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Til Faxe Byråd 
 
 

STATUS FOR ÅRET 2020 
I det boligsociale projekt i Frøgården 
 
 
Allerførst endnu en gang tak for bevillingen på 300.000kr. Uden dem havde vi ikke kunnet 
videreføre de mange gode aktiviteter i boligområdet. 
 
Formålet med den boligsociale indsats er at stimulere boligområdets ressourcer og potentialer, så 
flere bliver aktive og i stand til at tage hånd om eget liv og tage ansvar for hinanden og 
boligområdet. 
Vi fortsætter vores indsats for at styrke beboernes fællesskabsfølelse og børnefamiliernes trivsel 
således, at kriminalitet og hærværk fortsat er lav i Frøgården, at det lokale image stadig styrkes, og 
at der fortsat er få husordenssager og nabostridigheder i boligområdet.  
 
Vi har haft et roligt år, men lige som næsten alt andet har projektet også været påvirket af Corona-
situationen. I flere perioder har vi måttet lukke projektets aktiviteter, men vi har dog kunnet holde 
fast i de fleste og også udviklet nye aktiviteter, der bedre passede til situationen.  
 
Corona-indsatsen: Vi har haft fokus på at begrænse coronasmitten i boligområdet gennem 
oplysning til vores beboere på flere sprog om forholds/adfærdsregler i forhold til smitte. Vi har sat 
opslag i opgange, i opslagstavler og på Frøgårdens Facebookside. Vi har taget kontakt til forældre 
med smittede børn og forklaret dem (på deres eget sprog), at børnene skal blive hjemme, indtil de 
er smittefri igen. 
 
Her følger en kort status på aktiviteter, efterfulgt af en status på udviklingen i området.  
Vi slutter med at beskrive de udfordringer, vi ser som de største samt en kort redegørelse for 
planerne for projektet i 2021.  
 
 
Kort status på aktiviteter 

Årstidsarrangementer 
Vi fik holdt fastelavnsarrangement, halloween workshops samt julestue. Påskeaktiviteterne måtte 
aflyses. 
Traditionen med at fejre Frøgårdens fødselsdag d. 3. september blev også afholdt.  
 
Sommeraktiviteter blev holdt d. 7-9. juli som vanligt i samarbejde med SSP. Vi måtte dog skalere 
lidt ned på aktiviteterne, og havde også fokus på at holde afstand, spritte af mv. Alligevel deltog 
160 børn og unge i løbet af de 3 dage.  
 
Fællesferie (ferie for udsatte familie med støtte fra Arbejdsmarkedets Feriefond) var planlagt i 
sommerferien. Denne måtte aflyses, i stedet lykkedes det af få afholdt en fælles efterårsferie 
for61 beboere i Frøgården. Turen gik til Søndervig. 
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Sommerudflugter mm. I løbet af sommeren blev i stedet afholdt 3 udflugter til hhv. Feddet, Faxe 
Kalkbrud og Zoologisk Have i København. Især turen til Zoologisk Have var populær. Der deltog i alt 
34 familier/52 børn i turene. Derudover blev der arrangeret forskellige udendørs aktiviteter i 
Frøgården henover sommeren, hvor der deltog 57 børn. 
 
Familiecafé (mødested for forældre med børn) startede fint ud i starten af året, men vi måtte 
hurtigt lukke igen. Vi har i stedet lavet aktiviteter for begrænsede grupper. Der er således blevet 
afholdt zumba aktiviteter for kvinder med stor succes, vi har også holdt aktiviteter kun for børn i 
en begrænset periode. Det har især været bordfodbold og udendørs fodboldturneringer og andre 
udendørs lege. 
 
Fællesspisning var aflyst det meste af året. Det ville samle for mange mennesker, så vi ville ikke 
tage risikoen. 
 
Samtalesalonerne opstod, fordi en gruppe indvandrerkvinder i Frøgården gerne ville blive bedre til 
dansk. Der har været deltagelse af 5-7 kvinder pr. gang, og der har været etniske danske lærere til 
at forestå aktiviteten. Salonen har været åben i de perioder, hvor det var muligt ift. antallet af 
deltagere.  
 
Lokale klubaktiviteter som kaffeklubben, gå-klubben, herreklubben, pigeklubben og lektiehjælp 
har været lukket under Corona. 
 
Lommepengeprojektet har været i gang det meste af året, da mange af de ansattes opgaver 
foregår udendørs. De unge har fast vasket molokker, uddelt materialer og sat plakater op. De har i 
året også malet en skurvogn og opsat havemøbler.  
 
Fritidsguiden (indsats for at få flere børn og unge ud i fritidslivet) havde et travlt år, indtil 
coronaen lukkede for alle klubaktiviteter. Der er blevet meldt børn til boksning, karate, svømning, 
gymnastik, fodbold og håndbold. Vi håber, at børnene holder ved, når klubberne atter åbner for 
aktiviteter. Der vil naturligvis blive fulgt op på børnenes deltagelse i aktiviteterne. 
Fritidsguiden desuden har hjulpet flere af familierne med at søge tilskud til deres børns aktiviteter. 
 
Åben Vejledning Spiren (Spiren er Frøgårdens Job & Uddannelsesværksted) 
Vejledningen holdt lukket fra marts til juni, hvor kommunens medarbejder kun kunne træffes via 
telefon og/eller mail. Der har alligevel været stor søgning til vejledningen primært af flygtninge, og 
godt halvdelen af borgere, der ikke bor i Frøgården. Se statistik senere. De to store 
vejledningsopgaver har været indenfor beskæftigelse/A-kasse og økonomi.  
 
 
 
 
 
Status på udvikling 
Lige nu er vi ved at lukke endeligt for den del af projektet, der har været finansieret af 
Landsbyggefonden, og vi kan derfor præsentere nye statistikker og tal for området. Vi tænker ikke 
at trætte jer med alle tallene, med mindre I beder om det, men vi har her fremhævet nogle af de 
mest signifikante.  
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Beboersammensætning 
Antallet af beboere i Frøgården kan variere lidt afhængig af antallet af medlemmer i de enkelte 
husstande. 
I de to år vi sammenligner 2020 og 2016 er antallet det samme. Den store forskel er, at antallet af 
beboere med anden etnisk baggrund en dansk er steget forholdsvis mere i Frøgården end for 
kommunen og øvrige almene boligafdelinger i kommunen. I 2020 var andelen af etniske danske 
beboere således nede på 54,5 %, jfr. Tabel 1. 
 
 
Borgere fordelt på oprindelse

2020 2016

Tal % Tal % Tal % Tal % Tal % Tal %

Beboere i alt 613 35.576 3.872 613 35.614 3.878

Dansk oprindelse 334 54,5 33.447 91,5 3.135 81,0 377 61,5 33.103 93,0 3.203 82,6
Indvandrere og efterkommere 279 45,5 3.129 8,5 737 19,0 236 38,5 2.511 7,0 675 17,4

Almene boliger 
Faxe

Personer Frøgården FrøgårdenFaxe Kommune Almene boliger 
Faxe

Faxe Kommune

 
Tabel 1 
 
Vi har fået foretaget en GIS opgørelse i kommunen for at se, hvor mange forskellige nationaliteter, 
der bor i Frøgården. Her kan ses, at der er 22 forskellige nationaliteter repræsenteret udover den 
danske.  
Der er langt flest syrere, derefter afghanere og statsløse (palæstinensere og syrere). Jfr. Tabel 2.  
 
Tallene fra GIS harmonerer ikke helt med tallene fra Danmarks Statistik. 
Antallet af borgere varierer med 6 personer. Det kan handle om forskellige opgørelses datoer.  
Der er forskel i antallet af nationaliteter og antallet af indvandrere og efterkommere.  
GIS opgiver, at der bor 210 beboere med anden etnisk baggrund end dansk. Danmarks Statistik 
angiver, at der bor 279. Vi tolker det således, at der i dag bor 69 efterkommere med dansk 
statsborgerskab i Frøgården.  
 
 
Antallet af nationaliteter i Frøgården 

Land Antal Land Antal
Afghanistan         35 Pakistan            5
Bosnien-Hercegovina 1 Polen               14
Danmark             397 Rumænien            3
Eritrea             5 Sri Lanka           1
Etiopien            2 Statsløs             30
Fil ippinerne        4 Storbritannien      2
Irak                1 Sverige             3
Iran                11 Syrien              78
Island              5 Thailand            2
Jordan              1 Tyrkiet             4
Libanon             1 Vietnam             1
Nordmakedonien      1 I alt 607  

                                 Tabel 2 
 
Ovenstående tal viser, at der fortsat er brug for en boligsocial indsats i forhold til integration af 
vores etniske beboere.  
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Beskæftigelse og uddannelse 
Når der kun bor ca. 610 beboere i Frøgården, skal man i reglen udtale sig med en vis forsigtighed 
om små udsving i statistikker, fordi det nogle gange kan være udtryk for, at f.eks. en enkelt familie 
er flyttet.  
Når vi ser på borgernes socialøkonomiske status, kan man aflæse, at kravet om, at tilflyttere skal 
være i arbejde, har slået igennem således, at procentsatsen for beboere i beskæftigelse er steget 
fra 48 % til 53%. Hvis man ser nærmere på tallene, er antallet af etnisk danske i arbejde dog faldet 
fra 36% til 32%. Det er således beboere med anden etnisk oprindelse end dansk, der har stået for 
stigningen. De er således gået fra 12% til 21%. Jfr. Tabel 3.  
 
 
Personer 18-64 år fordelt på socioøkonomisk status pr. 1. januar 2015-2019

2019 2016

Faxe Kom.
Alm. 

boliger 
Faxe

Faxe Kom.
Alm. 

boliger 
Faxe

% % % % % %
18-64 år
Personer i alt 331 100 100 100 329 100 100 100
Beskæftigede 175 53 77 52 157 48 75 48
Arbejdsløse 21 6 3 5 24 7 3 6
Uden for arbejdsstyrken 135 41 20 43 148 45 22 46
Uoplyst - - 0 - - - 0 0
Personer af dansk oprindelse 191 58 90 79 214 65 93 83
Beskæftigede 107 32 71 42 117 36 71 42
Arbejdsløse 10 3 2 3 15 5 3 5
Uden for arbejdsstyrken 74 22 17 34 82 25 19 36
Uoplyst - - 0 - - - 0 -
Indvandrere og efterkommere 140 42 10 21 115 35 7 17
Beskæftigede 68 21 6 10 40 12 4 6
Arbejdsløse 11 3 1 2 9 3 0 1
Uden for arbejdsstyrken 61 18 3 9 66 20 3 10
Uoplyst - - 0 - - - 0 0

Frøgården Frøgården

 
Tabel 3 
 
Antallet af beboere med uddannelse er steget svagt, men det kan være svært at tolke på tallene, 
da det er så små marginaler. Jfr. Tabel 4.  
 
 
Personer fordelt på højeste fuldførte eller igangværende uddannelse  pr. 1. januar 2015-2019

2019 2015

Faxe Kom.
Alm. 

boliger 
Faxe

Faxe Kom.
Alm. 

boliger 
Faxe

% % % % % %
15 - 64 år i alt 356 100 100 100 354 100 100 100
Grundskole 139 39 22 40 132 37 22 38
Gymnasial uddannelse 17 5 6 4 13 4 5 4
Erhvervs- og kort videregående uddannelse 102 29 42 30 93 26 42 30
Mellemlang og lang videregående uddannelse 32 9 17 9 18 5 15 7
I gang med uddannelse 58 16 13 15 88 25 15 19
Uoplyst 8 2 1 3 10 3 2 3

Frøgården Frøgården

 
Tabel 4 
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Spirens besøgstal 
Som bekendt har Jobcentret haft en boligsocial medarbejder 15 timer om ugen i 2020. Hun har 
drevet en Åben Vejledning, hvor beboerne har kunnet henvende sig, hvis de havde problemer 
og/eller spørgsmål ift. arbejde/uddannelse, økonomi og breve/henvendelser fra det offentlige.  
Da hun samtidig fungerer som social vicevært i de midlertidige boliger fra flygtninge, blev hun 
hurtigt kendt blandt flygtningene, og langt størstedelen af henvendelserne i Spiren har været fra 
flygtninge.  
 
Som det fremgår af Tabel 5 så har henvendelserne været brede. Der er dog tre områder, der skiller 
sig ud: Job/uddannelse & A-kasse, Økonomi og Kontakt til det offentlige. De to første områder har 
dog tidsmæssigt taget længst tid. Det tager eksempelvis meget lang tid at skulle lære en flygtning 
med ringe danskkundskaber at skulle skrive en ansøgning, sende/uploade den og registrere sig i 
Joblog. Det er også bøvlet for mange etnisk danske arbejdsløse, men det er altså endnu sværere, 
når man ikke har dansk som modersmål.  
 
Henvendelser i Spiren fordelt på emner: 
 

 
Tabel 5 
 

 
Igennem de sidste to år har antallet af borgere udenfor Frøgården, der har benyttet den Åbne 
Vejledning været stigende. Således er lige over halvdelen af de besøgende været borgere uden for 
Frøgården. Jfr. Tabel 6. 
 
 

 
Tabel 6 
 
 
Selvom det er beboerne i Frøgården, der har flest besøg pr. person, så har vi alligevel valgt at lukke 
vejledningen i 2021. Det er ikke, fordi vi oplever, at der ikke er brug for den. Tværtimod. Men da vi 
ser, at det er et behov, som er bredt for kommunens flygtninge, håber vi, at det er en opgave, som 
kommunen fortsat vil varetage, men uden at der er midler fra Frøgården bundet til funktionen. 
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Til og fraflytning 
Andelen af fraflytninger er relativ stabil (med 2019 som positiv undtagelse). Jfr. Tabel 7.  
Der er formentlig en relativ høj fraflytning, fordi mange af beboere enten ønsker sig at bo billigere, 
eller ønsker at bo i rækkehus/hus eller lejlighed med have. Da Frøgården er et etagebyggeri med 
relativ høj husleje, vil det umiddelbart være svært at stoppe fraflytningen, selvom det vil være nok 
så ønskeligt af hensyn til beboersammensætningen.  
 
 

Antal flytninger pr. år i Frøgården fordelt på familieboliger og 
ungdomsboliger    
            

Fraflytninger Antal 
boliger 2016 % 2017 % 2018 % 2019 % 2020 % 

                   
Familiebolig 250 45 18,0 44 17,6 51 20,4 34 13,6 45 18,0 
Ungdomsbolig 4 2 50,0 4 100,0 1 25,0 2 50,0 2 50,0 

Tabel 7 
 
 
Tryghed og kriminalitet 
Langt de fleste beboere oplever, at det er trygt at bo i Frøgården. I 2020 og 2016 har vi 
gennemført en spørgeskemaundersøgelse blandt beboerne.  
I 2020 svarede 83% at de var trygge ved at bo i Frøgården, og 86% svarede, at de var trygge ved at 
færdes i Frøgården. Jfr. Tabel 8. 
Der har ikke været en særlig målgruppe, der har svaret, at de var utrygge, og der har heller ikke 
været forskel på besvarelserne i forhold til etnisk baggrund. Svarene ligner meget dem fra 2016, 
og det eneste vi kan uddrage er, at vi har fastholdt høj tryghed i boligområdet gennem mange år.  
  

 

Tabel 8 
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Når vi ser på antallet af kriminelle i området, så er tallene også så små, at igen en enkelt familie 
kan ses i statistikkerne. Jfr. Tabel 9. Det er dog glædeligt, at alle tallene i Frøgården har været 
faldende i perioden, mens der har været små stigninger i antallet af domme og dømte i Faxe 
Kommune som helhed. Det er nok også værd at bemærke, at der har været stigning på alle felter i 
de øvrige almene boliger.  
 
Andel personer på 15 år og derover med afgørelse og/eller sigtelse i årene 2015 og 2019

2019 2015
Frø Faxe K Almene Frø Faxe K Almene

Andel domme 0,98% 1,02% 1,61% 1,69% 0,80% 1,14%
Andel sigtelser 1,71% 2,22% 3,10% 6,04% 4,64% 1,81%
Andel dømte 0,98% 0,86% 1,39% 1,45% 0,68% 0,98%
Andel personer med mindst én sigtelse 1,22% 1,01% 1,55% 2,17% 0,80% 0,95%

Kriminalitet

 
Tabel 9 
 
 
 
Ghetto kriterier 
I forhold til de opsatte ghetto-kriterier er Frøgården ikke i fare for at komme på ghettolisten (tabel 10). 
Dette skyldes antallet af beboere, antallet af dømte samt uddannelsesniveau. Men det kan godt være kilde 
til bekymring, at antallet af beboere udenfor arbejdsmarkedet samt beboere af ikke vestlig herkomst er 
stigende. 
 

Beboere Udenfor arb.marked IE ikke vestlige Dømte Kun grundskole Gns. Indkomst
1/1-2020 > 40 pct. (2018-19) > 50 pct. (1/1-2020) ≥ 2,27 pct. (2018 og 2019) > 60 pct. (1/1-2020) < 55 pct. (År 2019)

613 34,5 40,8 1,23 39,4 65,5  
Tabel 10 
 
 
Udfordringer 
 
Kriteriet om, at man skal være i arbejde for at flytte ind, har ikke haft nævneværdig betydning for, hvor 
mange flygtninge, der flytter ind i Frøgården. Antallet af indvandrere og efterkommer er således stigende, 
jfr. statistikkerne ovenfor. 
Da Frøgården har nogle af de korteste ventelister, og har svært ved at regulere til- og fraflytning udover 
fleksibel udlejning, vil stadig flere flygtninge flytte ind i boligområdet, hvis ikke der tages initiativer på en 
anden måde.  
Sker der ikke en opbremsning i tilgangen af indvandrere og flygtninge i afdelingen i nærmeste fremtid, vil 
det blive stadig sværere at integrere disse beboere i det danske samfund. Der skal være en dansk majoritet 
i området, for at indvandrere og flygtninge kan få en forståelse for, hvordan det danske samfund fungerer.  
 
Vi håber at kunne få en dialog om, hvordan vi skal håndtere den stigende tilgang af flygtninge til bolig-
området. Kommunen har jo flere styringsmuligheder, end Lejerbo har.  
 
Under alle omstændigheder vil det gøre arbejdet med familie/netværksaktiviteter, lommepengejobs og 
lektiehjælp endnu vigtigere.  
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2021 
 
Vi håber, at coronaen slipper sit tag bare en lille smule, så vi atter kan få godt gang i de boligsociale 
aktiviteter, for Frøgården skal være et attraktivt og velfungerende boligområde, hvor beboernes sociale 
fællesskab og handlekompetencer styrkes.  
I lyset af at Frøgårdens beboere også er Faxe Kommunes borgere vil Lejerbo og Faxe kommune samarbejde 
gennem den boligsociale indsats om at finde løsninger på de sociale udfordringer, der er i Frøgården. Vi vil 
styrke den fælles indsats – og være med til at gøre en forskel for den enkelte og familien – og til gavn for 
hele området. Den boligsociale indsats i Frøgården vil understøtte og supplere den kommunale indsats, 
hvor det giver mening for beboerne. 
Beboerne, Lejerbo og Faxe Kommune samarbejder om at stimulere boligområdets ressourcer og 
potentialer, så flere bliver aktive og i stand til at tage hånd om eget liv og tage ansvar for hinanden og 
boligområdet 
Vi vil fortsat have fokus på det forebyggende kriminalitetsarbejde ift. børn og unge i samarbejde med SSP 
og Politi. 
 
Vi vil fortsætte og udbygge de boligsociale tiltag fra Helhedsplanen: 

- FamilieVærksted: Familiecafé, SamtaleSalon, Samarbejde med Sofiendalskolen/Frøen og fælles 
tiltag, Fælles spisning, lektiehjælp 

- Lommepengeprojekt 
- Sociale og netværksskabende aktiviteter: Kulturprojekt i samarbejde med Billedskolen, 

årstidsarrangementer, Sommeraktiviteter, FællesFerie, filmklub, morgenmadscafé m/temaer, 
diverse beboerstyrede klubber 

- Samarbejde med Jobcentret - som skrevet er Den Åbne vejledning i Spiren lukket. Samarbejdet 
med Jobcentret fortsætter dog. I første omgang skal projektet bidrage med Spirens lokaler, hvor 
Jobcenteret så vil iværksætte en lokal, jobrettet indsats.  

 
 
 
Frøgården – februar 2021 
 
Berit Pallesen 
Boligsocial Projektleder


