
BESKÆFTIGELSE 
I UDSATTE 
BOLIGOMRÅDER

Konference med inspiration og gode 
eksempler på at få flere i beskæftigelse 
i udsatte boligområder

Hvordan kan vi få flere beboere i udsatte boligområder 

i beskæftigelse? Hvilke gode erfaringer har andre? 

Og hvordan kan kommuner, boligsociale indsatser og 

virksomheder samarbejde om opgaven? Du kan få  

ny inspiration på CFBU's beskæftigelseskonference 

den 8. juni, hvor vi byder på masser af viden og gode 

eksempler fra praksis.

Ledigheden i udsatte boligområder er højere 

end i resten af landet. Tal fra 2014 viser at 17 % af 

de 18-64-årige i udsatte boligområder enten er 

arbejdsløse eller på kontanthjælp. På landsplan er 

det kun 6 %. Det er derfor en vigtig opgave både 

for kommuner og boligsociale indsatser, at få flere 

borgere fra de udsatte boligområder i arbejde. 

Mange er langt fra arbejdsmarkedet og har andre 

udfordringer end ledighed. De har brug for en indsats, 

der tager hånd om personlige problematikker 

såvel som jobmæssige. Det er et langt sejt træk, og 

indsatserne giver ikke hurtige resultater. 

Vi ved, at den lokale beskæftigelsesindsats i 

boligområdet  har en række styrker, især hvis den lokale 

indsats inddrager både jobcenteret, de boligsociale 

medarbejdere i boligområdet og virksomheder. 

Derfor præsenterer vi på denne konference en række 

indsatser, der på forskellig vis hjælper beboere i 

udsatte boligområder i beskæftigelse. Derudover 

sætter vi fokus på samarbejdet mellem de forskellige 

aktører og lægger op til dialog om, hvordan vi sammen 

kan lave en endnu bedre indsats.

MÅLGRUPPE

Konferencen er for kommunale og boligsociale ledere 

og medarbejdere, der har interesse i at fremme 

beskæftigelsen i udsatte boligområder.

TID OG STED 

Torsdag den 8. juni 2017 kl. 10-16.

Korskærparkens medborgerhus

Ullerupdalvej 13

7000 Fredericia

TILMELDING

Du tilmelder dig HER.

Tilmelding skal ske senest den 17. maj 2017. Deltagelse 

er gratis.  Husk at skrive navn, titel og organisation på 

alle tilmeldte.

SPØRGSMÅL

Spørgsmål vedrørende konferencen rettes til 

Helle Nielsen (hni@cfbu.dk) eller Rikke Engly Mygind 

(rem@cfbu.dk)

https://billetto.dk/e/konference-om-beskaeftigelse-i-udsatte-boligomrader-billetter-193362
mailto:hni@cfbu.dk
mailto:rem@cfbu.dk
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PROGRAM FOR BESKÆFTIGELSESKONFERENCEN

09.30 Ankomst og morgenmad 

10.00 Velkomst  ved Birgitte Mazanti, centerleder, Center for Boligsocial Udvikling 

10.05 Hvad skal der til for at få udsatte borgere i beskæftigelse?

 Hvad siger forskningen om, hvad der virker og ikke virker i beskæftigelsesindsatser for udsatte borge 

 re? Og hvilken vej skal vi gå fremover for at få flere beboere i udsatte boligområder i beskæftigelse? 

 Ved Mikkel Bo Madsen, Docent, ph.d., Institut for Socialt Arbejde, Metropol 

10.50 Pause

11.00  Parallelsession 1 – Indsatser for specifikke målgrupper  

1A) Unge godt på vej til job

Up2U i Slagelse og Team Ildfugle i Roskilde 

fortæller, om hvordan de får succes i deres 

arbejde med  de unge, og om hvordan 

boligsociale indsatser kan samarbejde med 

UU og en virksomhed med en kommunal 

beskæftigelsesindsats. 

• Up2U  Helle Danum, UU-vejleder og Helle 

Jacobsen, souschef, UU Vestsjælland

• Team Ildfugle  Kenneth Johansen, 

beredskabsassistent, Østsjællands 

Beredskab

• CFBU  Helle Nielsen, seniorkonsulent og 

Mette Fabricius Madsen, seniorkonsulent

 

1B) Etniske minoritetskvinder i job 

I Greve og Haderslev har de gode erfaringer med 

at få etniske minoritetskvinder i beskæftigelse.  

Insatsen skal være fokuseret og udspringe af 

kvindernes kompetencer og muligheder.

• Ægtefælleforsørgede kvinder  Hanne 

Sanderhoff Degn, sekretariatsleder, Greve 

Nord Projektet. 

• Den socialøkonomiske virksomhed 

SPICE  Allan Emiliussen, boligsocial chef 

og Pia Norman, køkkenleder Haderslev 

Boligforening

• CFBU  Rikke Engly Mygind, seniorkonsulent 

og Majken Rhod, specialkonsulent

 12:30 Frokost  og dialog på tværs

Programmet fortsætter på næste side..
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PROGRAM FORTSAT

13.30 Parallelsession 2 – Sammen om at løse opgaven  

2A) Kommuner og helhedsplaner

Flere af CFBUs undersøgelser viser, at 

et samarbejde mellem kommuner og 

helhedsplaner er mantraet i en effektiv 

beskæftigelsesindsatser. I Fredericia har de 

gode erfaringer med at samarbejde om de 

allermest udsatte ledige.

• Helhedsplanen  Anni Lindum, projektchef, 

Korskærparken, Fredericia

• Kommunen  Dennis Mølgaard Hansen, leder, 

Jobcenteret Fredericia Kommune

• CFBU  Majken Rhod, specialkonsulent og 

Mette Fabricius Madsen, seniorkonsulent

2B) Samarbejdet med virksomheder

Det kan være svært at engagere virksomhederne 

i den lokale beskæftigelsesindsats. I Vejle laver 

de småjobs i virksomhederne og i Gladsaxe 

har de etableret virksomhedsnetværket VUVA. 

Begge steder har de gode erfaringer med hvad 

der skal til for at samarbejdet med virksomheder 

lykkes.

• VUVA  Adam Knox Martin, 

Virksomhedskonsulent, Gladsaxe 

Kommunes Ungeenhed. 

• Småjobs i Vejle  Merete Behnke Skak, 

virksomhedskonsulent og Gert Lisbjerg, 

virksomhedskonsulent, Vejle Kommune

• CFBU  Rikke Engly Mygind seniorkonsulent 

og Helle Nielsen, seniorkonsulent 

15.00 Pause

15.15 Frivillige organisationer – kan de bruges i en lokal beskæftigelsesindsats?

 Med dette indlæg sætter vi spot på, hvordan samarbejde med frivillige, frivillige foreninger, og 

 civilsamfund kan bidrage til at få udsatte beboere i beskæftigelse?  Ved Mette Wang, konsulent, 

 Center for Frivilligt Socialt Arbejde

15.50 Afrunding af dagen  ved Birgitte Mazanti, centerleder, Center for Boligsocial Udvikling

16.00 Tak for i dag 


