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Mennesker i Fokus
Ny boligsocial helhedsplan for Charlottekvarteret 
Mange beboere i Charlottekvarteret kender den boligsociale helhedsplan som 
Cirkusvognen eller Cirkuspavillonen. Måske har du selv været med til eller 
oplevet nogle af de mange aktiviteter, byggerier og sociale arrangementer, 
som har været en del af helhedsplanen igennem de sidste otte år. 
 Nu er der en ny helhedsplan på vej. Afdelingsbestyrelserne, medarbej-
dere, samarbejdspartnere, beboere – måske dig selv – har gennem det sidste 
år arbejdet på en ny plan med mange nye aktiviteter.
 Den kommende helhedsplan løber fire år, og i denne pjece kan du læse, 
hvilke aktiviteter planen vil indeholde fra sommeren 2016 til sommeren 2020. 

Hvorfor skal vi have en boligsocial helhedsplan?
Charlottekvarteret skal være et kvarter, hvor man er glad for og stolt af at 
bo. Et kvarter, hvor der både er mulighed for at have indflydelse på sin egen 
hverdag gennem beboerdemokratiet, og for at deltage i gode fællesskaber på 
tværs af boligafdelinger, kulturer og generationer.
 Formålet med helhedsplanen i Charlottekvarteret er sammen at skabe 
aktiviteter med fokus på det gode naboskab og familieliv, tryghed i kvarteret, 
fællesskab på tværs af alder og kultur, lærerige aktiviteter for børn og unge 
og samarbejde med det lokale erhvervsliv.

Den nye helhedsplan er delt op i fire temaer

 1. Tryghed & trivsel 
 2.  Uddannelse & beskæftigelse 
 3.  Børn & forældre
 4.  Ungdomsliv

Blandt de fire temaer vil du både finde aktiviteter, som du måske allerede ken-
der og nye initiativer, som for eksempel Gør-det-sammen værkstedet, som du 
finder under kategorien Uddannelse og beskæftigelse. 

God fornøjelse!
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Vi vil hinanden i Charlottekvarteret
Sjov søndag og andre fælles arrangementer  

Charlottekvarteret er kendt for sine mange sociale og kulturelle 
arrangementer. Her kan du tilbringe en festlig dag med god mad og 
underholdning sammen med dine naboer. 

Hver sommer i august samles børn og voksne til den store familiedag i
kvarteret – Sjov søndag. Kvarteret fyldes op af boder med mad, hoppeborg, 
hestevogn og mange andre sjove aktiviteter. Det er de unge og voksne frivil-
lige i kvarteret, som er værter for dagen. De styrer boder og aktiviteter med 
opbakning fra helhedsplanen. De unge lærer at tage ansvar og samarbejde, 
og de er samtidig rollemodeller for de mindre børn. 
 Du har også mange andre muligheder for at møde dine naboer og være 
en del af fællesskabet i kvarteret, som helhedsplanen lægger vægt på at 
styrke: Der er forenings- og aktivitetsdagen på Pladsen for alle, kulturaftener 
i Aktivitetshuset, juletræsfest i december og meget andet. 

Fælles hus og fælles bus
Foreningsliv og nye hyggelige aktiviteter i Aktivitetshuset

Midt i Charlottekvarteret ligger kvarterets hjerte, Aktivitetshuset, 
hvor du kan møde andre beboere over en kop kaffe eller deltage i 
nogle af husets mange aktiviteter. 

Det kan være hyggeligt for både ældre og unge at slå vejen forbi Aktivitets-
huset til en kop kaffe eller en juice i cafeen – også på en hverdag – og det 
bliver muligt med den nye helhedsplan, der vil udvikle Aktivitetshusets café i 
samarbejde med frivillige kræfter i kvarteret. 
 Også lektielæsning for børnene, familieaktiviteter, kulturarrangemen-
ter, rådgivning og meget andet står på programmet for husets fremtid. Som 
beboer kan du selv stifte en gruppe og booke lokaler i Aktivitetshuset til 
møder og arrangementer eller få støtte til din forening. 
 Desuden vil kvarterets populære bus fortsætte med indkøbsture for ældre, 
udflugter og foreningskørsel til eksempel fodbold, BMX-stævne og fisketure.
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Få indflydelse på dit kvarter
Beboerdemokrati i Charlottekvarteret

Demokrati er vigtigt, det er grundstenen i vores samfund og beboer-
demokratiet er en vigtig del af det at bo alment. Du kan få indflydel-
se på dit boligområde gennem beboerdemokratiet, men også ved at 
tage del i nogle af de mange frivillige aktiviteter i kvarteret.

En del af helhedsplanens opgave er at støtte op om og værne om beboerde-
mokratiet, så beboerne får mest mulig indflydelse på det sted, de bor.
 Først og fremmest kan man som beboer få indflydelse på kvarterets 
udvikling ved de årlige beboermøder og gennem de tre afdelingsbestyrelser. 
På beboermøderne kan alle stille forslag til forbedringer i kvarteret, som de 
fremmødte stemmer om og afdelingsbestyrelserne sikrer at forslagene bliver 
ført ud i livet. 
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Der har for eksempel været et ønske fra mange beboere om, at få nye lege-
pladser, fodboldbaner, bænke, stier og andre fysiske forbedringer i kvarteret. 
Igennem flere år har bestyrelserne og helhedsplanen arbejdet for dette ønske 
og til sommer og et år frem vil alle disse ting blive bygget med støtte fra flere 
fonde.
 Beboermødet og afdelingsbestyrelsen er dog ikke den eneste måde, at 
du kan være aktiv i beboerdemokratiet. Du kan også selv at tage initiativ og 
sætte et projekt i gang. Der er for eksempel beboerforslag om at starte op-
gangsfællesskaber, home parties omkring affaldssortering og velkomst komi-
té til nye tilflyttere og et børne-og ungeråd, hvor kvarterets børn og unge kan 
få indflydelse.
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Stolt af Charlottekvarteret
De positive historier om kvarteret

Måske har du en gang i mellem læst en god historie i lokalavisen om 
en spændende aktivitet i Charlottekvarteret eller måske har du set 
en af de mange you-tube videoer fra kvarteret. Positiv omtale giver 
god energi og giver hele kvarteret et positivt image udadtil.

Artikler i avisen, videoer på you-tube og opslag på kvarteret hjemmeside og 
facebook. Sådan får vi fortalt de gode historier om Charlottekvarteret – og 
helhedsplanen spiller her en vigtig og aktiv rolle. 
 Det gælder både i forbindelse med for eksempel et byggeprojekt med 
skoleelever og lokale håndværkere, hvor man kan følge byggeprocessen på 
små videoer på facebook, eller i forbindelse med, at den røde løber bliver 
rullet ud, fordi kvarteret er vært for et officielt arrangement, hvor borgmeste-
ren kigger forbi. Helhedsplanen sørger for at involvere pressen, sådan at man 
også uden for Charlottekvarteret kan se, at det er et dejligt sted at bo.
 På Hedehusenes Frivillighedsdag er frivillige fra kvarteret også med, og 
Charlottekvarteret deltager ved den kommunale nytårskur for erhvervslivet. 
På den måde får lokale virksomheder øjnene op for Charlottekvarterets posi-
tive sider og for kvarterets unge – og det kan på sigt give lære-eller praktik-
pladser. 
 Agerposten, Charlottekvarterets eget blad, som du formentlig kender, 
vil fortsætte med at udkomme i den nye helhedsplan. Her har du gennem åre-
ne kunnet læse om helhedsplanens aktiviteter og om, hvad der sker i kvarte-
ret af stort og småt. Du kan også selv få artikler i bladet, hvis du har noget på 
hjerte eller en aktivitet, som du vil gøre opmærksom på. 
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Gør-det-sammen værksted 
Kreativt værksted med højt til loftet for hele familien

Et af de helt nye projekter i helhedsplanen er et værksted, hvor kvar-
terets børn og voksne har plads og værktøj til at reparere cykler, lave 
modeller, bygge sæbekassebiler eller bare øve sig på at bruge ham-
mer og sav. 
 Værkstedet kommer også til at lægge rammen om praktiske 
læringsforløb for børn og unge, som helhedsplanen sætter i gang i 
samarbejde med skole, klub og det lokale erhvervsliv – nogle af dem 
kan du læse mere om i denne pjece.

Værkstedet bliver et sted med højt til loftet, hvor unge gennem håndværk og 
kreativ læring kan opnå nye færdigheder sammen med helhedsplanens med-
arbejdere og voksne frivillige. Nogle gange er det den slags erfaringer, som 
gør, at en ung sidenhen får mod og lyst til at starte på en erhvervsuddannelse 
eller søge en læreplads.

2 .  U D D A N N E L S E  &  B E S K Æ F T I G E L S E
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Værkstedet er også et sted, hvor børn og voksne kan lave ting sammen og 
være med til at præge det boligområde, der er deres hjem.
 Tanken med stedet er desuden, at beboere kan mødes og hygge sig med 
hinanden, og at de voksne bliver rollemodeller for de unge og børnene gen-
nem de praktiske aktiviteter. 
 For nogle vil værkstedet måske blive starten til selv at blive iværksæt-
ter og på den måde være med til at skabe jobs for både sig selv og andre.

Skole på en helt anden måde
Samarbejde med Charlotteskolen, og det lokale erhvervsliv 

Det er ikke noget særsyn, at beboerne i Charlottekvarteret bygger 
noget sammen. Det gælder også skolebørnene, der både har bygget 
en legeplads sammen med lokale håndværkere og lavet deres egne 
lokalhistoriske mursten og senest bygget på højen. ”Byg og lær” og 
”Læring og lokalhistorie” – er navnene på nogle af de mange projek-
ter, hvor helhedsplanen har bragt skolebørn sammen med håndvær-
kere, erhvervsfolk, skolelærere, lokale journalister og forældre. 

Den nye helhedsplan vil fortsætte dette samarbejde med Charlotteskolen 
omkring en række læringsforløb, hvor børn lærer skolefag på en praktisk, 
kreativ og samskabende måde, og hvor de lærer at tage lederskab og være 
gode værter. Desuden er der fokus på samarbejde og sammenhold på tværs 
af klasserne, så det sociale fællesskab bliver styrket mellem børnene. 
De børn, som er lidt skoletrætte eller har svært ved at følge med, vil få inspi-
ration og gå-på-mod af at lave praktisk arbejde, hvor man kan se et konkret 
resultat. 
 Det særlige ved samarbejdet er, at helhedsplanen inddrager erhvervs-
liv og håndværkere fra lokalområdet. Det betyder, at kvarterets børn møder 
forskellige fagområder, og at de tilmed lærer nogle af de lokale virksomheds-
ejere at kende, hvilket kan være en fordel, når de en dag skal i praktik, have 
en læreplads eller bare et fritidsjob.
 Omvendt får det lokale erhvervsliv kontakter i kvarteret med mulighed 
for nye opgaver, og der bliver skabt positive forbindelser mellem Charlotte-
kvarteret og resten af Hedehusene.
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Inspiration og støtte
Frivillig mentor for en ung

Overgangen fra ung til voksen rummer mange udfordringer og 
spørgsmål, og har et ungt menneske ikke voksne omkring sig, som 
kan støtte og vejlede, kan en mentor være en god idé.

En mentor er en voksen, som hjælper den unge til at skabe forbindelse til det 
omgivende samfund. Rollen som mentor er både at være inspirator, at give 
støtte i livets spørgsmål og hjælpe med hverdagens udfordringer.
 Helhedsplanen finder de frivillige mentorer fra forenings-, frivillig- og 
erhvervsnetværket omkring Charlottekvarteret.

Unge igangsættere
Støtte til unge med initiativ og ideer

Mange unge i Charlottekvarteret har masser af ideer og gå-på-mod 
og helhedsplanen gør en særlig indsats for at støtte op om disse 
unge, så de lærer at føre deres ideer ud i virkeligheden. Helhedspla-
nens medarbejdere møder de unge i øjenhøjde samtidig med, at de 
coacher de unge til at udvikle sig positivt. 

Hvis du er ung og gerne vil lave et arrangement eller starte et projekt, så kan 
du få støtte af helhedsplanen. En del af af kvarterets unge var for eksempel 
med til fodboldturneringen, Charlotte Cup, som to unge fra Charlottekvarte-
ret stod bag, og som involverede unge fra hele Hedehusene.
 Det kræver mod at starte den slags projekter, og derfor er det en fordel 
for de unge at få støtte og lære noget om at organisere og tage lederskab. 
Helhedsplanens medarbejdere gør samtidig de unge opmærksomme på, hvor 
vigtigt det er at passe sin skolegang, fordi det giver adgang til endnu flere 
muligheder for en kreativ igangsætter, når man har en uddannelse bag sig.
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Slut med at være skoletræt
Pusterum for børn og unge 

Nogle børn og unge har svært ved at koncentrere sig eller følge med 
i timerne i skolen, og det er en udfordring, når de senere skal have 
en uddannelse og job. Den nye helhedsplan giver disse børn og unge 
et pusterum fra skolens udfordringer og inddrager dem i praktiske 
opgaver, så de er rustet bedst muligt til fremtiden. 

Børn og unge har brug for at have en hverdag med mening og struktur – no-
get at stå op til, noget de er gode til og noget, hvor de føler sig som en del af 
et fællesskab. Hvis skolen ikke har været en succes, er det så meget desto 
vigtigere at opleve succes med andre ting.
 Derfor arbejder helhedsplanen på, at disse unge kan være med til opga-
ver, som viceværtarbejde, hjælp til kvarterets ældre eller bygge- og anlægs-
arbejde i kvarteret. De unge vil også blive tilknyttet ”Gør-det-sammen værk-
stedet,” som du også kan læse om her i pjecen.
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Mødested for kvinder med små børn
Charlottekvarterets kvindegruppe

Som nybagt mor er noget af det vigtigste at have et godt netværk af 
familie og veninder, men også af andre mødre. Den nye helhedsplan 
vil sammen med sundhedsplejen stå bag en kvindegruppe for mødre 
med mulighed for at snakke med de andre og blive klogere på livet 
som forældre. 

Hvis du er mor til børn mellem 0 og 5 år er Kvindegruppen måske noget for 
dig. Her lærer du andre nybagte mødre at kende, og det kan være en fordel, 
når dit barn starter i børnehave og skole, at du kender en del af de andre for-
ældre i forvejen, ligesom det kan være dejligt at kunne hjælpe hinanden med 
de mange praktiske ting i hverdagen med små børn.
 I Kvindegruppen kan du få råd og vejledning fra sundhedsplejersken om 
de spørgsmål, du kan have, når du har mindre børn. For eksempel om kost, 
opdragelse, børns udvikling, og om hvordan du kan få mere hjælp og vejled-
ning - hvis du har brug for det. Og så er der hyggelige aktiviteter som fælles 
madlavning og -spisning, fællesleg og gymnastik. 

3 .  B Ø R N  &  F O R Æ L D R E
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Sammen om familien
Forældrenetværk, kurser og café for forældre 

Hvis I er en børnefamilie og har lyst til at møde andre børnefamilier i 
kvarteret, så er der lagt op til et støttenetværk mellem forældre med 
cafearrangementer, udflugter og kurser i den nye helhedsplan.

Forældrecafeerne gør det muligt at skabe sig et godt netværk med andre for-
ældre i kvarteret. Netværk kan gøre livet som forældre nemmere, fordi man 
kan hjælpe hinanden med stort og småt, og fordi man kan få information om 
de mange projekter, der er i kvarteret for netop børn og unge – som fritidstil-
bud, lommepengeprojektet, lektiehjælp og meget andet. 
 Helhedsplanen lægger desuden op til udflugter og familiekurser med 
inspiration om blandt andet børneopdragelse og forældreroller. Det er de 
forældre, som vil være med, der planlægger indholdet af cafearrangementer, 
kurser og udflugter.

Fædre på banen
Deltag i et netværk for fædre

Som far er det dejligt at tage del i sine børns liv – om det er på fodbold-
banen, på en fisketur eller til far-søn gymnastik for de mindste. Hel-
hedsplanen arrangerer en række aktiviteter for fædre og deres børn, 
ligesom du har mulighed for at deltage i et netværk for fædre og dele 
de mange glæder og udfordringer, der er ved at være far, med andre.

Hvis du er far til teenagere er der mulighed for at deltage i helhedsplanens 
mange aktiviteter for unge – det kan for eksempel være lommepengeprojek-
tets udflugter eller i ”Gør-det-sammen værkstedet”, som man også kan læse 
om her i bladet. Du kan også deltage sammen med din teenager i aktiviteter i 
fritidsklubben eller en af foreningerne. 
 Alle fædre kan være med i et nystartet netværk for fædre og deltage i 
netværkets arrangementer.
 Desuden vil den nye helhedsplan støtte op om og sætte gang i flere 
tiltag, der giver fædre mulighed for at styrke båndet til deres mindre børn i 
samarbejde med de lokale sports- og idrætsforeninger.
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De aktive unge i Charlottekvarteret
Lommepengeprojektet

Du har måske set nogle af de unge i kvarteret luge bede eller tømme 
skraldespande sammen med gårdmændene. De har hættetrøjer med 
deres eget logo: ”De aktive unge.” Det er lommepengeprojektets 
unge, der er i sving og alle mellem 13 og 16 år i Charlottekvarteret 
kan komme i betragtning til et lommepengejob.

Det er sjovt og udviklende for unge mennesker at tjene deres egne lomme-
penge. Det giver desuden selvtillid og ansvarsfølelse at være med til at holde 
Charlottekvarteret rent og pænt.
 Når man er fyldt 13 år kan man få job i lommepengeprojektet og være 
med til at holde kvarterets udearealer pæne eller lave havejobs for beboere i 
Charlottekvarteret eller i husene uden for kvarteret.
 Gennem projektet lærer de unge, hvordan det er at gå på arbejde – om at 
tage ansvar og samarbejde med andre. 
De unge får også en forståelse for, hvorfor det er vigtigt, at holde kvarteret 
rent, og hvordan man håndterer affald miljørigtigt, og så er de rollemodeller 
for de yngre børn i kvarteret. Desuden er det med til at skabe tryghed for nog-
le af de ældre beboere at se, at de unge er med til at holde orden.
 Udover at arbejde nogle timer om ugen er der temaaftener for børnene 
om for eksempel jobsamtaler og arbejdsmarked, og der arrangementer sam-
men med deres forældre. Når de unge 
bliver for gamle til at være med i projek-
tet får de hjælp og vejledning til at søge 
fritidsjobs uden for kvarteret. 
 En forudsætning for at få job i lom-
mepengeprojektet er, at man også passer 
sin skole, og en gang i mellem deltager 
i frivillige aktiviteter, som man ikke får 
penge for. Det kan for eksempel være 
den årlige familiedag Sjov søndag.

4 .  U N G D O M S L I V
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På vej til voksen
Inspiration til de ældste unge

Når de unge forlader folkeskolen, er alle ikke er klar til at fortsætte 
på en ungdomsuddannelse. Nogen har måske lyst til at arbejde eller 
have tid til at finde ud af, hvad de vil her i livet. 
 Helhedsplanen og Klub 5’eren vil sammen med de frivillige 
mentorer, som du også kan læse om her i bladet, støtte de ældste 
unge i at finde en vej i livet.

Sammen med de unge vil man planlægge virksomhedsbesøg, jobtræning, 
teambuilding og andre inspirerende aktiviteter ud af kvarteret. Det er vigtigt, 
at de unge på den måde får en forståelse af deres omverden og lærer at klare 
sig på egen hånd og skabe et godt liv. 
 Desuden vil helhedsplanen og mentorerne gøre brug af det nye Gør-det-
sammen værksted, som en ramme for at lave ting sammen med de ældste unge 
og samtidig have de gode dialoger, der kan føre til personlig vækst og udvikling.
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Hvis du vil vide mere end denne pjece har givet svar på, så 

kan du altid spørge helhedsplanens ansatte, som du finder i 

Pavillonen ved Aktivitetshuset – bedre kendt som Cirkuspa-

villonen. Du er også altid velkommen til at kigge ind og få en snak om 

stort og småt over en kop kaffe. Og hvis du går rundt med ideer til pro-

jekter eller aktiviteter i kvarteret, kan du ligeledes hente hjælp og 

støtte hos helhedsplanens medarbejdere.

Mennesker 
i Fokus


