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Indledning
Fædrene På Banen er gennemført af DGI Storkøbenhavn
i boligområder i Ryparken, Sjælør, Urbanplanen og Mosegårdsparken. Fædrene På Banen er en indsats, hvor fædre og
børn i udsatte boligområder har opbygget stærke fællesskaber
med idræt og bevægelse som omdrejningspunkt. Indsatsen
har taget afsæt i et ressourcebaseret syn på fædre, tværfagligt
samarbejde og fællesskabsdannelse. Far-barn-fællesskaberne
er etableret i samspil med lokale idrætsforeninger, boligsociale
helhedsplaner, kommunale forvaltninger og DGI Storkøbenhavn, hvor fædrene har udviklet sig som rollemodeller i deres
børns liv. En far, som har deltaget i forløbet i Ryparken, beskriver hvordan fædrenes aktive rolle har udviklet et stærkt lokalt
fællesskab:

”

Fællesskab er vigtigt. Vi taler
sammen på gaden, hvor vi før
ikke sagde hej. Det har også
styrket forholdet til vores børn.
Børn er aktive og har behov
for at lege, og når vi vælger at
være aktive med dem, skaber
det et særligt bånd. Børnene er
oppe at køre – wow, far er med
på banen
(Jamal, far, Ryparken).
Igennem idræt, uddannelse og dialog med lokalsamfundsaktører er der blevet skabt en platform for bæredygtige idrætsfællesskaber med fædre som handlekraftige aktivitetsformidlereog igangsættere. Indsatsen har haft tre fokusområder;
 at styrke relationerne imellem fædre og deres børn
 at styrke fædrenes kompetence til at skabe aktiviteter
 at styrke fædrenes og børnenes netværksdannelse i lokalområdet.
Målindfrielsen og evalueringen af de tre fokusområder viser,
at de overordnede greb og handlinger i Fædrene På Banen er
virksomme, attraktive og relevante i en sammenhæng, hvor so-

ciale indsatser tidligere har haft en tendens til at overse fædrenes potentiale for at skabe forandringer for sig selv, sin familie
og for lokalområdet. Resultaterne, metoderne og læringerne
bliver i denne best practice-rapport beskrevet med henblik på
at inspirere til flere gode indsatser, der bringer flere ind i hverdagens fællesskaber med idræt som omdrejningspunkt.
Baggrund
Fædrene På Banen er blevet til på baggrund af økonomisk
støtte fra Trygfonden og med inspiration fra gode samarbejdspartnere i det boligsociale, herunder særligt boligforeningen
3B. Projektet har varet lidt over 3 år, og der er indgået samarbejdsaftaler med boligsociale helhedsplaner, kommunale
forvaltninger og lokale idrætsforeninger undervejs.
Fædrene På Banen tager afsæt i en ressourcebaseret tilgang,
som DGI Storkøbenhavn med god succes tidligere har anvendt
i relation til forskellige målgrupper. Indsatsen er målrettet
fædre og børn i udsatte boligområder. Udsatte boligområder
er karakteriseret ved lav idrætsdeltagelse for voksne samt en
markant lavere foreningsdeltagelse for unge i skolealderen
(Ibsen, B. et.al, 2012). Yderligere viser undersøgelser, at mænd
med etnisk minoritetsbaggrund kan have en udfordret relation
til deres sønner og omvendt, som følge af manglende sproglige
kompetencer, erhvervsmæssig status og den generelle migrationskontekst (SFI, 2007). Udsatte boligområder udgør derfor
et relevant indgangspunkt for at adressere både forenings- og
idrætsdeltagelsesproblematikker såvel som lav sammenhængskraft og netværksfattigdom.
Fædre mestrer generelt fysisk leg som samværsform med
deres børn – et område som spiller en afgørende rolle for børnenes sociale kompetencer, skolegang og venskaber (Socialstyrelsen, 2018).
Målgruppen
Indsatsen har fokuseret på fædre og deres børn i alderen 6-10
år. Der har været et særligt fokus på fædre i udsatte boligområder, da der i disse områder opleves sociale udfordringer, herunder at fædre kan have svært ved at finde gode måder at involvere sig i deres børns liv. Valget af børn i alderen 6-10 år tager
udgangspunkt i, at børn i denne alder i særlig grad spejler sig i
deres forældres adfærd og at det er i disse år at potentialet for
livslang idræts- og foreningsdeltagelse etableres.
Vi vil i denne rapport referere til den primære målgruppe som
fædrene og deres børn, eller blot fædrene.
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Virksomme greb og værktøjer
I løbet af rapporten uddybes og beskrives de virksomme
greb og værktøjer fra projektet. På et konceptuelt niveau
skelnes der mellem metodiske greb og værktøjer – grebene
beskriver de mere overordnede metoder, mens værktøjerne
er mere praksisnære handlinger, som virker understøttende.

Overordnet identificerer og bekræfter evalueringen seks
virksomme greb, som har afgørende betydning for succesfulde idrætsbaserede tiltag med fokus på fædre og deres børn
i indsatser i boligområder:

Dybe og tætte lokale samarbejder:
Indgåelse af brede og dybe samarbejder med relevante lokale aktører
Engagering via aktivitet og leg:
Engagering af målgruppen via åbne træninger og aktiviteter
Ejerskab:
Løbende dialog og involvering af fædrene i videst muligt omfang gennem hele processen med respekt for den enkelte fars
ressourcer og motivation.
Aktiviteter med fokus på fællesskab:
Igangsætning af forløb, hvor aktiviteten engagerer og fællesskabet er målet – aktivitetstypen er i nogen grad underordnet,
så længe den understøtter fællesskabsdannelsen.
Uddannelse og organisering som en integreret del af aktivitet og leg:
Sidemandsoplæring og uddannelsesaktiviteter i vekselvirkning med aktiviteterne
Forankring via målgruppe- eller foreningstilgang:
Far-barn grupperne forankres tidligt og løbende på baggrund af lokale forudsætninger enten ved at opstarte nyt fællesskab eller forening, eller ved at skabe forbindelse til eksisterende foreninger. Vi har identificeret to væsensforskellige
tilgange i relation til etablering, organisering og forankring af aktiviteterne med hhv. en målgruppe- og foreningstilgang.

Værktøjer
I værktøjskassen er der udarbejdet en model for etableringen
af far-barn fællesskaber, som bygger på en vekselvirkning
mellem rekruttering, aktiviteter, uddannelse og forankring.
Til det formål er der blevet udviklet et Far-barn forløb, som
består af:
 Engagering af deltagere med inddragelse af lokale ressourcepersoner og rekruttering via målgruppen
 Fremtidsværksted og opstartsmøder med fokus på analyse,
ejerskab og igangsætning af aktivitet
 Åbne træninger der gradvis integreres med både uformelle
og formelle undervisningsforløb

 Løbende fællesskabs- og foreningsudvikling med henblik
på forankring og organisering
 Forankrende tiltag såsom formalisering af fællesskabet og
koblinger til lokale aktører
Far-barn forløbet understøttes af en række værktøjer, som på
et praksisniveau kan understøtte de seks virksomme greb.
Værktøjerne præsenteres i Metode-afsnittet senere i denne
rapport.
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Sammenfatning af evalueringen
En lang række af de væsentligste mål er indfriet og der er udviklet et metodisk grundlag for arbejdet med idrætsfællesskaber
for fædre og deres børn i udsatte boligområder. I det følgende afsnit præsenteres en sammenfattende evaluering af de væsentligste indsatsområder i projektet. Evalueringen viser følgende:

Det er i nogen grad lykkedes at engagere primære deltagere i aktivitets- og uddannelsesforløb
I alt 53 fædre har medvirket i et far-barn-forløb, hvoraf 49% har gennemført det fulde uddannelsesforløb
I alt 95 børn har medvirket i et far-barn forløb, hvoraf 52% har gennemført et forløb.
Det er i nogen grad lykkedes at engagere sekundære deltagere (fædre og børn) i de åbne træninger
Der har været 1144 show-ups for den sekundære målgruppe til åbne træninger.
Det er i høj grad lykkedes at udvikle, teste og beskrive et idrætsbaseret fritidskoncept
Der er beskrevet et idrætsbaseret fritidskoncept bestående af seks virksomme greb og værktøjer som kan anvendes
i igangsætning og udbredelsen af lignende tiltag i boligområder.
Det er i nogen grad lykkedes at skabe en langsigtet forankring af aktiviteterne
I tre af de fire områder, er det lykkes at skabe eller konsolidere en organisering omkring fædrene, som gør at de
sammen med deres børn og lokale aktører kan fortsætte aktiviteterne.
Det er i høj grad lykkedes at styrke relationerne mellem fædrene og deres børn
76% af fædrene svarer, at projektet i høj grad eller meget høj grad har styrket relationen til deres børn.
Det er i høj grad lykkedes at styrke fædrenes kompetence til at skabe aktiviteter for, og med, deres børn
81% af fædrene mener, at deres kompetencer til at skabe aktiviteter for, og med, deres børn er blevet styrket.
Det er i nogen grad lykkedes at styrke hhv. fædrenes og børnenes netværksdannelse i lokalområdet
73% af fædrene mener, at deres netværk i lokalområdet er blevet styrket
61% af fædrene oplever, at deres børn har fået et større netværk i lokalområdet.
Det er i høj grad lykkedes at skabe brobygning til foreningslivet
37% af fædrene er blevet frivillige eller aktive i en forening eller i et idrætsfællesskab
37% af børnene er blevet aktive i en forening eller i et idrætsfællesskab.
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Sammenfatningen af evalueringen viser, at indsatsen har skabt
varige forandringer både på individ-, familie- og lokalsamfundsniveau. Der er tilmed skabt gode og langsigtede forankringstiltag, som er meget forskellige i organiseringsgrad og -type
afhængigt af de konkrete boligområder.
I målingen af forandringer på bl.a. netværksdannelse, relationsstyrke og idrætskompetence har det været vanskeligt at
motivere og engagere fædrene i spørgeskemaundersøgelser,
hvorfor at vi har opnået færre svar end forventet. Dog bekræfter og understøtter en lang række interviews og observationer
de påviste forandringer.

”

Jeg er kommet
tættere på mine
børn, men også
på de andre fædre.
Nu hilser vi på
hinanden i Netto,
og børnene tager
hjem til hinanden
og leger.
Døre til
boligblokken
åbnes op.
(Jens, far, Ryparken)

Projektet er på disse centrale succeskriterier således kommet
i mål, både hvad angår fædrenes styrkede relation til deres
børn såvel som deres evner som igangsættere af aktiviteter for
deres børn og deres netværk i lokalområdet. Indsatsen har vist,
at aktivitetsbaserede fællesskaber for fædre og deres børn kan
skabe et rum, hvor fædre i udsatte boligområder både kan og
vil træde i karakter som synlige rollemodeller, og dermed i bogstavelig forstand komme på banen i deres børns liv.
Der har været en tilfredsstillende deltagelse på far-barn forløbene, men knap så mange fædre har gennemført uddannelsesdelen. Vurderingskriterierne for at fuldføre et forløb har været
følgende:
1. Gentagende aktiv deltagelse
2. Man indtager faciliterende funktion i fællesskabet
3. Man indgår i reflekterende dialog omkring farrollen.
Vi har oplevet en stor interesse for indsatsen i løbet af projektperioden og har oplevet en stor efterspørgsel både fra
samarbejdspartnere, videnspersoner og organisationer, som
ønsker at styrke arbejdet med inddragelse af fædre og deres
børn i sociale indsatser. Efterspørgslen på projektets aktiviteter
og potentialer har også betydet, at vi har igangsat aktiviteter i
flere boligområder end målsat. I de konkrete boligområder har
mange interessenter involveret sig i indsatsen, og der er i løbet
af projektperioden både blevet indgået samarbejdsaftaler med
kommuner, boligforeninger og lokale idrætsforeninger, hvor
der er blevet nedsat lokale styregrupper med fælles ansvar
for at understøtte og styrke fædrenes muligheder for at skabe
aktivitet til gavn for dem selv og lokalområdet.
Dataindsamling
Indsamlingen af empiri omfatter både kvantitative- og kvalitative metoder og består af følgende tiltag:
 Registrering af antal deltagere til aktiviteter
 Udførelse af en simpel spørgeskemaundersøgelse med
besvarelser fra to af områderne
 Observationer fra aktivitetsdage og procesmøder
 Gennemførelse af semi-strukturerede enkeltinterviews med
udvalgte fire fædre og ressourcepersoner.
Fremgangsmåden ved gennemførelsen af interviewene har
været en indledende associationsøvelse, hvor fædrene sætter
ord på deres umiddelbare tanker om det forløb, som de med
deres børn har deltaget i. Centralt for udarbejdelsen af spør-
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geskemaet var at sikre en god spørgeteknik og formuleringer,
således at fædrene ville forstå spørgsmålene korrekt. Udvalgte
fædre og samarbejdspartnere er blevet interviewet for at
afdække følgende tematikker:
 Fædrenes oplevelse af deres egen deltagelse i træner- og
far-barn forløbene
 Fædrenes oplevelse af børnenes deltagelse i træner- og farbarn forløbene
 Samarbejdspartnernes oplevelse af projektets aftryk på
lokalsamfundet.
Målet med interviewene har været at få uddybet fædrenes
spørgeskemabesvarelser og dermed få et nuanceret indblik
i fædrenes oplevelse af deres eget og børnenes udbytte af
deltagelse i projektet. Der er endvidere anvendt observationer,
som er blevet forestået af lokale instruktører for at supplere
den øvrige dataindsamling.
Ved præsentation af citater anonymiseres de pågældende
ressourcepersoner og fædres navne, og erstattes med et dæknavn. Dog har nogle af ressourcepersonerne givet tilladelse til
at fremstå ved deres rigtige navn.
Uddybning af resultater
Effektmålingerne af børn i den primære målgruppe er foretaget
af fædrene på vegne af deres børn. Fædrene rapporterer, at
61% af børnene har oplevet, at de har fået et større netværk i
lokalområdet. Dette resultat er lidt lavere end succeskriteriet
på 75%. En mulig årsag til dette, kan findes besvarelserne fra
fædrene i Ryparken, hvor 43% af fædrene rapporterer, at deres
børn kun i nogen grad har oplevet et større netværk i lokalområdet. Dette skyldes, at børnene går i skole og fritidsklub
sammen, hvorfor børnene har ikke oplevet en udvidelse af det
lokale netværk i samme grad som deres fædre. Endelig svarer
37% af fædrene, at ét eller flere af deres børn er blevet meldt
ind i en idrætsforening efter deltagelse i Fædrene På Banenforløbet. I forlængelse af sidstnævnte resultatmål melder 57%
af fædrene fra Ryparken, at forløbet har øget deres børns interesse for at blive meldt ind i en idrætsforening. Sammenlignet
med besvarelserne fra fædrene på Amager, hvor samme fokus
på kobling til en stor og etableret idrætsforening ikke har været
i fokus, kunne ovenstående interesse fra børnene i Ryparken
indikere, at den foreningstilgang, som er anvendt i Ryparken,
i denne sammenhæng har spillet en betydelig rolle. Denne
indikation forstærkes af løbende meldinger fra BK Skjold om
at børn, som har deltaget i projektet i Ryparken, efterfølgende
melder sig ind i fodboldklubben.

I sidste del af projektet har der været vanskeligheder med
gennemførsel af spørgeskemaundersøgelser grundet coronarestriktioner og nedlukning. Vi forsøgte med elektroniske spørgeskemaer, men desværre var en del fædre ikke motiverede
eller havde ikke muligheder for at besvare dette. For at sikre et
velfunderet udgangspunkt for dataindsamlingen, har projektledelsen sat særligt fokus på at gennemføre efter-målinger og
supplere dem med kvalitative undersøgelser og observationer.
Det samlede antal show-ups er opgjort til 1144, hvilket betyder,
at der 1144 gange har været deltagelse af personer i de åbne
aktivitetsforløb. Observationer fra aktivitetsdagene viser, at
der både har været tale om gengangere, men at der også har
været en overvejende andel af forskellige personer til de forskellige aktivitetsgange. Det har været vanskeligt at registrere
deltagere ved aktiviteterne og tallet kan dermed ikke alene
beskrive den samlede deltagelse på aktiviteterne. Som følge
heraf besluttede projektledelsen midtvejs i projektet at andre
ændrede målestrategi og valgte at måle antallet af show-ups
fremfor unikke deltagere. Ved at måle antallet af show-ups
og lave løbende stikprøvemålinger har det været muligt at
afspejle den samlede deltagelse på bedre vis. Instruktørerne er
blevet instrueret i skelne mellem de fædre og børn, som de har
vurderet har deltaget aktivt i de fællesskabende aktiviteter og
de deltagere, som kun kortvarigt har deltaget i aktiviteterne.
I tre af de fire områder har det været lettere at håndtere registreringen af fædre og børn, som enten er frafaldet undervejs
eller som ikke har gennemført et forløb inden for de opstillede
kriterier. Disse fædre og børn er medregnet i den primære
gruppe, men fremgår som deltagende fædre og børn, som ikke
har gennemført uddannelsesforløb.
Håndtering af Coronavirus og nedlukning af Danmark
Som alle andre fællesskabsaktiviteter i Danmark, har indsatsen ligeledes været hårdt ramt af nedlukning og restriktioner
ifm. ny coronavirus. Det har særligt i slutningen af projektperioden påvirket muligheden for at understøtte igangværende
aktiviteter såvel som opstarten af nye. Nedlukningen har haft
særlig stort indflydelse på far-barn fællesskaberne idet alle
fire fællesskaber kommunikerer i meget begrænset omfang via
sociale medier og digitale platforme.

dgi.dk/fpb

11

dgi.dk/fpb

12

Kapitel 2
I det følgende afsnit beskrives hvert
far-barn fællesskab i de fire boligområder. Hver case opbygges med 1) en kort
beskrivelse af området og 2) Indsatsområder fx involveringsgrad af fædrene og
koblinger til foreningslivet.
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Urbanplanen
Urbanplanen er et alment boligområde med ca. 5.000
indbyggere på Amager. Området har siden foråret 2019 gennemgået en omfattende renovering, som følge af en række
fysiske og sociale udfordringer, der medførte et behov for
markante tiltag for at øge trygheden og vilkårene for at skabe
en positiv udvikling i området. Midt i Urbanplanen ligger Remiseparken, som indeholder rekreative muligheder, heriblandt
de to bemandede kommunale legepladser Bondegården og
Byggelegepladsen. Nedenfor beskrives hvordan Fædrene På
Banen har udmøntet sig på Byggelegepladsen.
Det er en mild lørdag formiddag på Byggelegepladsen og
klokken slår snart 11. Det har regnet en smule, men vejret er
ved at klare op. Fire fædre går rundt iført gule veste for at
skabe synlighed og invitere fædre og børn i området til at
deltage i aktiviteterne. Fædrene har planlagt et fastelavnsarrangement.
Én af fædrene leger med sine to sønner ved svævebanen
inden fællesaktiviteterne går i gang. Han svinger den ene søn
afsted med god fart på svævebanen og udbryder en høj, varm
latter. Nogle fædre hjælper Byggelegepladsens medarbejdere med at finde brænde og forberede optænding af bålet,
mens andre fædre skiftes til at igangsætte lege som fx labyrinten, skattejagt, posteløb eller mini-fodboldkamp.
Indsatsen i Urbanplanen tager afsæt i en eksisterende fædregruppe, som samarbejder med de lokale boligsociale aktører.
Fædregruppen er fortsat i en proces med at finde organisatorisk ”fodslag”, hvorfor der metodisk er blevet benyttet en
målgruppetilgang, da der på trods af en eksisterende lokal
organisering i høj grad, har været behov for at opbygge organisering og kompetencer med udgangspunkt i de engagerede
fædre.
I indsatsen har der været fokus på at imødekomme fædrenes
ønsker til konkret kompetenceudvikling i forhold til at igangsætte aktiviteter. Det har indebåret både sidemandsoplæring
i forbindelse med faste aktivitetsdage, hvor instruktører har faciliteret aktiviteter og inviteret fædrene til gradvist at overtage
rollen som igangsættere, samt undervisning i grundlæggende
formidlingsteknikker. Fædrene har i projektperioden gennemgået foreningsudvikling sideløbende med aktivitets- og
uddannelsesforløb samt månedlige bestyrelsesmøder. Der
har været afholdt faste aktivitetsdage på Byggelegepladsen
i Remiseparken hver tredje lørdag, med skiftende aktivitetsfokus bl.a. fodbold, friluftsliv og leg.

Der er gennem projektet blevet opbygget en stærk og tryg
ramme i og omkring far-barn fællesskabet. Dette er bl.a. sket
i kraft af en styrket relation mellem fædrene, den bemandede
legeplads og instruktørerne. Dette har haft stor betydning for
fædrenes motivation for kontinuerligt at engagere sig i fællesskabet, også selvom det til tider, på baggrund af fædrenes
forudsætninger, har været udfordrende for dem at skulle stå
for aktiviteten. Fædrenes involveringsgrad har således rykket
sig fra værende ”perifert deltagende” til værende ”kernefrivillige” med det primære ansvar for aktiviteten og fællesskabet.
En af fædrenes tætteste samarbejdspartnere og ressourceperson fra den lokale helhedsplan udtaler i den forbindelse:

”
Ja, jeg har været væk
i et stykke tid og jeg synes,

at fædrene har taget ansvar
i mit fravær. De ting, som jeg
plejer at gøre, det har jeg
bare overladt til dem og de
har gjort det udmærket. Men
jeg synes også, at de er
begyndt at blomstre, når jeg
har set dem på legepladsen.
Fædrene er begyndt at åbne
munden og sige noget – de
er begyndt at samarbejde
med de professionelle – det
er fædrene ikke vant til.
(Ressourceperson, Amagerbro Helhedsplan)
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Indre Valby
På Sjælør Boulevard ligger et alment boligområde med ca.
1300 beboere, som er en del af Valby. I mange år har Sjælør
Boulevard haft en beboersammensætning med en overrepræsentation af udsatte voksne med misbrugsproblemer
og udsatte familier. Overordnet er det dog indtrykket, at
de sociale problemer ikke fylder specielt meget i området.
Derimod fylder de fysiske udfordringer mere i området, idet
Sjælør Boulevard ligger isoleret og området er monofunktionelt. I indsatsen er der blevet arbejdet med at understøtte og
organisere Fædreklubbens aktiviteter, som laver ugentlige
træninger hver lørdag på det lokale fritidscenter.

Projektet har støttet op om og styrket fremmødet omkring
Fædreklubben. Der er blevet arbejdet målrettet med at
styrke idrætselementet i lørdagsmøderne, så det ikke kun
er leg og spisning, men også træning og bevægelse, der er
på programmet. Nogle af fædrene har gennemgået mindre
udviklings- og uddannelsesforløb undervejs, hvor de har lært,
hvordan de kan igangsætte aktiviteter, rekruttere nye fædre
og børn til fællesskabet, samt har arbejdet med foreningsudvikling og fællesskabsopbygning. Flere af fædrene har været
engageret i fællesskabsudviklingen og udviklingen går imod
at fordele ansvar på flere fædres skuldre.

Det første, som du møder, når du træder ind ad døren til Sjælør Fritidscenter en lørdag eftermiddag, er et stort åbent fælles
rum. Børn i alle aldre bevæger sig på kryds og tværs, mens
en lille gruppe byder velkommen fra den diagonale ende af
rummet. På din højre hånd finder du Fædreklubbens nye aktivitetstavle, hvor fædre og børn kan få et overblik over dagens
program. En håndfuld fædre og børn i forskellige aldre har
igangsat en indendørs fodboldkamp sammen DGI’s instruktører. Reglerne bliver justeret så både små og store børn kan få
glæde af aktiviteten. Ude i køkkenet står en af fritidscentrets
ungarbejder og en ressourceperson, som forbereder pasta og
kødsovs til alle ca. 30 fremmødte fædre og børn. I kælderen
er et par fædre gået ned for at boksetræne med en håndfuld
børn, og i computerlokalet ved siden af, spiller en gruppe
unge CS:GO. Træder du ud på den afskærmede legeplads er
den ca. 10 meter høje klatrevæg, det første du ligger mærke
til. Børnene får lov at klatre op ad væggen iført klatreudstyr,
mens klatreinstruktøren sikrer fra jorden. Derefter er det
fædrenes tur. Selv den far, som har højdeskræk samler mod til
sig. Inden aftensmaden er der lige tid til enten at lege Capture
the Flag eller lave et posteløb, som fædrene afvikler sammen
med DGI’s instruktører.

Derudover mødes fædrene for at dyrke fællesskabet med hinanden og for at være gode rollemodeller for deres børn. Der
er enighed i Fædreklubben om, at far-rollen er vigtig i børns
liv. Men der kan også opstå uenighed om, hvordan man som
far tackler den enkelte situation med sit barn – en uenighed
som der i høj grad er plads til i Fædreklubben.
Størstedelen af fædrene i Fædreklubben er enten i familie med hinanden eller gode venner, hvilket viser, hvordan
snowball-rekruttering virkelig er lykkedes i Sjælør. Metodisk
har indsatsen på Sjælør taget udgangspunkt i en målgruppetilgang, med et skarpt øje for fædrenes forskellige forudsætninger for deltagelse i aktiviteter. Igennem indsatsen har
fædrene sammen med instruktørerne skabt en bred række af
deltagelsesmuligheder, hvor fædrene enten kunne engagere
sig som tilskuere, deltagere eller som igangsættere af aktiviteten. Igennem indsatsen har fædrenes kompetencer udviklet
sig og deres organisering af fællesskabet er blevet styrket,
hvilket bl.a. synliggøres på Fædreklubbens aktivitetstavle.

Ryparken
Ryparken Kvarteret består af tre boligafdelinger og er et
mangfoldigt boligområde i udkanten af København med
ca. 2.000 beboere. I forlængelse af boligkvarteret ligger
Ryparken Idrætsanlæg, som består af en række kunstgræsfodboldbaner, en håndboldhal og tennisbaner indendørs og
udendørs. Trods Idrætsanlæggets mange muligheder for
aktivitet, så holder beboerne i Ryparken sig væk fra anlægget. Formand i fodboldklubben BK Skjold, Jan Sørensen, har
i mange år forsøgt at ændre på denne manglende lokale
deltagelse og beskriver området således,

”

En far underbygger denne opfattelse med

”

Hvis jeg skulle beskrive området,
så ville jeg beskrive det som en
soveby. Altså folk er her for at bo
og sove og så tager de på arbejde.
Der er ikke noget socialt sammenhold
(Jens, far, Ryparken).

Ryparken
er meget stille
og afskåret fra
resten af byen.
Idrætsanlægget
fungerer ikke
som et naturligt
mødested, og få
beboere i kvarteret
er idrætsaktive
(Jan Sørensen, Formand, BK Skjold)
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I mange år har Ryparken Kvarteret haft en beboersammensætning med en overrepræsentation af beboere med en
kombination af sociale og sundhedsmæssige udfordringer ift.
resten af København.
Det er tirsdag aften, klokken er snart seks og en flok fædre
spiller bold med hver sit barn, som en rolig opvarmning på en
fodboldbane i Ryparken. De sidste fædre og børn dukker op
inden instruktøren kalder alle fædre og børn sammen i den
vanlige velkomstcirkel. Herefter finder alle fædre og børn en
bold og dribler mellem hinanden. Øvelser, som 1.000 mål, kaosdribling, halefanger og stafetter med små tekniske indslag,
er et stort hit for både fædre og børn.
Efter hver øvelse knytter instruktøren en lille kommentar til,
hvorfor netop den øvelse er god til at fremme motivation, fællesskab og spillerens kompetencer uanset niveau. To fædre
træder frem foran de resterende på banen. Efter aftale med
instruktøren sætter de to fædre den næste øvelse i gang.
Der er en opløftet stemning på banen, trods de grå skyer, der
hænger tungt over banen denne efterårsaften. Træningen slutter af med en kort kamp, hvorefter alle fædre og børn hjælper
med at rydde op og derefter samles i cirklen igen. Herefter
går fædre og børn i fælles flok op til kantinen ved tennisklubben, hvor træningen evalueres over en bid mad. Temaer som
eksempelvis faderrollen, trænerrollen og foreningsidrætten,
bliver vendt i plenum under måltidet inden der tages afsked
lidt over otte.
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Indsatsen bygger på en foreningstilgang, hvor der er indgået
et tæt og stærkt samarbejde med Boldklubben Skjold. BK
Skjold, som ligger geografisk i nærheden af Ryparken, havde
allerede aktivitetstilbud i lokalområdet ved indsatsens opstart,
men har længe ønsket at spille en større social rolle i området. Samarbejdet har betydet, at BK Skjold har haft mulighed
for at understøtte rekruttering, modtagelse og koordinering
omkring fædre-aktiviteterne og bidraget aktivt til forankring
af indsatsen. Samarbejdet med en fodboldklub har som følge
heraf været givet (fodbold), men dog med mulighed for stor
medindflydelse fra fædrene, da leg er blevet vægtet som en
central del af fodboldtræning. Fædrene har gennemført et
uddannelsesforløb, hvor de gennem sidemandsoplæring og
kurser er blevet klædt på til at kunne igangsætte legende
aktiviteter samt fodboldtræning.
Den lokale kobling med fodboldklubben har bidraget til at
give fædrene nogle særlige oplevelser sammen med deres
børn. Et eksempel på dette var da BK Skjold inviterede fædrene og deres familier på besøg i deres klublokaler og i den
forbindelse en fælles tur i Fælledparken for at se en fodboldkamp. Dette var alt sammen med til at styrke fædrenes
tilknytning til foreningen.

På baggrund af samarbejdet er nogle særligt engagerede
fædre blevet frivillige ”BK Skjold-ambassadører” og flere børn
er startet i fodboldklubben. Fædrene, der er blevet ambassadører for foreningen vil også fremadrettet have ansvaret for et
arrangement kaldet ”Åben hal”, hvor familier kan komme og
deltage i sjove og legende aktiviteter for hele familien. Overordnet kan det således fremhæves, at indsatsen har bidraget
til, at fædrene tager ejerskab ikke blot for fodboldtræningen
i Ryparken og i den forbindelse samværet med deres børn,
men endvidere engagere sig i aktiviter som ”Åben hal”, der er
et stort trækplaster for hele område børn og deres familier.

Mosegårdsparken
Mosegårdsparken er et boligområde i den nordvestlige del af
Gentofte Kommune, som består af 311 lejemål fordelt på lejligheder og rækkehuse. Lejemålene er bl.a. omgivet af grønne
områder med græsplæner, legepladser, grillplads, bold- og
petanquebane. Bygningernes alder og sociale udfordringer,
har resulteret i en øget opmærksom på boligområdet fra kommunens side og dermed et relevant udgangspunkt for sociale
indsatser.
Denne stormfulde søndag i vinterferien har en stor flok drenge
trodset vejret og mødt op for at deltage i et ”Socialtræner”
kursus l i Nymosehave-hallen. Tre fædre har meldt afbud, da
træningen uheldigvis falder sammen med familiebesøg og
weekendture, men det lader drengene sig ikke slå ud af. Tværtimod! Drengene klarer deltagelsen i kurset rigtig flot og er gode
til at passe på hinanden, selvom der også er hårde nærkampe
og høj intensitet inde på banen. Som en del forløbet er der i dag
fokus på trivsel og relationer, motivationsfaktorer blandt børn
og unge samt planlagt en buddyordning for at involvere alle
deltagere i rekrutteringen af flere fædre. Programmet tilpasses
og der fokuseres i højere grad på den gode stemning, som har
kendetegnet dagen. Der rundes af med sodavand og lidt snak
om de seneste fodboldresultater.
I samarbejde med Gentofte Kommune og Gentofte Vangede
Idrætsforening (GVI) har vi med indsatsen ønsket at skabe
rammerne for, at fædre og børn i området har kunne, deltage
i åbne og engagerende fodboldtræninger både i boligområdet og i foreningen. Til at starte med blev der iværksat en
målgruppetilgang, men det viste sig hurtigt, at der var behov
for at arbejde ind i eksisterende organiseringer, da det var
svært at skabe den fornødne ressource til lokal organisering.
I foreningstilgangen har aktiviteten været givet (fodbold). Der
er i den forbindelse indgået et tæt samarbejde med GVI, hvor
en instruktør har bl.a. har afviklet træninger i fodbold samt understøttet rekrutteringen af deltagere til far-barn fællesskabet i
fællesskab med ressourcepersoner fra det boligsociale.
En central udfordring for indsatsen i Gentofte-Vangede har
været at rekruttere fædre. Endvidere at skabe samarbejder på
tværs af mange aktører og interessenter i et område med en
mindre stærk samarbejdskultur omkring sociale udfordringer
end eks. Urbanplanen eller Sjælør. Her har indsatsen i høj grad
fungeret som en katalysator, der dels har sat fokus på de lokale problemstillinger og muligheder, men også banet vejen for
flere indsatser i området. En ressourceperson nævner i denne
sammenhæng:

”

Projektet har været en dåseåbner
for andre projekter, som jeg sagde til
at starte med. Vi har lært området,
beboerne og udfordringer at kende.
Projektet har medført læringscaféer
med drenge fra projektet. Drenge
som startede i Fædrene på Banenprojektet var alle under 15 år, men
det er de ikke længere. 10 ud af 12
drenge er kommet i fritidsjob. Altså vi
har bygget videre på de relationer,
som vi har opbygget undervejs qua
den rekrutteringsindsats som vi har
udført i projektet
(Ressourceperson, Gentofte).
Igennem indsatsen er der blevet arbejdet målrettet med
samarbejdsdannelse mellem kommunale, kriminalpræventive,
boligsociale aktører og lokale beboere samtidig med, at der
har skulle arbejdes på nye måder at skabe sammenhæng
mellem boligområde og idrætsforening. På trods af de gode
og forstærkede samarbejder oplevede far-barn fællesskabet
gentagne gange udfordringer med at kunne gennemføre det
planlagte program, da det var vanskeligt at motivere fædrene
til aktiv deltagelse. Til gengæld oplevede vi stor interesse fra
de unge, og der blev etableret flere åbne træninger med følgeordninger til og fra boldbanerne såvel som aktiviteter i regi af
foreningen. Her testede vi muligheden for at rekruttere fædrene
igennem de unge, men uden de store resultater.
Særligt det stærke samarbejde med den lokale idrætsforening
har spillet en væsentlig rolle, og samarbejdet har ikke bare
skabt større potentiale for samarbejde mellem boligområde og
idrætsforening, men også givet foreningen konkrete erfaringer
og relationer, der understøtter muligheden for at række ud til
målgrupper, der normalvis ikke kommer i foreningen. Derudover har involveringen af den lokale idrætsforening næret nye
dialoger med kommunen, som bl.a. har omhandlet fritidspasordning. Samarbejdet mellem parterne har også mundet ud
i planer om at lave en stor og tilbagevendende idrætsdag
i boligområdet såvel som familieaktiviteter i boligområdet i
forbindelse med EM 2020, men begge tiltag er blevet udskudt
pga. corona.
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Kapitel 3
Undervejs i indsatsen er der blevet
udarbejdet og tilpasset en fremgangsmåde med en række virksomme greb og
værktøjer i arbejdet med at engagere
fædre og deres børn i et idrætsbaseret
fritidskoncept. I den første del af afsnittet
præsenteres de metodiske greb og den
sidste del præsenteres værktøjerne.
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Metodiske greb
Dybe og tætte lokale samarbejder
Der har været særligt fokus på at etablere lokale samarbejdskonstellationer med de mest væsentlige aktører omkring
fædre og deres børn lokalt. Det har ofte været boligsociale
og kommunale aktører, men også aktører fra lokale foreninger og SSP har indgået. Sammensætningen har i høj grad
været koordineret med de lokale samarbejdspartnere, og der
har været særligt fokus på at engagere aktører, som havde
potentiale i forhold til engagerings- og forankringsprocesser
omkring fædre-barn fællesskaberne. Konstellationerne har
været forskellige fra område til område, og i nogle områder
har konstellationerne antaget en styregruppe-karakter med
jævnlige møder, mens det i andre områder i højere grad har
fungeret som sparringsgrupper.
Læringen har været, at konstellationerne har den stærkeste
model, når samarbejdsformen har haft karakter af en styregruppe. Dette skyldes, at netop denne konstellation har skabt
de bedste forudsætninger for gode kommunikationsveje,
synkronisering af aktørernes interesser samt effektiv arbejdsfordeling. Ligeledes har det været muligt for samarbejdspartnerne at bidrage med forskellig viden, netværk og ressourcer
ift. at skabe de bedste forudsætninger for far-barn fællesskabets udvikling og lokale forankring.
Engagering via aktivitet og leg:
En grundlæggende hypotese i projektet er, at fædre lykkes godt igennem konkrete aktiviteter med deres børn. Der
har været en opmærksomhed på at flytte fokus væk fra
det individorienterede perspektiv og hen på et familie- og
aktivitetsniveau. Målet med dette har været, at undgå et problematiserende perspektiv på den enkelte far, for i stedet at
fokusere på system- og aktivitets-perspektivet, og dermed en
ressource- og løsningsorienteret tilgang.
Læringen har været, at fædrene i høj grad har følt at de er
blevet taget alvorligt og er blevet anerkendt, idet de ikke er
blevet set som en del af et ”problem” men som en ressource.
Det har har haft en direkte positiv indvirkning på fædrenes
engagement i projektet.
Ejerskab:
Ejerskab via løbende dialog og involvering af fædrene har
været i fokus i videst muligt omfang gennem hele processen. Dette med respekt for den enkelte fars ressourcer og

motivation. Der blev afholdt involveringsmøder og undervejs
etableret et format for aktivitetsdagene, hvor fædre, instruktører og ressourcepersoner sammen evaluerede og kom med
ideer i slutningen af hver aktivitetsdag.
Læringen har været at inddragelsesprocessen er ressourcekrævende, men at det samtidig er yderst effektfuldt når
det prioriteres. Der er således blevet lagt meget energi i at
opbygge en tæt relation til fædrene for sikre en løbende
dialog og involvering af fædrene i fællesskabsudvikling i
videst muligst omfang. Målet har været, den vej igennem at
styrke ejerskabet for projektet hos den enkelte far mest muligt
- hele tiden med respekt for den enkelte fars ressourcer og
motivation. Fædrene er således blevet involveret i så mange
beslutninger som muligt.
Aktiviteter med fokus på fællesskab:
Idrætsvalg og aktivitetsform er blevet besluttet på baggrund
af mulighederne i lokalområdet, fædrenes interesseområde
samt de fysiske rammer og tilgængeligheden i området. Efter
valg af idrætsaktivitet har der været et fokus på aktivitetens
form samt didaktik ift. at give fædrene og børene de bedste
forudsætninger for at deltage samt at få positive succesoplevelser igennem deres deltagelse.
Læringen fra indsatsen har været, at aktivitetsperspektivet
er afgørende for at skabe møderne mellem fædre og deres
børn, men at selve aktiviteten ikke er ligeså vigtig som dét
at være en del af et fællesskab. Vi har lært, at idrætsaktiviteter et godt fælles tredje for fædre og deres børn, men at
fællesskabsperspektivet er det afgørende, hvorfor dette skal
prioriteres højt i fremtidige indsatser.
Uddannelse og organisering som en integreret del af aktivitet og leg
Der har været et særligt fokus på at benytte forskellige læringsstrategier alt efter fædrenes forudsætninger og ambitioner. Gældende for alle fire indsatsområder har dog været en
tilgang, hvor der både er blevet benyttet sidemandsoplæring,
organisering af fællesskabet og uddannelsesaktiviteter i en
vekselvirkning med aktiviteterne. På denne måde har det
været muligt gradvist at støtte fædrene i at udvikle deres
kompetence.
Læringen fra indsatsen har været, at fædrenes motivation for
deltagelse i fællesskabet har været meget varierende. Nogle
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fædre har ønsket at tage et stort ansvar, og har tillært sig
mange nye kompetencer, hvorfor de har rykket sig fra at være
deltagende til at være igangsættende. Andre fædre har vægtet deltagelsen i fællesskabet og tiden sammen med deres
barn højere, og har derfor ikke udviklet sig på samme måde.
En central pointe er således, at det kræver differentieret og
kontekstuel tilgang til fædre og lokale aktører før man beslutter den konkrete udformning af uddannelse og organisering.
Derudover skal indsatsen have en vis grad af fleksibilitet over
for fædrenes ønsker.
Forankring via målgruppe- eller foreningstilgang:
Fædre-barn fællesskaberne opstartes og forankres på baggrund af lokale muligheder og forudsætninger enten ved at
opstarte nyt fællesskab eller forening, eller ved at skabe forbindelse til eksisterende foreninger. Der har været fordele og
ulemper ved både at opstarte nye fællesskaber og ligeledes
ved koblingen til eksisterende. På den ene side har det været
lettere at arbejde med allerede etablerede fædre-fællesskaber, da fædrene har haft en relation til hinanden på forkant.
Dog har en udfordring i denne forbindelse været, at fædrene
ikke altid har fundet samme værdi i at mødes om idrætsaktivteten som det fælles tredje. På den anden side har det været
lettere, at samle fædrene om aktiviteten i de områder, hvor
fællesskabet ikke har eksisteret på forkant. Dette skyldes, at
interessen her har været at mødes om aktiviteten.
Som en del af forankringsstrategien er der i projektet blevet
identificeret to væsensforskellige tilgange i etablere og forankre aktiviteterne:

Målgruppetilgang: Aktiviteter igangsættes med afsæt, et
målgruppeperspektiv, hvor der tages primært udgangspunkt i
beboerne og de lokale forudsætninger som eks. træningsfaciliteter i boligområdet. Fordelen ved tilgangen er, at der opnås
højt alignment mellem målgruppe og aktivitet, fordi aktiviteten
kan skræddersys målgruppens behov, muligheder og forudsætninger. Ulempen er, at tilgangen stiller relativt store krav
til målgruppens egne muligheder for at forankre tiltagene, da
det kan blive nødvendigt at etablere og igangsætte ressourcekrævende organiseringstiltag som eks. foreningsdannelse,
for at aktiviteterne kan fortsætte.
Foreningstilgang: Aktiviteter igangsættes med fokus på
eksisterende fællesskabs- og foreningskoblinger, som målgruppens, på sigt kan koble sig til. På den måde stilles en
ramme, en aktivitet og en mulig organisering til rådighed, som
sikrer en række fordele i forhold til igangsætning, såvel som
forankring af aktiviteterne. Ulempen ved denne tilgang er, at
aktiviteterne i højere grad er for-definerede, da eksisterende
aktører har defineret bestemte aktivitets- eller samværsformer, som ikke nødvendigvis tiltrækker målgruppen. Målgruppen kan derfor have vanskeligere ved at påvirke og engagere
sig i fællesskabet.
Læringen fra de to tilgange er, at den ene ikke udelukker den
anden. Det er væsentligt at finde den rette balance imellem
at opbygge fællesskab og aktiviteter på målgruppen, præmisser, men samtidig er det også væsentligt at forholde sig til de
eksisterende fællesskabers format og aktiviteter, da forankringspotentialet bedst forløses i samspillet derimellem.
Læringen har derudover været, at forankringen lykkes bedst,
når der skabes en bred og stærk relation mellem fædrene og
de lokale aktører, som kan bistå med forankrende aktiviteter.
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Værktøjer
Værktøjerne understøtter de metodiske greb. De er præsenteret med et læringsperspektiv for at sikre og understøtte udbredelses- og inspirationspotentialet til andre lignende tiltag.
Rekruttér via lokale alliancer
Erfaringer viser, at mænd og fædre generelt er svære at
rekruttere til boligsociale indsatser, bl.a. fordi fædrene ofte
kan føle sig stigmatiserede som dårlige fædre (CFBU 2016). Et
vigtigt rekrutteringsværktøj er derfor indgåelsen af samarbejdsaftaler med relevante lokale foreninger, helhedsplaner
og kommunale samarbejder for at sikre stærke og lokalkendte samarbejdspartnere, der kan bistå med engageringen
af målgruppen. En aktør kender områdets fædre, en anden
aktør har adgang til vigtige faciliteter og en tredje aktør har
adgang til kommunikationsveje via Facebook eller lokalaviser. Rekruttering i projektet er lykkedes bedst, når flere parter
med forskellige kompetencer og vinkler er gået sammen.
Engager deltagerne via god og grundig kommunikation
Der har været stor forskel på de enkelte fædrenes ressourcer
og forudsætninger for deltagelse i projektet. Majoriteten af
fædrene har været enten idrætsuvante eller inaktive. Flere

fædre har været begrænset af deres sproglige færdigheder
i dansk ift. at forstå og deltage i en ordinær dansk idrætsforening. I projektet er en mangfoldig skare af kulturelle baggrunde repræsenteret og for flere af fædrene gælder, at der
ikke har været tradition for, at fædre leger eller dyrker idræt
sammen med deres børn. Bl.a. derfor har kommunikation
direkte med målgruppen været afgørende både i rekrutterings- og aktivitetsfasen. Boligområdet i Ryparken repræsenterer mangfoldige nationaliteter, hvilket øger kompleksiteten.
Kommunikation og tydelighed spiller derfor en væsentlig rolle
– både i de indledende møder såvel som i spørgeskemaer,
flyers og andet trykt materiale. Det stiller væsentlige krav
til at aflæse og kommunikere med målgruppen, og derfor er
kommunikationsplanen et afgørende værktøj på vejen til at
engagere fædre og deres børn. Derudover er der brug for at
italesætte de uskrevne regler og ”sige tingene” højt, selvom
de kan virke naturlige eller selvforklarende.
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Balancér involveringsgraden
Målet var hele vejen igennem at skabe mest muligt ejerskab
hos fædrene gennem medskabelse af engagerende aktivitetstilbud i alle fire områder. Erfaringer med frivillige kræfter
peger på, at projekter som Fædrene På Banen altid bør
have øje for at balancere involveringsgraden, således at den
enkelte frivillige oplever reel indflydelse samtidig med, at de
gode ideer bliver i en ramme, hvor de er realiserbare. Denne
balance kræver god kommunikation mellem projektledelsen
og fædre, boligsociale medarbejdere, kommunale samarbejdspartnere og ikke mindst de involverede foreninger.
Projektledelsen har i samråd med de lokale boligsociale
medarbejdere og pædagogiske personale løbende arbejdet
med forskellige involveringsformer- og grader og har inviteret
til fremtidsværksteder og såkaldte pizzamøder i alle fire udvalgte områder. Den geografiske placering for mødet, ordvalg
på indbydelsen og tid samt varighed har været fokuspunkter
inden afviklingen af møderne, har været nøje overvejet og
drøftet lokalt. Afvikling af møderne har været placeret i lokalområdet for at sænke den mentale barriere for deltagelse
samt for at sikre tryghed og tillid blandt fædrene ved at møde
op på fædrenes banehalvdel.
Forankring fra start til slut via forenings- og fællesskabsudvikling
Forenings- og fællesskabsudvikling har været et gennemgående fokus igennem indsatsen, da hovedformålet har været
at sikre, at der er opbygget stærke far-barn fællesskaber efter
projektets afslutning. Derfor er der løbende blevet arbejdet
med foreningsudvikling på mange niveauer. I ét lokalområde
var det vigtigt at fokusere på de formelle processer herunder
udarbejdelse af vedtægter, mens det i andre områder var vigtigere at arbejde på fællesskabsfølelsen og konsolideringen
af fællesskabet. Et væsentligt værktøj har været at anskue
alle aktiviteterne, møder og tiltag, som en ”gryende” aktivitetsfællesskab. Vigtigste nedslagspunkter har været

 Identificér fællesskabet og find gatekeeperne
 Arbejd med fællesskabet som en dynamisk og foranderlig
størrelse – fællesskabet er altid tilstede både på et kursus,
til en pizzaaften og til træning
 Plej og styrk fællesskabet ved at italesætte det og hylde
det
 Snak åbent om udfordringer og muligheder for fællesskabets udvikling – invitér fædrene i løsningsprocessen.
Arbejd med skalérbare udviklingsforløb
Der er overordnet arbejdet med to uddannelsestilgange i indsatsen. Uddannelse via sidemandsoplæring og via en mere
formel tilgang. I alle fire områder er der arbejdet med versioneringer af de to tilgange og der er i flere områder blevet
vekslet mellem dem for at teste deres virkning. Konklusionen
er, at der er behov for en fleksibel og skalérbar uddannelsesmodel, som dels kan tage højde for fædrenes forudsætninger,
men i lige så høj grad tage højde for, hvad der er praktisk muligt. Det har i nogle tilfælde været svært for fædrene at finde
tid til at komme på kursus, men det har været let for fædrene
at modtage inspiration og sidemandsoplæring mens de har
igangsat fædrene sammen med deres børn. De to modeller
er:
Uformel uddannelse via sidemandsoplæring og uddannelse
integreret i aktiviteter: Her bliver løbende understøttet og
undervist i at skabe idræts- og fællesskabsaktiviteter ved at
fædrene klædes på til at igangsætte aktiviteter på egen hånd
for deres og lokalområdets børn.
Formel uddannelsestilgang: Her tilmelder fædrene sig et
forløb og gennemgår en række moduler af omkring 15 timers
varighed.
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Stor tak til
Vi vil gerne rette en stor tak til de samarbejdspartnere der har gjort indsatsen muligt.
Tak til Trygfonden, Boligforeningen 3B, BK Skjold, Gentofte Vangede Idrætsforening,
Amagerbro Helhedsplan, Partnerskabet, Ryparken Vores Kvarter FSB, Fritidscenter
Sjælør, SSP Gentofte, SSP København, Gentofte Kommune, Københavns Kommune,
de bemandede legepladser i Remiseparken og andre gode samarbejdspartnere,
fædre, børn og kollegaer der har bidraget til indsatsen.

Storkøbenhavn
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