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6 HELE HISTORIEN

Yosef er glad for at bo i Jennumparken, der er et meget fredeligt sted. Han kom til Danmark for fem år siden, og går nu på 
Tradium. Drømmen er en it-uddannelse. Foto: Annelene Petersen

Fællesskab og ansvar: 
Socialt arbejde giver 
gevinst i Jennumparken
Hassan Abukar Walala har fået nye drømme for fremtiden, efter at han har været med i 
Legepatruljen. Patruljen er blot et af mange tiltag, som Bysekretariatet tager initiativ til.
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Det er her jeg møder mine kammerater. 
Også dem, jeg går i skole med, og som bor 
andre steder i byen.
HASSAN ABUKAR WALALA

RANDERS: Der er grønne områ-
der, høje træer og lys mellem
boligblokkene i Jennumpar-
ken.

Og her er trygt og hyggeligt,
mener Hassan Abukar Wala-
la, 13 år. Han bor i kvarteret
sammen med sin mor og fem
søskende.

Han er en af de unge, der
har fritidsjob i Legepatruljen.
Det er et koncept, som Byse-
kretariatet står bag, hvor lo-
kale beboere i området får til-
budt et job i ferieperioder,
med at stå i spidsen for lege
og aktiviteter for yngre børn.

Ideen er både at skabe
sjove oplevelser for børnene
i kvarteret, og at de unge får
deres første fritidsjob, fortæl-
ler Louise Hou Kragh, der er
sekretariatsleder i Bysekreta-
riatet.

Fællesspisning, gå-gruppe,
nørkle-café og familieværk-
stedet er blot nogle af de ak-
tiviteter, Bysekretariatet står
bag. Der er også målrettede
indsatser i daginstitutioner
og skoler. Et samarbejde med
Randers FC om at skaffe fri-

tidsjobs til de unge er også et
af de håndtag, som den bo-
ligsociale indsats drejer på.

Nussa og fremmøde i 
skolen
I daginstitutionerne arbejdes
der med Nussa, et legepro-
gram med fokus på børnenes
trivsel.

På skolerne i området er
der fokus på at flytte eleverne
fra fravær til fremmøde.

- Der er et tværfagligt sam-
arbejde på tre skoler mellem
pædagogisk-psykologisk råd-
givning, sundhedsplejen og
Ungebasen omkring at un-
derstøtte, at eleverne kom-
mer i skole, fortæller Louise
Hou Kragh.

Målet er mindre fravær, så
den enkelte elev får en god
grundskole-uddannelse.
Midlet er blandt andet små

Her er trygt og hyggeligt i Jennumparken, mener Hassan Abukar 
Walala, 13 år, der har et fritidsjob i Legepatruljen i området. Han bor i 
kvarteret sammen med sin mor og fem søskende. 
Foto: Annelene Petersen

præmier, hvis man ikke har
fravær. Og klasser med kun
lidt fravær får en samlet be-
lønning.

For elever i 8. og 9. klasse er
det tilbud om, at de kan prø-
ve kræfter med beredskabsar-
bejdet som brandkadetter.
Det sker på Falcks brand- og
redningsskole på Langvang i
Randers.

Legepatruljerne er for unge
over 13 år, der gerne vil tjene
lidt lommepenge.

Drømmen om gymnasiet
For Hassan har det været en
gevinst, både at tjene penge,
men også at få nye erfaringer.

- Det er mit første fri-
tidsjob, men jeg vil gerne prø-
ve noget andet også, når jeg
bliver lidt ældre.

Hassan, der går i 8. klasse
på Rismølleskolen, er netop

nu i gang med at overveje
fremtiden, fordi der i skolen
bliver sat fokus på, hvad ele-
verne vil, både på kort og
langt sigt.

- Som lille ville jeg være
kok. Men jeg har oplevet i Le-
gepatruljen, at det gør mig
glad at hjælpe nogen. Det har
jeg gjort mig mange tanker
om. Jeg vil gerne være noget
med mennesker, siger Has-
san, der endnu ikke ved, hvil-
ken uddannelse han gerne vil
tage. Efter folkeskolen håber
han på at gå på gymnasiet.

Fritiden bruger Hassan for
det meste i Jennumparken.
Ofte i eller ved Bygger´n, der
er en offentlig legeplads med
tilsyn, og Kvarterklubben, der
er for unge mellem 10 og 18
år.

- Det er her, jeg møder mi-
ne kammerater. Også dem,
jeg går i skole med, og som
bor andre steder i byen.

Hassan mener, det vil være
en god ide at gøre Bygger´n
større og i det hele taget gøre
noget ved legefaciliteterne i
kvarteret. De er godt slidte,
mener han.

Har hjulpet med mange ting
17-årige Yosef kom til Dan-
mark fra Syrien med sin fami-

lie for fem år siden, og bor i
Jennumparken sammen med
sine forældre og lillebror.
Han går på HTX på Tradium,
og har fritidsjob hos Biltema
i Paderup. Men også Yosef
havde sit første fritidsjob som
Legepatrulje, og har brugt rig-
tig meget tid i Bygger´n.

Familien har haft meget
glæde af tilbuddene fra Byse-
kretariatet.

- De har hjulpet os med al-
ting, siger Yosef med henvis-
ning til, at det kan være svært
at forstå henvendelser fra of-
fentlige myndigheder og an-
dre steder, når man ikke kan
sproget.

- Jeg synes stadig, dansk er
svært, siger Yosef. Selv om
han taler sproget udmærket,
så er det skrevne ord en ud-
fordring.

Han drømmer om en ud-
dannelse indenfor it og efter-
følgende et job.

- Jeg vil gerne kunne tage
mig af mine forældre, for de
har taget sig af mig, siger Yo-
sef.

For fuld skrue
Bysekretariatet har trods cor-
ona formået at holde gang i
aktiviteterne, fortæller Louise
Hou Kragh.

- Aktiviteterne har kørt for
fuld skrue, for behovet for at
deltage er der jo, især hos
børn og unge. De har følt sig
isolerede under coronaen, og
der har været stor tilslutning
til de ting, vi har sat i værk.

Tingene er afviklet ander-
ledes, dels er flere aktiviteter
foregået udendørs, desuden
er der lavet staycation hvor
der tidligere ville have været
overnatning inkluderet i ar-
rangementet.

- Der har været fuldt pro-
gram i løbet af dagen, men så
er deltagerne gået hjem til sig
selv for at sove, forklarer Lou-
ise Hou Kragh.

Nu går arbejdet med at la-
ve en ny boligsocial helheds-
plan for nordbyen i gang.
Den skal træde i kraft til næ-
ste år, og vil have fire særlige
indsatsområder: Uddannelse
og livschancer, Beskæftigelse,
Kriminalitetsforebyggelse
samt Sammenhængskraft og
medborgerskab.

Landsbyggefonden har be-
vilget 16 millioner kroner til
udarbejdelsen af den nye
plan. Samtidig vil boligfore-
ningernes boligsociale ind-
sats og Randers Kommune
indgå i et tættere samarbejde.


