903 

Mænd  104 697 1.700 3.050 4.219 4.517 4.794 19.081 

Sum  269 1.721 4.006 6.898 9.266 9.840 9.984 41.984 

I gang med en 

ungdomsud-

dannelse  

Kvinder  1.474 683 150 113 69 50 44 2.583 

Mænd  1.370 836 299 201 140 91 65 3.002 

Sum  2.844 1.519 449 314 209 141 109 5.585 

Hverken i gang 

med eller har 

gennemført en 

ungdomsud-

dannelse  

Kvinder  264 285 301 247 228 186 169 1.680 

Mænd  316 339 344 379 384 367 320 2.449 

Sum  580 624 645 626 612 553 489 4.12911 

Antal i alt  3.693 3.864 5.100 7.838 10.087 10.534 10.582 51.698 

Andel pr. årgang, der 

har/er i gang med en ung-

domsuddannelse 

84,3% 83,9% 87,4% 92,0% 93,9% 94,8% 95,4% 92,0% 

 

  

 

10 Unge, som har en ungdomsuddannelse er talt med i denne opgørelse i modsætning til i re-

sten af rapporten.   
11 Af de 4.129 aarhusianske unge, som ikke har eller er i gang med en ungdomsuddannelse, er 

477 unge på offentlig forsørgelse, som en del af midlertidige aktiviteter. 675 unge modtager 

offentlig forsørgelse, mens de er i gang med vejledning og opkvalificering if. LAB-loven.  
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7. Afbrud og herkomst samt udvalgt boligområder 
 

I rapportens afsnit syv fokuseres der på, hvordan afbruddene blandt unge bosat i Aarhus Kom-

mune fordeler sig på henholdsvis køn og herkomst.   

De 15–24-årige der er i gang med en ungdomsuddannelse  

Tabel 19 viser det samlede antal unge i alderen 15 – 24 år, der var i gang med en ungdomsud-

dannelse pr. 28. september 2021 og 28. september 2022 fordelt på køn og herkomst.12  

Tabel 19: Antal af unge i alderen 15 – 24 år, der er i gang med en ungdomsuddannelse 

 Herkomst I gang  

2021 

I gang  

2022 

Udvikling 

Kvinder Vestligt land 3.999 3.933 -1,7% 

Ikke-vestligt land 928 901 -2,9% 

Mænd Vestligt land 4.283 4.286 +0,1% 

Ikke-vestligt land 896 831 -7,3% 

Alle unge Alle 10.106 9.941 -1,6% 

 

Afbrud fra ungdomsuddannelser samlet  

Tabel 20 viser, hvordan afbruddene blandt unge bosat i Aarhus Kommune fordelte sig på køn 

og herkomst i skoleårene 2020/2021 og 2021/2022. 

Tabel 20: Afbrud fra ungdomsuddannelserne fordelt på køn og herkomst  

 

Afbrud fordelt på erhvervs-, gymnasiale og andre ungdomsuddannelser  

I tabel 21 fokuseres der på afbruddene fra erhvervsuddannelserne i skoleårene 2020/2021 og 

2021/2022, fordelt på køn og herkomst.   

 

 

 

12 Vestlige lande: Alle EU-lande, Andorra, Australien, Canada, Island, Liechtenstein, Monaco, New Zea-

land, Norge, San Marino, Schweiz, Storbritannien, USA, og Vatikanstaten. 

Ikke-vestlige lande: Alle øvrige lande.   

Definitionen er hentet fra Danmarks Statistik  

 2020/2021 2021/2022  

 Herkomst  Antal afbrud Antal afbrud Udvikling 

Kvinder  

   

Vestligt land  504 555 +10,1 % 

Ikke-vestligt land  191 215 +12,6 % 

Mænd  

   

Vestligt land  554 647 +16,8 % 

Ikke-vestligt land  274 306 +11,7 % 

Alle unge    Alle 1.523 1.723 +13,1% 
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Tabel 21: Antal af afbrud på erhvervsuddannelser fordelt på køn og herkomst  

 

 

Tabel 22 viser afbruddene fra de gymnasiale uddannelser i skoleårene 2020/2021 og 

2021/2022 fordelt på køn og herkomst.  

Tabel 22: Antal af afbrud på de gymnasiale ungdomsuddannelser fordelt på køn og herkomst  

 

Tabel 23 viser afbruddene fra andre ungdomsuddannelser i skoleårene 2020/2021 og 

2021/2022 fordelt på køn og herkomst.  

Tabel 23: Afbrud på andre ungdomsuddannelser fordelt på køn og herkomst 

 

 

 

 2020/2021  2021/2022  

 Herkomst  Antal afbrud Antal afbrud Udvikling 

Kvinder  

   

Vestligt land  185 188 +1,6 % 

Ikke-vestligt land  181 99 -45,3 % 

Mænd  

   

Vestligt land  275 365 +32,7 % 

Ikke-vestligt land  134 190 +41,8 % 

Alle unge     675 841 +24,6 % 

 2020/2021 2021/2022  

 Herkomst  Antal afbrud  Antal afbrud  Udvikling 

Kvinder  

   

Vestligt land  360 353 -1,9 % 

Ikke-vestligt land  86 113 +31,4 % 

Mænd  

   

Vestligt land  250 269 +7,6 % 

Ikke-vestligt land  116 111 -4,3 % 

Alle unge     726 846 + 16,5 % 

 2020/2021  2021/2022  

 Herkomst  Antal afbrud  Antal afbrud Udvikling 

Kvinder  

   

Vestligt land  23 15 -34,8% 

Ikke-vestligt 

land  

10 3 -70,0% 

Mænd  

   

Vestligt land  33 13 -60,6% 

Ikke-vestligt 

land  

7 5 -28,6% 

Alle unge     73 36 -50,7% 
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Uddannelsesstatus og afbrud i udvalgte boligområder  

I tabel 24 vises uddannelsesstatus og afbrud i udvalgte boligområder for skoleåret 2021/2022.  

Opgørelsen viser: 

- At de unge i de udsatte boligområder (3.425) udgør 5,5 % af alle unge i Aarhus Kommune 

(61.855), og udgør 14,2 % af alle afbrud i kommunen (243 ud af 1.723).  

- At de udsatte boligområder har en større andel unge (32,9%), som hverken har gennem-

ført eller er i gang med en ungdomsuddannelse end kommunens gennemsnit (16,0 %) 

- At Trigeparken I+II har den største andel af unge, som hverken har gennemført eller er i 

gang med en ungdomsuddannelse (44,7 %).  

 

Tabel 24: Uddannelsesstatus og afbrud i udvalgte boligområder 

Boligområde 

 

Antal 

unge 

15-24 år 

I gang med 

ungdomsud-

dannelse  

(Andel af unge 

15-24 år i bolig-

området) 

Fuldført ung-

domsuddan-

nelse13 

(Andel af unge 15-

24 år i boligområ-

det) 

Hverken i gang eller 

gennemført ung-

domsuddannelse 

(Andel af unge 15-24 

år i boligområdet) 

Antal af-

brud 

 

Bispehaven 300 85 (28,3%) 104 (34,7%) 111 (37,0%) 28 

Frydenlund 311 70 (22,5%) 158 (50,8%) 83 (26,7%) 13 

Gelleruppar-

ken /Toveshøj 905 272 (30,1%) 327 (36,1%) 306 (33,8%) 76 

Herredsvang 669 117 (17,5%) 333 (49,8%) 219 (32,7%) 37 

Præstevangen 218 48 (22,0%) 113 (51,8%) 57 (26,1%) 14 

Trigeparken 

I+II 132 27 (20,5%) 46 (34,8%) 59 (44,7%) 9 

Vandtårnsom-

rådet 242 48 (19,8%) 106 (43,8%) 88 (36,4%) 12 

Viby Syd 648 193 (29,8%) 251 (38,7%) 204 (31,5%)  54 

Samlet  

Udsatte bo-

ligområde 3.425 860 (25,1%) 1.438 (42,0%) 1.127 (32,9%) 243 

Samlet  

Aarhus Kom-

mune 61.855 9.941 (16,1%) 41.995 (67,9 %) 9.919 (16,0 %) 1.723 

  

 

13 I denne oversigt er unge, som har gennemført en ungdomsuddannelse regnet med i mod-

sætning til resten af rapporten.  
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8. Afbrud sammenholdt med fravær og karaktergen-

nemsnit i 9. klasse  
I afsnit 8 fokuseres der på sammenhængen mellem unges afbrud fra ungdomsuddannelser og 

henholdsvis deres fravær og karaktergennemsnit i 9. klasse. Afsnittet kan vise sammenhænge 

i data, men ikke årsagssammenhænge, idet der er mange bagvedliggende årsager til fravær i 

skolen samt en tæt sammenhæng mellem personlige, faglige og sociale forudsætninger.   

Data på fravær14 og karaktergennemsnit15 i 9. klasse fra folkeskoler og specialskoler i Aarhus 

Kommune er leveret til UU Aarhus af Magistratsafdelingen for Børn og Unge16.  

 

Magistratsafdelingen for Børn og Unge har fraværsdata fra 9. klasses elever i grundskolen på 

1249 ud af de 1.723, der afbrød en ungdomsuddannelse i skoleåret 2021/2022, svarende til 

72,5%. Heraf havde 596 et opmærksomhedskrævende fravær i 9. klasse, svarende til 47,7 %.  

Af de 9.941 unge 15 – 24-årige, der var i gang med en ungdomsuddannelse pr. 28. september 

2022, foreligger der fraværsdata på 6.492 unge. Heraf havde 1.713 et opmærksomhedskræ-

vende fraværsmønster i 9. klasse, svarende til 26,4 %.   

I figur 10 vises andelen med opmærksomhedskrævende fravær i 9. klasse i henholdsvis grup-

pen af unge, der afbrød i skoleåret 2021/2022 og den samlede gruppe af unge, der var i gang 

med eller havde gennemført en ungdomsuddannelse på opgørelsestidspunktet.  

Figuren viser, at elever med opmærksomhedskrævende fravær i 9. klasse er overrepræsente-

rede blandt de unge, som har afbrudt deres ungdomsuddannelse set ift. hvor stor en del de 

udgør blandt de unge, som er i gang med eller har gennemført en ungdomsuddannelse 

 

 

  

 

14 Magistratsafdelingen for Børn og Unge opererer med betegnelsen ’opmærksomhedskrævende fraværs-

mønster’, hvilket defineres som: 11 eller flere fraværstilfælde og/eller 10 % eller mere samlet fravær i 

skoleåret.   
15 Opgørelsen af karaktergennemsnit i 9. klasse bygger på et gennemsnit af de syv obligatoriske prøver 

og er kun beregnet for elever med karakterer i alle syv prøver.  

 
16 Bemærkninger til datagrundlaget: Det skal bemærkes, at det kun er muligt at give indikationer på 

tendenser i opgørelserne i afsnit 8, idet der ikke foreligger fraværs- og karakterdata på alle de unge, der 

afbrød en ungdomsuddannelse i skoleåret 2021/2022. 

Forklaringen på de manglende data er bl.a., at de enten har gået i folkeskole i andre kommuner, i privat-

skoler eller efterskoler. Magistraten for Børn og Unge har ikke adgang til data på disse unges fravær og 

karakterer.  
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Afbrud sammenholdt med fravær i 9. klasse  

Figur 10: Unge med opmærksomhedskrævende fravær i 9. klasse  

 

Note: Antal unge med opmærksomhedskrævende fravær, som er i gang med eller har gennemført en 

ungdomsuddannelse = 11.826. Antal unge uden opmærksomhedskrævende fravær, som er i gang eller 

har gennemført ungdomsuddannelse = 3.607.  

 

Afbrud sammenholdt med karaktergennemsnit i 9. klasse  

Af de i alt 9.941 unge 15 – 24-årige, der er i gang med en ungdomsuddannelse pr. 28. sep-

tember 2022, foreligger der karakterdata i 9. klasse på i alt 6.151 unge, svarende til 61,8 %. 

Af de 1.723 unge, der afbrød en ungdomsuddannelse i skoleåret 2021/2022 har Magistratsaf-

delingen for Børn og Unge karakterdata ud fra ovenstående definition på 821 unge. Dette ud-

gør 47,7%  

I tabel 25 ses det, hvordan karaktergennemsnittet i 9. klasse fordeler sig blandt de 6.151 

unge, som er i gang med en ungdomsuddannelse og hvordan karaktergennemsnittet i 9. 

klasse fordeler sig blandt de 821 unge med afbrud.   

Tabel 25: Karaktergennemsnit i 9. klasse blandt unge i gang med en ungdomsuddannelse  

 Unge i gang med en 

 ungdomsuddannelse 

Unge med afbrud 

Karaktergennemsnit  Antal unge  Andel Antal unge  Andel 

5,0 eller derover  5.354 87,0% 487 59,3% 

Mellem 2,0 og under 

5,0  

739 12,0% 289 35,2% 

Under 2,0  58 0,9% 45 5,5% 

I alt  6.151 100% 821 100% 

  

 

I figur 11 ses karaktergennemsnittet i 9. klasse i henholdsvis gruppen af unge, der var i gang 

med en ungdomsuddannelse på opgørelsestidspunktet og gruppen af unge, der afbrød i skole-

året 2021/2022. Figuren viser, at unge med lave karaktergennemsnit i 9. klasse er overrepræ-

senteret blandt de unge, som afbryder deres ungdomsuddannelse.  

 

 

 

 

52,3%

76,6%

47,7%

23,4%

Unge med afbrud Unge i gang med eller har gennemført

ungdomsuddannelse

Ikke opmærksomhedskrævende fraværsmønster

Opmærksomhedskrævende fraværsmønster
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Figur 11: Karaktergennemsnit i 9. klasse blandt unge i gang med en uddannelse/afbrød  

 

  

87,0%

12,0%

0,9%

59,3%

35,2%

5,5%

5,0 eller derover Mellem 2,0 og under 5,0 Under 2,0

Unge i gang med ungdomsuddannelse Unge med afbrud
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Bilag 1: Afbrud fra de enkelte ungdomsuddannelses-

institutioner i Aarhus 
 

Tabel 26: Afbrud fra de enkelte uddannelsesinstitutioner og indgange på erhvervsuddannel-

ser i Aarhus i perioden 1. august 2021 - 31. juli 2022.   

  Antal  I alt   

Jordbrugets Uddannelsescenter,    18  

Fødevarer, jordbrug og oplevelser - grundforløb  2  

Fødevarer, jordbrug og oplevelser - hovedforløb  9  

Teknologi, byggeri og transport - hovedforløb 7  

IOOS Institut for Odontologi og Oral Sundhed   6 

Omsorg, sundhed og pædagogik - grundforløb  0  

Omsorg, sundhed og pædagogik - hovedforløb 6  

Aarhus Business College - EUX og EUD Business   143 

Kontor, handel og forretningsservice - grundforløb  13  

Kontor, handel og forretningsservice - hovedforløb  130  

VIA University College, Campus Aarhus C   6 

Teknologi, byggeri og transport - grundforløb  1  

Teknologi, byggeri og transport - hovedforløb  5  

SOSU Østjylland, Aarhus    80 

Omsorg, sundhed og pædagogik - grundforløb  8  

Omsorg, sundhed og pædagogik - hovedforløb  72  

AARHUS TECH   341 

Fødevarer, jordbrug og oplevelser - grundforløb 2  

Fødevarer, jordbrug og oplevelser - hovedforløb  41  

Omsorg, sundhed og pædagogik - grundforløb  5  

Omsorg, sundhed og pædagogik - hovedforløb  9  

Teknologi, byggeri og transport - grundforløb  25  

Teknologi, byggeri og transport - hovedforløb  259  

Alle afbrud   593 
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Bilag 2: Afbrud fordelt på afgangsskole  
Tabel 26 viser antallet af elever, der forlod 9. klasse fra skolerne i Aarhus Kommune i skole-

årene 2019/2020 og 2020/2021, samt hvor mange af disse, der afbrød en ungdomsuddan-

nelse i skoleåret 2021/2022. I oversigten er inkluderet elever fra specialklasser og modtage-

klasser. En elev kan have haft flere afbrud og kan derfor optræde flere gange i tabellen. Ta-

bellen omfatter kun unge med bopæl i Aarhus Kommune.  

 

Tabel 26: Afbrud fordelt på afgangsskole efter 9.klasse  

 Afbrud Antal 

Bakkegårdsskolen 6 43 

Bavnehøj Skole 13 93 

Beder Skole 6 107 

Børnenes Friskole 7 38 

Egebakkeskolen 4 41 

Elise Smiths Skole 9 140 

Ellehøjskolen 15 63 

Ellekærskolen 15 32 

Ellevangskolen 16 178 

Elsted Skole 14 120 

Engdalskolen 20 156 

Forældreskolen Aarhus 6 166 

Frederiksbjerg Skole 16 163 

Gammelgaardsskolen 3 154 

Hasle Skole 20 107 

Holme Skole 8 129 

Højbjerg Privatskole 4 29 

Højvangskolen 13 99 

Hårup Skole 2 61 

Interskolen 5 67 

Jakobskolen 3 21 

Katrinebjergskolen 10 106 

Kragelundskolen 10 143 

Langagerskolen 1 35 

Laursens Realskole 6 123 

Lisbjergskolen 9 73 

Lystrup Skole 12 142 

Læssøesgades Skole 10 62 

Malling Skole 4 73 

Møllevangskolen 6 57 

Mårslet Skole 7 146 

N. Kochs Skole 10 89 

Netværksskolen, Heltidsundervisningen Aarhus 3 39 

Næshøjskolen 4 88 

Risskov Skole 10 125 

Rosenvangskolen 12 95 

Rudolf Steiner-Skolen i Århus 5 59 

Rundhøjskolen 12 162 

Sabro-Korsvejskolen 15 88 

Samsøgades Skole 1 49 

Selam Privatskole 3 26 
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Skjoldhøjskolen 13 65 

Skovvangskolen 8 112 

Skt Knuds Skole 13 109 

Skæring Skole 11 158 

Skødstrup Skole 13 159 

Skåde Skole 9 115 

Solbjergskolen 5 92 

Stensagerskolen 0 35 

Strandskolen 7 100 

Sødalskolen 9 47 

Sølystskolen 6 132 

Søndervangskolen 19 82 

Tilst Skole 28 109 

Tovshøjskolen 6 25 

Tranbjergskolen 19 154 

Vestergårdsskolen 9 90 

Viby Skole 12 95 

Virupskolen 15 95 

Vorrevangskolen 9 90 

Åby Skole 9 86 

Århus Friskole 1 34 

Aarhus International School S/I 4 31 

Århus Privatskole 3 39 

Samlet 583 5841 
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Til Rådmandsmøde
Til Orientering

Status på MSB’s arbejde ift. ukrainske flygtninge i Aarhus – Uge 
48

Baggrund
Nedenfor følger en status til rådmandsmødet den 5. december på MSB’s 
arbejde ift. håndteringen og planlægningen af modtagelse af flygtninge 
fra Ukraine. 

Antal ukrainere med opholdstilladelse visiteret til Aarhus Kommune
Iht. Udlændingestyrelsens seneste opdatering af status på antal ukraine-
re tildelt opholdstilladelse er 1.645 ukrainere per 27. november visiteret 
til AKK. Kommunen overtager formelt set integrationsansvaret fire hver-
dage efter visiteringen. Af de ukrainere, som AAK har overtaget ansvaret 
for per 28. november er 31 % mænd og 69 % kvinder.

Aldersfordelingen fremgår af tabel 1.

Tabel 1: Aldersfordeling blandt ukrainske flygtninge med opholdstilla-
delse i Aarhus Kommune per 28/11 2022
Alder Antal Andel
0-2 år 54 3%
3-5 år 80 5%
6-15 år 370 23%
16-19 år 102 6%
20-24 år 97 6%
25-64 år 820 50%
65+ år 104 6%

Kilde: Aarhus-i-Tal pba. oplysninger i CPR-registret.

MSB’s egne interne arbejdsdata viser, at der per uge 48 er udrejst 187 
ukrainske børn og voksne, som var visiteret til Aarhus. Herudover er 89 
flyttet til en anden kommune.  
På nationalt niveau er der aktuelt indgivet 35.798 ansøgninger om op-
holdstilladelse efter særloven. Ud fra den af Udlændinge- og Integra-

Sociale Forhold og Beskæf-
tigelse
Fagligt sekretariat
Aarhus Kommune

FAS Administration og Ledelse
Jægergården, Værkmestergade 
15 B
8000 Aarhus C

Direkte telefon: 41 85 99 86

Direkte e-mail: 
nilbr@aarhus.dk

Sagsbehandler:
Nille Bregenov-Pedersen
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tionsministeriet fastsatte fordelingsnøgle kan Aarhus Kommune forvente 
at skulle modtage 6%, svarende til ca. 2.100 flygtninge. 

MSB’s indsatsområder
Beskæftigelse
Aktuelt er der 643 ukrainske flygtninge, der modtager hjemrejse- og selv-
forsørgelsesydelse (SHO-ydelse), hvor 543 er vurderet jobparate, og 100 
er vurderet aktivitetsparate. 234 er selvforsørgende, men stadig i integra-
tionsprogram. 

Det bemærkes, at alle flygtninge ifølge loven skal registreres som jobpa-
rate ved ankomst. Derefter kan der laves en individuel vurdering af den 
enkelte flygtning ift., om de faktisk kan varetage et ordinært arbejde. Det 
betyder, at antallet af ukrainske flygtninge, som kan stå til rådighed for 
arbejdsmarkedet, kan variere lidt over tid. I realiteten er tallet formentlig 
lidt lavere end ovennævnte, fordi der endnu ikke er sket en faktisk vurde-
ring af alle.

Af tabel 2 fremgår status på beskæftigelsen blandt de ukrainske flygtnin-
ge i alderen 18-66 år på tværs af 6-byerne. Der er for nylig kommet tal 
for oktober. Tallene stammer fra Jobindsats.dk og bliver løbende efterre-
guleret. Det kan derfor godt forventes, at tallene for oktober ændrer sig 
en smule til næste rådmandsstatus.

Ses der på andelen i beskæftigelse blandt alle 16-66-årige ukrainske 
flygtninge med ophold den pågældende måned, ligger Aarhus, Aalborg, 
København og Odense på niveau i oktober - med hhv. 29 pct., 27 pct., 
27 pct. og 28 pct. På landsplan er tallet 35 pct. I tallet indgår alle med en 
form for indkomst uanset timeantal, dvs. både ukrainere som er fuldt ud 
selvforsørgende og ukrainere, som har lønnede timer suppleret med 
ydelse. 

Som det ses, ligger Esbjerg Kommune relativt højt med 44 pct. beskæfti-
gede. Umiddelbart er der ikke nogen forklaring at finde på forskellen pba. 
de tilgængelige data. I en dialog med Esbjerg Kommune vurderer kom-
munen blandt andet, at det har haft en positiv betydning, at de har stillet 
krav til de ukrainske flygtninge om job eller uddannelse med det samme. 
Og kommunen har ikke gjort stor brug af virksomhedspraktik, men i høje-
re grad stillet krav til virksomhederne om job fra start af til trods for 
manglende sprogkundskaber. Endelig nævner de, at beskæftigelsen 
blandt ukrainske flygtninge i deres nabokommuner også ligger højt, hvor-
for det lokale arbejdsmarked og rekrutteringsbehov også må tillægges en 
betydning (Beskæftigelsen i Varde Kommune er 54 %, Tønder Kommu-
ne ligger på 63 %, og Vejen Kommune ligger på 53 %). Ses der nærme-
re på, i hvilke brancher de ukrainske flygtninge er beskæftigede, er der 
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ikke noget konkret mønster for Esbjerg sammenlignet med de andre 6-
byer, som kan bidrage til at forklare forskellen.

Tabel 2: Andel (antal) 16-66-årige ukrainske flygtninge i beskæftigelse, 
august-oktober 2022

August 2022 September 2022 Oktober 2022
Aarhus 30% (234) 30% (249) 29% (263)
København 31% (407) 28% (443) 27% (466)
Odense 30% (139) 28% (146) 28% (157)
Aalborg 22% (121) 26% (144) 27% (157)
Randers 22% (62) 21% (64) 20% (64)
Esbjerg 40% (128) 45% (148) 44% (146)
Hele landet 34% (5.486) 35% (6.036) 35% (6.241)

Kilde: Jobindsats.dk per 27/11 2022 (trukket 30/11).                     
Note: Andelen viser, hvor stor en andel de beskæftigede udgør af det samlede antal 
med ophold efter særloven i den pågældende måned uanset visitationskategori.

Umiddelbart viser tallene ikke den store udvikling siden august i andelen 
af ukrainske flygtninge i beskæftigelse, men det skal i den forbindelse 
bemærkes, at nævneren hele tiden vokser, eftersom der ugentligt visite-
res flere flygtninge til de enkelte kommuner. 

Job og Virksomhedsservice i MSB vurderer, at de fleste i målgruppen i 
Aarhus fortsat er engageret og motiveret i at få et job, men at billedet 
selvfølgelig ikke er entydigt. Job og Virksomhedsservice har oplevet nog-
le gange, at enkelte ukrainere opsiger deres job, eller at en virksomhed 
opsiger dem. Derfor hjælper Jobcentret nogle gange de samme borgere i 
et nyt job. 
Der er også flere ukrainere, som henvender sig med interesse i det 
SOSU-forløb for ukrainske flygtninge, som MSO etablerede i efteråret 
2022, og som indtil videre er en succes. Der bør derfor ses nærmere på, 
om der kan etableres et lignende forløb i det nye år. 

Ses der alene på antal ukrainere, som er stoppet på ydelse grundet selv-
forsørgelse ved job, er der fortsat en stigning, jf. figur 1. 

Figur 1: Antal selvforsørgede ukrainske flygtninge i job 
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Note: Figuren er baseret på MSB’s egne data og løbende formidlet på Aarhus-i-Tal

Ydelsesniveau
For de ukrainske borgere, som modtager fuld selvforsørgelses- og hjem-
rejseydelse er satserne følgende: 

En gift kvinde/mand uden børn får 6.228 kr. brutto om måneden. 
En gift kvinde/mand med børn får 8.716 kr. brutto om måneden.
En enlig kvinde/mand med børn får 12.456 kr. brutto om måneden.

En fordreven fra Ukraine, der er gift, og som har fået opholdstilladelse ef-
ter særloven, mens ægtefællen fortsat opholder sig uden for Danmark, 
betragtes fortsat som gift, idet der er gensidig forsørgelsespligt mellem 
ægtefællerne. Dette er også den fælles udmelding til kommunerne. 

Der er i oktober blevet opdaget en fejl i udbetalingen af ydelse til nogle 
ukrainske kvinder. Fejlen bestod i, at nogle af de gifte ukrainske kvinder 
fik udbetalt ydelse, som var de enlig forsørger. På baggrund af fejlen 
blev 329 sager gennemgået, og det viste sig, at der var udbetalt for høj 
ydelse i 53 sager. De 53 sager er nu omgjort, så de ukrainske kvinder nu 
får den korrekte ydelse. Der er ikke lavet tilbagebetalingskrav til de 
ukrainske kvinder, da vurderingen er, at det er en forvaltningsfejl, og 
kvinderne har været i god tro. 7 af de 53 ukrainske kvinder har klaget 
over afgørelsen.
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andet hvorfor en mand i krig ikke betragtes som gyldig grund til at be-
tragte kvinden som enlig forsørger. Forvaltningen har besvaret spørgs-
målene. Det bemærkes i den forbindelse, at der allerede i maj 2022 blev 
bragt artikler om de forskellige ydelsessatser afhængig af, om du var en-
lig eller gift med en mand i krig. 

Midlertidig indkvartering
Der er aktuelt en boligkapacitet på ca. 608 boliger, som enten er taget i 
brug eller under klargøring inden for de næste par uger. Det er skønnet 
kapacitet til ca. 1.837 personer.

I den tværmagistratslige koordineringsgruppe ift. indkvartering af ukrai-
nere bliver der aktuelt afsøgt muligheder for indkvarteringssteder blandt 
private udlejningsfirmaer og statslige og regionale bygninger.  
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Em-
ne:

Social- og Beskæftigelsesudvalgsmøde

Mødedato: 7. december 2022
Mødetid: Kl. 18.15 – 20.15
Mødested: Rådhuset, lokale 398 

Dagsorden kort: 

1. Godkendelse af dagsorden
2. Referat fra udvalgets møde den 23. november 2022
3. Byrådshenvist sag: Ankestyrelsens Danmarkskort på det 

sociale område 2021
4. Byrådshenvist sag: Samarbejdsaftale mellem Region 

Midtjylland og Aarhus Kommune for 2023-2025
5. Byrådshenvist sag: Beskæftigelsesplan 2023
6. Opfølgende drøftelse af forslag fra SF om øget julehjælp til 

de hårdest ramte af prisstigninger
7. Orienteringspunkter 
8. Skriftlige orienteringer
9. Kurser og konferencer samt sager på vej til byrådet
10.Evt.

1. Godkendelse af dagsorden

Baggrund/formål: Dagsordenen for mødet i Social- og Beskæf-
tigelsesudvalget godkendes.

Ansvarlig: Eva Borchorst Mejnertz

Tid: 18.15 – 18.18 (3 min.)

Bilag:
- Dagsorden til mødet i Social- og Beskæftigelsesudvalget den 7. 

december 2022

2. Referat fra udvalgets møde den 23. november 2022

Baggrund/formål: Udvalget orienteres om referatet fra det se-
neste møde i Social- og Beskæftigelsesudvalget. 

Ansvarlig: Eva Borchorst Mejnertz

Tid: 18.18 – 18.20 (2 min.)

SOCIALE FORHOLD OG 
BESKÆFTIGELSE
Fagligt Sekretariat
Aarhus Kommune

FAS Politik og Ledelse
Jægergården, 
Værkmestergade 15 B
8000 Aarhus C

Telefon: 89 40 20 00
Direkte telefon: 41 85 99 39

Direkte e-mail:
sobrj@aarhus.dk/
geja@aarhus.dk
Sag: EMN-2022-510923
Sagsbehandler:
Sofie Brøndt Jørgensen/
Jan Gehlert
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- Referat fra mødet den 23. november 2022

3. Byrådshenvist sag: Ankestyrelsens Danmarkskort på det 
sociale område 2021

Baggrund/formål: Byrådet henviste på sit møde den 16. 
november 2022 sagen til behandling i Social- og Beskæftigelses-
udvalget. 

Kontorchef Jens Lassen fra Sundhed og Omsorg deltager i forbin-
delse med udvalgets behandling af sagen. 

Metode: Mundtlig drøftelse hvorefter der skal konkluderes på sa-
gen

Ansvarlig: Eva Borchorst Mejnertz

Tid: 18.20 – 18.45 (25 min.)

Bilag:
- Indstilling
- Bilag 1: Baggrundsnotat vedrørende Danmarkskortet 2021
- Bilag 2: Oversigt over Danmarkskort 2021 på det sociale område
- Bilag 3: Høringssvar Ældrerådet
- Bilag 4: Høringssvar Handicaprådet
- Notat MSB 27.10.2022
- Byrådsdebat
- Svar på spørgsmål fra byrådsdebatten

4. Byrådshenvist sag: Samarbejdsaftale mellem Region 
Midtjylland og Aarhus Kommune for 2023-2025

Baggrund/formål: Byrådet henviste på sit møde den 1. decem-
ber 2022 sagen til behandling i Social- og Beskæftigelsesudval-
get. 

Metode: Mundtlig drøftelse hvorefter der skal konkluderes på sa-
gen

Ansvarlig: Eva Borchorst Mejnertz

Tid: 18.45 – 19.05 (20 min.)

Bilag:
- Indstilling
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- Bilag 1: Samarbejdsaftale mellem Aarhus Kommune og Region 
Midtjylland for 2023-2025

- Bilag 1: Samarbejdsaftale mellem Aarhus Kommune og Region 
Midtjylland for 2023-2025

- Bilag 3: Høringssvar fra Magistratsafdelingen for Børn og Unge
- Byrådsdebat

5. Byrådshenvist sag: Beskæftigelsesplan 2023

Baggrund/formål: Byrådet henviste på sit møde den 1. decem-
ber 2022 sagen til behandling i Social- og Beskæftigelsesudval-
get. 

Metode: Mundtlig drøftelse hvorefter der skal konkluderes på sa-
gen

Ansvarlig: Eva Borchorst Mejnertz

Tid: 19.05 – 19.30 (25 min.)

Bilag:
- Indstilling
- Bilag 1 - Beskæftigelsesplan 2023
- Bilag 2: Høringssvar fra Arbejdsmarkedspolitisk Forum vedr. ud-

kast til Beskæftigelsesplan 2023
- Byrådsdebat

6. Opfølgende drøftelse af forslag fra SF om øget julehjælp 
til de hårdest ramte af prisstigninger

Baggrund/formål: I forbindelse med byrådets behandling af sa-
gen var der et ønske om at dagsordensætte sagen til yderligere 
drøftelse i Social- og Beskæftigelsesudvalget. 

Sagen blev derudover på byrådsmødet sendt til MSB med henblik 
på udarbejdelse af en indstilling. 

Metode: Mundtlig drøftelse

Ansvarlig: Eva Borchorst Mejnertz

Tid: 19.30 – 19.55 (25 min.)

Bilag:
- Forklæde
- Beslutningsforslag
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7. Orienteringspunkter

A) Evt. orientering

Baggrund/formål: Evt. orientering

Metode: Mundtlig orientering

Ansvarlig: Vibeke Jensen/Lotte Henriksen

Tid: 19.55 – 20.00 (5 min.)

8. Skriftlige orienteringer

A) Opsamling og hovedkonklusioner på undersøgelse 
vedr. UC Gadeplan og Kontaktstedet

Baggrund/formål:  Vedlagt dette punkt er en skriftlig orien-
tering om opsamling og hovedkonklusioner på undersøgelse 
vedr. UC Gadeplanb og Kontaktstedet

Såfremt der er spørgsmål til den skriftlige redegørelse, kan dis-
se stilles under dette punkt. I det tilfælde, at der ikke er spørgs-
mål, gennemgås den skriftlige orientering ikke. 

Bilag:
- Opsamling og konklusion vedrørende UC Gadeplan og 

Kontaktstedet
- Brev fra Østjyllands Politi 2.12.2022

9. Kurser og konferencer samt sager på vej til byrådet

Baggrund/formål: På hvert udvalgsmøde forelægges udvalget 
en liste med kommende kurser, konferencer og aktiviteter, der er 
mulighed for at deltage i. 

Ligeledes præsenteres udvalget for de sager, som er på vej til be-
handling i byrådet fra Sociale Forhold og Beskæftigelse.

Metode: Orientering 

Ansvarlig: Eva Borchorst Mejnertz

Tid: 20.00 – 20.05 (5 min.)

Bilag:
- Kurser og konferencer
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- Sager på vej til byrådet

10. Evt.

Baggrund/formål:

Metode: Mundtlig drøftelse. 

Ansvarlig: Eva Borchorst Mejnertz

Tid: 20.05 – 20.10 (5 min.)

Bilag:
- Årshjul over sager til Social- og Beskæftigelsesudvalget
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Referat

Punkt 1: Dagsorden

Godkendt.

Punkt 2: Referat

Godkendt.

Punkt 3: Fordeling af § 18-puljen 2. runde 2022

At 1) Godkendt.

I forlængelse heraf drøftede kredsen hvilke indsatser, man kan finansiere, som kan sætte
fokus på temaet ’unges mentale trivsel’. Der skal en opfølgning på et kommende
rådmandsmøde eller i direktionen fra Fagligt Sekretariat. Med fokus på, hvordan man kan
bygge videre på noget, man allerede har i gang eller har gjort før (f.eks. borgerbudgetter,
prisuddelinger eller andet), og hvor man også undersøger, hvilke nye koncepter, man
kan sætte i gang (f.eks. samarbejder med uddannelsesinstitutioner).

At 2)

De økonomisk trængte borgere skal være fokus.

Pressemeddelelsen skal komme i forbindelse med, at man tager ud og besøger en
konkret familie og laver et TV-indslag. Kommunikation følger op.

Punkt 4: Byrådsindstilling med udtalelse til Ankestyrelsen

I byrådsindstillingen skal Fagligt Sekretariat tilføje en proceskritik. Med magistratsstyre
giver det f.eks. ikke mening, at indstillingen sendes til byrådet frem for rådmanden.

Vi skal orientere udvalget om sagen og få sagen på et byrådsmøde hurtigt muligt. Fristen
sat af Ankestyrelsen kan ikke nås inden for BA’s gældende frister. Det ønskes, at sagen
kan komme på i begyndelsen af januar.

Punkt 5: Samboende borgere i botilbud

At 1) Kredsen tog orienteringen til efterretning.

At 2) Kredsen drøftede problemstillingen med følgende bemærkninger:

• Hvis vi løfter problemstillingen til et nationalt plan, bliver det tydeligt, at vi sætter
borgeren før systemet og ikke bidrager til unødigt bureaukrati. Det kan også være i
tilsynets interesse, at unødig lovgivning bliver ændret. Det er ikke sikkert, de vil
modsætte sig det.
• Det ønskes, at sagen bringes op til den fungerende socialminister, og at dette sker
hurtigst muligt. Styrelsen orienteres samtidigt. Sagen skal rejses sammen med
parret, da de er myndige personer. Hvis parret ikke ønsker at være med, vil LEV
måske være med til at rejse sagen.
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• FS skal bidrage med flere eksempler og faglige argumenter i rejsningen af sagen.
Herunder kan det måske uddybes, at der hidtil har foreligget en konkret faglig
vurdering.
• Sagen vil Kommunikation også bringe for pressen, når sagen rejses

Punkt 6: Afbrudsrapport 2022

Rådmanden tog rapport og status på indsatsen til efterretning.

Punkt 7: Status på Ukrainesituationen

Rådmanden tog status på situationen til efterretning

Rådmanden har hørt, at der sker et skifte i strategien nu, hvorved der kommer mere
fokus på individuelle forløb. Det og andre indsatser ønskes beskrevet på et af de to
kommende rådmandsmøde.

Punkt 8: Orientering fra Magistraten

Der var en bestilling vedr. Bilag 2 punkt 2 - Bevilling ifm. Integrationsloven. Henrik Ahrens
spurgte ind til det, da det forventes, at den stiger ifm. ukrainske flygtninge. Michael
samler op på, om BA har et samlet notat på vej, eller om vi selv skal bidrage med et notat
til dette punkt.

Punkt 9: Orientering om udvalgsmødet

Sagen om Danmarkskortet landede hos MSB.

Der var proceskritik ifm. samarbejdsaftalen med Region Midtjylland. Rådmandskredsen
var nysgerrige på, hvorfor sagen skal forbi byrådet. Vurderingen er, at den skal forbi
byrådet, fordi der her også tages stilling til, hvordan vi håndterer regionale institutioner de
næste 4 år – om vi hjemtager dem eller ej. Det ønskes, at der kommer lidt mere med om
historikken og snitflader til det, der sendes til byrådet. Lotte vil følge op på dette.

Vibeke har netop godkendt svarene vedr. Beskæftigelsesplanen. Rådmanden var
nysgerrig på, hvorfor den decentrale beskæftigelsesindsats ikke fremgår tydeligere i
Beskæftigelsesplanen. Dette synes rådmanden er væsentligt at gøre tydeligt i de videre
drøftelser. Når der ikke længere skal laves en Beskæftigelsesplan, er det væsentligt at
drøfte med udvalget, hvordan man tematisk kan have politiske debatter om
beskæftigelse fremadrettet.

Der er ikke en indstilling vedr. SF’s forslag klar endnu. Dog er der et notat, som blev
godkendt i morges. Indstillingen skal laves hurtigst muligt som supplement til notatet, så
det ikke bliver en åben fordrøftelse. Der kører et separat spor, som handler om SF’s
forslag, hvor der kan laves en anden indstilling senere.

Punkt 10: Bordrunde
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Erik:

• Omsætningen af næste fase på hjemløseområdet bliver udskudt, hvis vi ikke får
en beslutning fra Folketinget. Det er endnu uvist, hvad det nationale politiske flertal
vil bakke op om.

Vibeke:

• Departementet og Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR) ønsker
inspiration fra Aarhus til, hvordan man laver beskæftigelsespolitik. F.eks. vedr.
vores nyttejobindsats.

Lotte:

• Det er uvist, hvorvidt vi når at slå stillingen som driftschef for JUS op før jul.
• En ny analyse fra VIVE viser, at beskæftigelse ikke hjælper på ensomhed. Vi skal
have mere fokus på, hvordan fællesskaber kan opstå.

Julie:

• Det forventes, at nyttejobindsatsen stadig er nationalpolitisk prioriteret.
Kommunikation arbejder videre med at få historier om nyttejobindsatsen. Man har
kontakt til 4 arbejdspladser med nyttejobbere nu.

Michael:

• Der kommer en rådmandsindstilling med stillingtagen til afvikling af gælden på de
to myndighedscentre.
• Rådmanden ønsker et overblik over, hvor de 115 mio.kr. fordeles hen
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