
 På dette temamøde kan du høre mere om disse part-

nerskaber og få inspiration til,  hvad der konkret skal 

til for, at renoveringer bliver en løftestang for lokale 

beboere. 

TEMAMØDET HENVENDER SIG TIL 

Bygherrer og tekniske chefer i almene boligorgani-

sationer, entreprenører med byggesager i almene 

boligområder, ledere, konsulenter og fremskudte 

medarbejdere i de kommunale jobcentre og lokale 

boligsociale indsatser.

TID OG STED

Onsdag den 24. oktober 2018 kl. 12-16

E&P-Huset i Gellerup, Aarhus

Dortesvej 37, 8220 Brabrand

TILMELDING

Tilmeld dig ved at sende en mail til Nikoline Berg på 

nbe@cfbu.dk senest den 10. oktober 2018.

Oplys venligst navn, e-mail og organisation ved 

tilmelding.

Spørgsmål om workshoppen kan rettes til Mette 

Fabricius Madsen, tlf. 30245818, mfm@cfbu.dk eller 

Helle Nielsen, hni@cfbu.dk.

Se program på næste side >>

 
 
RAPPORT OM JOBSKABELSE OG RENOVERING  
C F B U  h a r  i  a u g u st  2 01 8  u d g i vet  e n  ra p p o r t  o m  
re n ove r i n g s p ro j e k t e r  i  u d s att e  b o l i g o m rå d e r.  

 S e  m e re  p å  w w w.c f b u .d k .

Bygherrer, entreprenører, jobcentre og boligsociale 

indsatser har med stort engagement samarbejdet om 

at tage et socialt ansvar. 

I Tilst har det betydet, at en større gruppe unge er 

blevet ansat i renoveringen af deres boligområde. 

Det har nedbragt hærværkskontoen med en milli-

on – og ikke mindst givet unge fra boligområdet en 

chance for succes på arbejdsmarkedet. I Esbjerg har 

et AMU-kursus ført til,  at ledige fra boligområdet er 

endt med ordinær ansættelse i renoveringen af de-

res egen baggård. I Århus har et tæt samarbejde med 

aktørerne på byggepladsen skabt virksomhedsprak-

tikker, jobs og uddannelsesaftaler i renoveringerne af 

flere udsatte boligområder.

RENOVERINGER 
LØFTER UDSATTE 
UD AF LEDIGHED

Få inspiration til, hvordan renove-
ring af almene boliger kan skabe 
jobs for ledige beboere
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FORELØBIGT PROGRAM

12.00:  Ankomst og let frokost 

12.30:  Velkomst og introduktion til eftermiddagen

 Ved CFBU, Helle Nielsen, seniorkonsulent og Mette Fabricius Madsen, specialkonsulent

12.40:  Hvad du må, kan og bør for at skabe social ansvarlighed

 Om lovgivning på området, sociale klausuler og gode råd til partnerskabsaftaler.  

 Rikke Lønne, udviklingskonsulent i BL

13.00: Bygherrens første skridt?

 Hvordan social ansvarlighed kan tænkes ind i udbud og kontrakter med entreprenørerne. 

 Leif Jensen, Direktør i Århus Omegn og Annette Nitschke projektleder i Byg Op

13.30:  Pause

13:40:  Entreprenør med socialt ansvar!

 Hvorfor det som entreprenør er en god idé at ansætte ledige beboere fra området.

 Rosita Ahmadian, Projektleder i Enemærke & Petersen

14.00:  Hvordan sikres god kontakt med entreprenørerne? 

 Erfaringer for at synlighed, wienerbrød og lydhørhed er vigtige metoder til at skabe jobåbninger  

 på en byggeplads.

 Anette Nitschke, projektleder og Maria Aagaard Bromer Jensen projekt-medarbejder i Byg Op

14.30:  Pause

14.50:  Gruppeforløb med et forberedende AMU-kursus

 Hvordan et AMO-kursus, firmakasketter og tæt opfølgning har været ingredienserne i en succesfuld  

 indsats, der har ført til at ledige beboere er blevet kvalificeret arbejdskraft i renoveringen af Stengårdvej.

 Thomas Thomsen, entreprenør Brinch, og Ole Holck, faglig koordinator i Jobcenter Esbjerg

15.20:  Erfaringer med at ansætte udsatte unge

 Succesfulde erfaringer med at ansætte og – lige så vigtigt – fastholde udsatte unge beboere   

 på byggepladsen. 

 Jan Houborg Andersen, boligsocial projektleder, Langkærparken og   

 Palle Glæsborg Nielsen,  byggeleder i Enemærke og Petersen 

16:00:   Tak for i dag!

OPBEVARING OG BRUG AF PERSONDATA VED TILMELDING TIL TEMAMØDET  

Når du tilmelder dig vores arrangement registrerer vi dit navn, mailadresse, samt hvor du er ansat. Vi bruger oplysningerne til at kunne 

sende en bekræftelse på deltagelse og udarbejde en deltagerliste til temamødet. Oplysningerne opbevares fortroligt og håndteres 

udelukkende af medarbejdere ansat i Center for Boligsocial Udvikling.


