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Platforme i Fælles om Farum
Dette dokument beskriver de dynamiske platforme, som der indtil videre er blevet etableret i
Fælles om Farum-initiativet.
Hver platform har en tovholder, som er platformens kontaktperson.
Nedenstående illustration viser, hvordan platformene udspringer af vores fælles samlende
platform. Den samlende platform tager udgangspunkt i den viden, som er kommet frem gennem
hele forløbet; både i kortlægningen af områdets udfordringer, analysen af det indsamlede
materiale, ved vores aktørmøder og på de to etableringsworkshops.

Udgangspunktet for den samlende platform er formuleret gennem følgende tekst,
der beskriver den fælles udfordring:
”Farum Midtpunkt er et omdiskuteret boligområde i Furesø Kommune, som de fleste har en holdning til.
I og omkring Farum Midtpunkt er der kriminalitetsudfordringer med blandt andet organiseret handel
med euforiserende stoffer og udfordringer med utryghedsskabende adfærd.
En række af de aktører og borgere, som arbejder, bor eller på anden vis har tilknytning til boligområdet,
er berørt af disse udfordringer.
I og omkring området eksisterer der fællesskaber med forskellige oplevelser af den unikke arkitekturs
muligheder og begrænsninger, kriminalitetens omfang, hvad der skaber (u)tryghed, forventninger til
samarbejde samt hvilke udfordringer, der skal løses i fællesskab.”

Ankerperson
Som tværgående ankerperson for Fælles om Farum kan du til hver en tid kontakte:
Maya Nyborg, Partnerskabsudvikler hos Forebyggelsessekretariatet, Nordsjællands Politi.
Mail: Mny002politi.dk eller på telefon: 61349636
Mayas rolle er både at fungere som sparringspartner for de enkelte platforme, skabe sammenhæng på
tværs af platformene samt sikre, at initiativet bevare sit ”anker” til den oprindelige udfordring som
initiativet udsprang fra.
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FÆLLES MÅLRETTET KOMMUNIKATION
Platformen ønsker at arbejde for en fælles kommunikationsstrategi, der sikrer at de gode,
nuancerede historier bliver formidlet bredt.
Tovholder
Maiken Kihlberg Nissen,
Mail: mkn@kab-bolig.dk
Telefon: 30519183
Deltagere
Maiken K. Nissen, Kommunikationsmedarbejder, Farum Midtpunkts boligafdeling
Berit Sandfeld, Redaktør på beboerbladet Midtpunktet, beboer i Farum Midtpunkt
Hans Laustsen, Repræsentant i forskellige udvalg i beboerdemokratiet, beboer i Farum Midtpunkt
Henrik H. Pedersen, Repræsentant i forskellige udvalg i beboerdemokratiet, beboer i Farum Midtpunkt
Julie Boll, Kommunikationsmedarbejder, Nordsjællands Politi
Lasse Bladt, Områdebetjent i Furesø, Nordsjællands Politi
Anne Katrine Loft, Arbejdsmiljørepræsentant for medarbejdere i Svanepunktet, Furesø Kommune
Rasmus Gorm, Kommunikationsmedarbejder, Furesø Kommune
Emil Hermund, Udviklingskonsulent i Center for Børn og Voksne, Furesø Kommune
Første møde
Onsdag den 29. januar 2020, kl.09.30-11.00, Servicecentralen i Farum Midtpunkt, Paltholmterrasserne 15.
Dagsorden for mødet er at formulere en fælles kommunikationsstrategi på tværs af interessenter
herunder diskutere: Formål, målgrupper, medier, afsendere og timing

ARKITEKTUR OG UNGE MÆND
Platformen arbejder både med at gøre områder i Farum Midtpunkt nemmere at navigere i – opsætning af
belysning, bedre skiltning, klipning af buskadser mv. og mod et målrettet, koordineret samarbejde om den
gruppe af unge mænd, som hænger ud og skaber utryghed i Farum Midtpunkt.
Tovholder
Khalil Ahmed, SSP konsulent, Furesø Kommune
Mail: Khahfuresoe.dk
Telefon: 72164396
Deltagere
Khalil Ahmed, SSP konsulent, Furesø Kommune
Michael Madsen, Forebyggelseskonsulent, Furesø Boligselskab
Lisa Kammann, Særlig Operativ Forebygger, Nordsjællands Politi
Michael Vangaa, Særlig Operativ Forebygger, Nordsjællands Politi
Connie Vejlø, Leder af plejecenteret, Svanepunktet, Furesø Kommune
Christian Holst, Risikokoordinator, Kommunale ejendomme og anlæg, Furesø Kommune
Første møde
Endnu ikke aftalt. Dog er planen at lave en fælles vandring i Farum Midtpunkt snarest.
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UNGE I MENINGSFULDE SAMMENHÆNGE
Platformen ønsker at arbejde for at skabe aktiviteter for unge på 7. - 9. årgang, når de har fri fra skole.
Platformen ønsker at undersøge, hvilket behov de unge har og hvad der skal skabes – sammen med de
unge. Konkret arbejder platformen hen mod:
- Fælles projekter på Farum Bytorv – mulighed for mange forskellige aktiviteter
- En fælles eSport turnering på Bytorvet på tværs af skoler i Furesø Kommune
- Kombination af undervisning og fritidslivet fx konkurrence i 7. klasse om at lave en invitation til eSport turneringen, dette indgår som en aktivitet i at skrive en prosa-tekst i danskundervisningen
- Opstart af Fællesspisningskoncept - forældre laver mad – de unge har aktiviteter
- Koordinering af flere praktikpladser – mulighed for at skifte butik i løbet af ugen
- Udvikling af valgfag – haver til maver / Klima / bæredygtighed
- Koncert på Farum Bytorv (Pigegruppe)
- Indslusning af alle – evt. udvalgte – børn og unge til Furesø eSport og andre borgerdrevne foreninger
- ESport/netcafe marathon / LAN-party
- Fodbold for udsatte piger
- Korkoncert/showdance – ungdomsskolens holdaktivitet
Tovholder
Annette Lykke Kohring, Leder af Ungdomsskolen, Furesø Kommune
Mail: Ako@furesoe.dk
Telefon: 72165156
Deltagere
Annette Lykke Kohring, Leder af Ungdomsskolen, Furesø Kommune
Karsten Rasmussen, Fritidsvejleder, Furesø Kommune
June Wiibeck-Nilsson, Leder af Ungeafdelingen, Furesø Kommune
Louise Schmidt, SSP-lærer på Solvangskolen
Jesper Lowies, SSP-lærer på Stanvsholtskolen
Kenneth Barrenholdt, Centerchef for Bytorvet
Danny B. Hansen, Leder af Kvickly, Farum Bytorv
Ricki Elsgaard, Leder af Farum bibliotek, Furesø Kommune
Anne-Mette Munch-Olsen, Ansvarlig for ungepanelet, Furesø Kommune
Første møde
Onsdag den 15. januar, kl. 08.15-09.15, Ungdomsskolen, Paltholmterasserne 1.
På mødet er den nye platform ’Furesø Idrætsfællesskab’ inviteret med, da de to platforme har
overlappende interesser.

SAMARBEJDE OG DEN RØDE TRÅD
Platformen ønsker at arbejde for, at den røde tråd sikres fra de politiske udvalg i kommunen og til det
udførende niveau, samtidig med at platformen arbejder for at sikre en koordineret indsats og styrkelse af
det kriminalpræventive arbejde med udgangspunkt i Farum Midtpunkt. Platformen smelter en smule
sammen med det nuværende Strategiforum, som er ved at retænke sig selv.
Tovholder
Anders Schütt, Politikommissær i Særlig Operativ Forebyggelse, Nordsjællands Politi
Mail: asc009@politi.dk
Deltagere
Afventer første møde i Strategiforum, der holdes den 7. januar 2020.
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HUNDELØBERNE
Platformen var oprindeligt et ønske om at kombinere konceptet bag natteravnene med hjertestarterapp’en og personer der lufter hund, så der kunne rykkes ud, hvis der opstod utrygge situationer.
Efter nærmere drøftelser er der truffet en fælles beslutning om at nedlægge platformen, da udfordringen
med utrygge situationer bedre løses på andre måder fx gennem et netværk af personer med tætte
relationer til de involverede personer. Dette arbejdes der videre med både af SSP / Furesø Kommune og
Nordsjællands Politi.
Tovholder
Mogens Brolín, Formand for Furesø eSport
Deltagere
Mogens Brolín, Formand for Furesø eSport
Neel Ingstrup, Beboer og kultursociolog
Susan Engstrøm, Beboer og hjemmeplejer i Farum Midtpunkt

DE TIDLIGE ÅR
Platformen ønsker at arbejde for, at 3-5 årige kommer i fritidsaktiviteter med henblik på at fremme sociale
relationer for udsatte børn. Her handler det først og fremmest om at få afdækket de eksisterende tilbud og
få talt med kommunen om, hvad de allerede gør, for at blive klogere på, hvordan den konkrete opgave i
platformen kunne se ud, således at gruppen arbejder i overensstemmelse med den kommunale strategi på
området.
Tovholder
Jeanette Rohde, Civil forebygger i Særlig Operativ Forebyggelse, Nordsjællands Politi
Mail: jro038@politi.dk
Deltagere
Jeanette Rohde, Civil forebygger i Særlig Operativ Forebyggelse, Nordsjællands Politi
Neel Ingstrup, Beboer og Fuldmægtig i Styrelsen for International Rekruttering og Integration
Susan Engstrøm, Beboer og Hjemmesygeplejerske i Farum Midtpunkt
Mogens Brolín, Formand for Furesø ESport
Første møde
Gruppen har holdt et kort møde den 22/11, hvor de uddelegerede et par opgaver ift. Afklaring hos
kommunen mv. Gruppen mødes igen i januar på en endnu ikke aftalt dato.
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Siden den seneste workshop den 13. november 2019 er der opstået en ny platform:

FURESØ IDRÆTSFÆLLESSKAB
Nyskabt platform der arbejder for idrætsaktiviteter for udsatte unge bosiddende i Furesø Kommune.
Platformen arbejder hen mod følgende tre hovedaktiviteter:
 Aftensport
 Weekend-camps
 Idræts- og aktivitets-festival
Derudover er platformen interesseret i at lave fælles events i samarbejde med andre aktører fra initiativet.
Tovholder
Mogens Brolín, Formand for Furesø eSport
Mail: mogens@wrangbrolin.dk
Telefon: 30702233
Deltagere
Mogens Brolín, Formand for Furesø eSport
Per Krat, Cheftræner og Formand for FBK66 (Farum Bokseklub)
Henrik Hjort Andersen, Bestyrelsesmedlem og træner i FBK66
Khalil Ahmed, SSP konsulent, Furesø Kommune
Første møde:
Platformen har allerede mødtes et par gange, men der holdes et fælles møde mellem ’Furesø
Idrætsfællesskaber’ og ’Unge i meningsfulde sammenhænge’ onsdag den 15. januar, kl. 08.15-09.15, hos
Ungdomsskolen, Paltholmterasserne 1.

Tak for at I alle investerer jer selv, jeres gode ideer og ikke mindst jeres tid
i dette fæles initiativ – det er i høj grad inspirerende!
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