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AGENDA
• Velkommen

• Afklaringsforløbet
• Hvorfor og hvordan?
• Data – socioøkonomisk og trivsel
• Interessent involvering
• Målgruppens perspektiv

• Gennemgang af den kommende indsats
• Formål og vision
• Indsatsspor
• Organisering
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HVORFOR ET AFKLARINGSFORLØB?
• Tre forhold der skal være på plads (‘Pre-conditions for Collective Impact’, 

Kania, Kramer et al. 2012)

• ‘Den brændende platform’ for forandring
• Indflydelsesrige ‘champions’ 
• Finansielle ressourcer

• …fordi Collective Impact er en tilgang, der:

• kan øge effekten og muliggøre store sociale forandringer
• muliggør og sikrer samarbejde på tværs af sektorer
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AFKLARINGSFORLØBET

Collective Impact i Østerbyen

Etablering af stærk organisering

Indsamle og afdække data
(socioøkonomisk og trivsel) 
 er problemet stort nok?

Aktørdialog og involvering
 hvordan ser aktørerne 
problemet og mulighederne?

Analysere og konkludere
 er Collective Impact relevant/ 
muligt i Østerbyen?

Igangsættelse af 
Collective Impact i Østerbyen



ALLE UNGE TÆLLER
Et børne‐ og ungeliv i økonomisk fattigdom, er ofte også et liv præget af ’social‐, 
kulturel‐ og uddannelsesmæssig fattigdom’. Det har konsekvenser for den enkelte og 
samfundet, i det de:

• trives dårligere – både fysisk og psykisk
• går sjældnere til fritidsaktiviteter end andre unge
• oftere føler sig ensomme
• ofte klarer sig dårligere i folkeskolen og ved 9. klasses afgangsprøve
• sjældnere påbegynder en ungdomsuddannelse og uddanner sig mindre
• får en lavere indkomst som voksne
• har højere risiko for at blive arbejdsløse
• har højere risiko for at komme på førtidspension 

 Det betyder flere inaktive voksne, der ikke bidrager til samfundet 
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UDFORDRINGER I ØSTERBYEN
Med udgangspunkt i socioøkonomisk og trivselsdata fra den lokale folkeskole, 
Præstegårdsskolen (Urban P), gør nedenstående sig gældende:

• 28% af forældrene er på offentlig forsørgelse mod 16% på landsplan og i Esbjerg
• 19% har en sag i familieafdelingen mod 10% i Esbjerg
• 41% af eleverne i indskolingen føler sig ensomme
• Ca. 45% går ikke til sport/motion mod ca. 23% i resten af Esbjerg
• 13% har et fritidsjob mod godt 40% på andre skoler i Esbjerg
• Gennemsnitskarakter på 5,4 i både Dansk og Matematik
• 13,3% har 2 eller derunder i begge fag (for Esbjerg er gennemsnitstallet 6,7%)
• Det er kun 64,5% af de unge, der er påbegyndt en ungdomsuddannelse 15 mdr. 

efter de er gået ud af folkeskolen. Gennemsnittet i Esbjerg ligger på 89,2%
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MÅLGRUPPENS STEMME

Collective Impact i Østerbyen



INTERESSENT INVOLVERING

Collective Impact i Østerbyen

Civilsamfundet 
Sports-, idræts-, sociale-, 
bolig-, m.m. foreninger, 3i1

Det offentlige
Dagtilbud, skole, 
tandpleje, SSP 
m.m.

Erhvervslivet og lokale fonde

Et fælles ønske om en øget og koordineret 
indsats på tværs i Østerbyen



HVORNÅR ER DER GRUNDLAG 
FOR COLLECTIVE IMPACT?
• ‘Den brændende platform’ for forandring

• Et område der er udfordret – og en stor gruppe af aktører der er klar på 
forandringer 

• Indflydelsesrige ‘champions’ 
• Stor grupper aktører er med
• Nøglepersoner er med

• Finansielle ressourcer
• Esbjerg Kommune og Lauritzen Fonden er med …. i min. 12 år
• Løbende dialog med øvrige relevante finansieringskilder
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COLLECTIVE IMPACT I ØSTERBYEN
• FORMÅL reducere kort- og langsigtede konsekvenser af børnefattigdom for børn 

og unge (0-25 år)
• VISION om at alle børn og unge i Østerbyen finder vej gennem en uddannelse og 

ind i beskæftigelse – øge den sociale mobilitet i området
• FOKUS på tværs af indsatsspor:
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FORANDRINGER

- Systemforandringer/
tilpasninger er nødvendigt i 
kommunen og i det ‘større’ 
system på tværs af det 
offentlige, civilsamfunds-
aktører, erhvervsliv, fonde 
m.fl.

- En bevægelse, ikke et projekt. 
Initiativet går nye veje, skaber 
og muliggør flere løsninger på 
tværs, der inddrager og 
inkluderer alle relevante 
aktører - helhedsorienteret

BØRN OG UNGE

- Brugerinddragelse –
børn og unge skal have en 
stemme. Der skal skabes 
løsninger med – ikke for 
målgruppen.

- Empowerment – fokus på den 
enkeltes ressourcer og hjælp-
til-selvhjælp. Der hvor der er 
behov arbejdes der med hele 
familien.

FÆLLESSKAB

- Mobilisering af lokale aktører 
og beboere. Der er et ønske 
om et aktivt lokal samfund og 
et behov for flere frivillige.

- Fysiske rammer – udvikling 
og opbygning af nye fysiske 
rammer, der muliggør og 
stimulerer til (nye) fælles-
skaber på tværs i bydelen. 



INDSATSSPOR
UDFORDRINGER 
Kort  og lang sigt

MÅL 
Kort og lang sigt

SUNDHED
Kost, bevægelse, mental 
sundhed

KULTUR/FRITID
Oplevelser, bevægelse og nye 
horisonter

- Morgenmadsklub på skolen
- Sund og billig kantine
- Fremskudt indsats tandpleje
- Gratis bevægelsestilbud (både 

organiserede initiativer/tilbud 
(fx FitforKids) og tilgængelige 
(nye) fysiske arealer, der 
muliggør bevægelse)

- Headspace, Ventilen m.fl.

- Mentor/rollemodel ordninger
- Lektiecaféer (fx Red Barnet 

ungdom)
- Turbo-læringsforløb fx 

DrengeAkademiet 

Flere kulturelle oplevelser i 
området

Bedre sundhedsprofil (KRAM)

Bedre kost/mad

Fravær af oplevelser

Lav/ingen tilknytning til 
arbejdsmarkedet

Øget skoleparathed

- Gratis fritidspas, følgeven 
ordninger o udstyr (fx Aktiv 
fritid, get-to-sport, Plads til alle, 
Broen)

- Sponsor-barn-koncept
- Kulturelle oplevelsesklubber og 

små kulturelle boost
- Lokale foreninger åbner sig op

Dårlig sundhed

Dårlig trivsel

Ingen uddannelse

AKTIVITETER (EKS.)

Flere og alsidige fritidstilbud

Flere muligheder for bevægelse i 
det offentlige rum

Færre huller i tænderne

- ‘Håndholdt’ Uddannelses- og 
erhvervsvejledning

- Forberedende forløb (fx Fulton)
- FGU - uddannelse
- Etablering af Erhvervsbro/ 

Playmaker
- Mentor/rollemodel ordninger

Flere unge starter på en 
ungdomsuddannelse

Flere trives bedre i skolen 
(trivselsmålinger)

Flere unge gennemfører en 
ungdomsuddannelse

Flere unge får et job efter endt 
uddannelse

Flere forældre er i arbejde

Eleverne ligger på 
landsgennemsnittet i nationale test

Flere får et fritidsjob (13%  40%)

Bedre 9. klasses afgangseksamen 

LÆRING
Personlig og faglig udvikling -
uddannelse

JOB/ERHVERV
Træning, praktikforløb, jobs 

Forældre der bor i skoledistriktet vælger Urban PHøjere gennemsnitsindkomst i områdetUNDERSTØTTENDE MÅL

Collective Impact i Østerbyen, Esbjerg

Mindre skolefravær

Flere med i en forening og/eller et 
fællesskab
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ORGANISERING
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Advisory Board

Backbone

Klynge

Klynge

Klynge

Klynge
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