
	  

VIDEN OG PRAKSIS 
- Hvad virker i de udsatte boligområder?  

 

 

 

Program	  

09:00 ANKOMST OG KAFFE 
 

09:10 VELKOMST  
Ved Marie Stærke, bestyrelsesformand ved Center for Boligsocial Udvikling 
 

09:20-10:00 UDFORDRINGER OG LØSNINGER I DE UDSATTE BOLIGOMRÅDER 
Ved Birgitte Mazanti, centerleder ved Center for Boligsocial Udvikling 
 
Ca. 200.000 danskere bor i de udsatte boligområder. Her oplever mange 
beboere en hverdag præget af arbejdsløshed, utryghed, kriminalitet og 
isolation fra det omkringliggende samfund. Der er derfor brugt milliarder på 
renoveringer og sociale indsatser i de senere år. Men har det været de rigtige, 
og har vi gjort nok som samfund? De spørgsmål har Center for Boligsocial 
Udvikling søgt at besvare ved at kortlægge, undersøge og måle på indsatserne 
i udsatte boligområder. Vi har siden 2009 foretaget mere 25 undersøgelser af 
de væsentligste og mest lovende boligsociale indsatser i udsatte 
boligområder. Det udgør i dag en viden, som er relevant for alle, der arbejder 
med de udsatte boligområder i Danmark. 
 
Oplægget vil fokusere på boligområdernes problemer med kriminalitet, 
utryghed og manglende beskæftigelse og give indblik i hvilke indsatser, der 
kan løse problemerne. 
 

10:00-10:20 PRÆSENTATION AF TINGBJERG OG DETS UDFORDRINGER 
Ved områdeleder Flemming Stenhøj Andersen 
 
Tingbjerg er tænkt og skabt af arkitekt Steen Eiler Rasmussen som et 
minisamfund, der udover arbejdspladser til beboerne skulle rumme alt, hvad 
man havde brug for bogstavelig talt fra vugge til grav. Samtidig er rammerne 
skabt med henblik på at understøtte fællesskaber og give de bedste rammer 
for børn og unge. 
 
Selvom Tingbjerg fortsat rummer mange kvaliteter og ligger i skønne grønne 
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omgivelser, er udfordringerne talrige; et bekymrende dårligt image, sociale 
problemer, mange uden job og/eller uddannelse er blandt udfordringerne. 
 

10:20-10:30 METODER OG STRATEGI I DEN BOLIGSOCIALE INDSATS I 
TINGBJERG 
Ved projektleder Margrethe Clausager 
 
Når en helhedsorienteret tilgang suppleres med den håndholdte metode 
skabes der resultater i den boligsociale indsats.  
Indsatsen i Tingbjerg tager udgangspunkt i dette og i den enkelte beboers 
ressource og potentiale for, at de kan skabe positiv forandring i deres eget liv.  
 

10:30-11:10 PRÆSENTATION AF 4 EKSEMPLER PÅ INDSATSER DER VIRKER  
Ved boligsociale medarbejdere 
 

1. Vejledning som ressourcemobiliserende indsats målrettet beboere med 
komplekse problemstillinger 
 

2. Aktiv deltagelse i lokalsamfundet via frivilligt arbejde i 
sundhedsindsatsen  

 
3. Demokratisk dannelse gennem foreningslivet 

 
4. Kvinders madkompetence sættes i spil med henblik på ordinært 

arbejde  
 

11:10-11.20 Overvejelser om forankring 
Ved projektleder Margrethe Clausager 
 
Målrettet forankringsproces i et samspil med boligafdelinger og kommune. 
 

11:20-11:50 Tur rundt i området 
Ved områdeleder Flemming Stenhøj Andersen 

	  


