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Dialogmøde om Københavnerruten

Læs mere om Københav-
nerruten og den forudgå-
ende proces på aølu.dk

Københavns nye supercykelsti kommer gennem Amager på 
sin vej fra Østerbro til Tårnby Kommune. 
Kommunen har allerede talt med mange lokale borgere om 
den præcise placering. Som opsamling på denne dialog hol-
der Amager Øst Lokaludvalg et opsamlende borgermøde.

Hvad mener du om placeringen af 
Københavnerruten - byens nye supercykelsti?

Kom og hør mere om supercykelstien og kom med 
dine input.

Onsdag den 7.oktober kl. 17.00-18.30 
i Pavillonen, Prags Boulevard 50A

KOM OG OPLEV
AVEDØREVÆRKET
DEN 3. OKTOBER KL. 10-16
RUNDTUR SKATTEJAGT STORE NØRD BØRNEAKTIVITETER
KEMISHOWS NY VIDEN SJOVE OPLEVELSER

I 25 år har Avedøreværket sørget for lys og varme til dig, og vi er i gang 
med at omstille værket fra sort til grøn energi. Det vil vi gerne fejre.

Læs mere om program, parkering og shuttlebus på 
dongenergy.com/åbenthus

ÅBENT HUS

blem, at forholdsvis mange 
børn og unge i udsatte bolig-
områder har en svær opvækst.

En nyere undersøgelse fra 
CFBU har vist, at lidt mere end 
hver tredje af de børn, der vok-
ser op i et udsat boligområde, 
er i risiko for at komme ind i 
en negativ udvikling mod kun 
hver 20. på landsplan.

»Hvis ønsket er, at forældre-
ne skal spille en større rolle i 
børnenes liv, skal de klædes på 

til det. En måde at gøre det på, 
er gennem familiekurser, som 
giver forældrene noget mere 
viden om det samfund, som 
deres børn vokser op i.

Samtidig får forældrene en 
viden om, hvem de kan dele 
deres bekymringer for deres 
børn med, så de har mulighed 
for at handle mere målrettet 
på at holde deres børn på ret-

te kurs. Familiekurserne giver 
forældrene nogle redskaber til, 
hvordan de kan kommunikere 
med deres børn bedst muligt, 
så forældrene bliver en med-
spiller for børnene - modsat 
nogen, man skal skjule sin 
sande livsstil for,« siger Sidsel 
Vinther Breau, der er konsu-
lent fra CFBU og forfatter til 
rapporten.

AF JACOB SCHNEIDER
jape@amagerbladet.dk

AMAGERBRO: En række familie-
kurser på Amagerbro arbejder 
med at hjælpe forældre med ta-
ge ansvar for deres børns triv-
sel og uddannelse og at holde 
dem ude af kriminalitet.

Kurserne kører nu på syven-
de år gennem den boligsocia-
le helhedsplan for Amagrbro. 
Center for Boligsocial Udvik-
ling (CFBU) har samlet de po-
sitive resultater og erfaringer 
i en ny rapport.

»Før vi startede på det her 
familiekursus, der havde vi lidt 
mangel på tillid, og vi skænd-
tes ret meget, hvor vi nu har 
et rigtig stærkt bånd.

Vi snakker bare meget bed-
re sammen og har det godt 
sammen på grund af det her 
familiekursus,« siger Yasmin 
Ali, en af de mange unge, der 
gennem de sidste syv år har 
deltaget i kurserne.

Bedre forældre
Familiekurserne skaber re-
sultater for familierne, viser 
en ny undersøgelse fra CFBU. 
Gennem oplæg, diskussioner 
og udflugter sætter kurserne 
fokus på forældrerollen i det 
danske samfund og giver for-

ældrene en række konkrete 
redskaber, som kan bruges 
til at øge familiernes interne 
bånd.

Forældrene bliver simpelt-
hen bedre som forældre,  både 
i forhold til konstruktiv kom-
munikation med deres børn, 
et lavere konfliktniveau og 
for eksempel at afstå fra vold 
som sanktionsmulighed. En-

delig opnår familierne større 
viden om det danske velfærds-
system, hvilke forventninger, 
der er til dem som forældre, 
og hvilke muligheder, de har, 
konkluderer rapporten.

Mindre kriminalitet
Familiekurserne på Amager-
bro følger et gennemprøvet 
koncept og har opbygget en 
række værdifulde erfaringer 
fra de mange tidligere kurser 
med familier i udsatte bolig-
områder. 

Et formål er at undgå, at de 
unge vælger gaden og krimina-
liteten - til fordel for familien, 
skolen og fremtiden.

På den måde er kurserne 
med til at adressere det pro-

Kurser giver færre kriminelle
FAMILIEKURSER. Familiekurser i blandt andet Holmbladsgade-kvarteret giver 
forældre redskaberne til at forebygge kriminalitet, viser ny rapport.

UFør vi startede på det her familiekursus, 
der havde vi lidt mangel på tillid, og 

vi skændtes ret meget, hvor vi nu har et 
rigtig stærkt bånd.

YASMIN ALI, kursist, Amagerbro

 ■ Målsætningen med familiekurserne er »at 
udvikle forældrenes kompetencer, så de evner 
at støtte deres børn til en god skolegang, et 
aktivt fritidsliv samt en acceptabel adfærd i og 
uden for boligafdelingerne. Derudover at de 
formår at være nærværende, omsorgsfulde 
og værdsættende i forhold til deres børn.«

 ■ Målgruppen er familier, hvis børn er 
kriminalitetstruede, men ikke kriminelle.

 ■ Familiekurserne på Amagerbro er i alt blevet afholdt 
syv år i træk. Her har man gjort sig erfaringer med 
forskellige målgrupper, rekrutteringsstrategier, 
og tilrettelæggelse af selve kurset.

 ■ Center for Boligsocial Udvikling arbejder på 
at styrke de boligsociale indsatser i udsatte 
boligområder. Det foregår ved at indsamle viden 
om og måle effekten af de nuværende indsatser 
og på den baggrund rådgive beslutningstagere.

 ■ Se mere: www.cfbu.dk og Facebook: 
Amagerbro Helhedsplan

Yasmin Ali siger, at der er skruet ned for skænderierne derhjemme efter et familiekursus.


