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Handleplan 
 ALG – Handleplan Paraplyen Halsnæs Kommune 

Enhed, kontaktperson i ALG Mie (leder), Anette . 

Beskriv formålet med ALGs 

handleplan og udfordring 

En forholdsvis stor del af de borgere, som gør brug af Paraplyen, kommer kun for at spise (navnlig mænd), men gør ellers ikke brug af Paraplyens 

tilbud. Det er ALGs formodning, at mange af disse borgere er ensomme og vil kunne nyde godt af øget socialt samvær med andre af stedets 

brugere.  

Formålet med projektet er at afklare hvorfor disse borgere ikke gør større brug af stedet, afklare hvad der skal til, for de vil bruge det mere med 

henblik på at involvere borgere, som p.t. kun spiser på stedet, i flere af Paraplyens enten nuværende eller fremtidige nyudviklede aktiviteter. Samt 

afklare om personalets forestillinger om brugernes behov stemmer overens med virkeligheden. 

Beskriv målgruppen Målgruppen: Borgere der kun gør brug af stedets mulighed for spisning, men ellers ikke deltager i aktiviteter med særligt fokus på mænd  

Antal afholdte møder i 

aktionslæringsgruppe 

Tid brugt i alt 

Dags dato 28-2-16 har vi afholdt 2 møder her 

Tidsforbrug 3 timer. 

Antal borgere berørt af 

indsatsen/der har gennemført 

forløb i forbindelse med 

Det vil i første omgang være ca. 50 pers til omtalte herrefrokost, derefter ca. 30 pers i cafeen, der vil deltage i spørgeskema undersøgelsen anslår 

vi.  
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projektet Vores samlede brugerantal i Paraplyen er ca. 1600 personer, heraf ca. 1/3 mænd.       

 

 

 

Mål/Effekt Delmål Aktivitet(er) 

Mål 1:  

 

 

Delmål 1: Afklare hvorfor målgruppen ikke deltager i andre aktiviteter end 

fællesspisning (februar 2016)  

 

Indikator: Gennemført "interview" blandt målgruppen samt 

spørgeskabelonsundersøgelse 

Status på indikator, midtvejs:________________ 

Status på indikator, afslutning:________________ 

Ansvarlig: Mie og Anette 

Udspørger målgruppen blandt andet i forbindelse med 

arrangementet "Herrefrokost" samt bede målgruppen 

om at udfylde en spørgeskabelon, hvor de kan skrive 

forslag til aktiviteter, som de gerne vil deltage i, hvis de 

bliver oprettet 

Metode: "Interview" på Herrefrokost samt gennemførsel af 

spørgeskabelonsundersøgelse 

Ansvarlig: Mie og Anette 

Delmål 2: Udvikling af tilbud på baggrund af afklaring (marts / april)   

Indikator: (1) Gennemført wokshop (Mie og Annette), (2) Udvikling nye tilbud, (3) Ansvarlig: Mie og Anette 
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organisere nye tilbud til målgruppen. 

Status på indikator, midtvejs:________________ 

Status på indikator, afslutning:________________ 

Workshopsmøde med Mie og Anette hvor de drøfter 

resultater fra interview og spørgeskabelon samt udvikler 

ideer til nye aktiviteter, som svarer til målgruppens 

ønsker. 

Herefter udvælgelse af aktiviteter og organisering af 

disse. 

Til sidst: Reklame for disse aktiviteter blandt 

målgruppen 

Metode: Workshop mellem Mie og Anette – evt. sparre med borgerne. 

Tilrettelæggelse af og reklame for nye tilbud blandt målgruppen. 

Ansvarlig:  

Delmål 3: Afprøvning og opfølgning på udviklet tilbud (maj / juni)  

Indikator: (1) Gennemførsel af nye tilbud, (2) Hvor mange fra målgruppen (herunder 

navnlig mænd) deltager i de nye aktiviteter 

Status på indikator, midtvejs:________________ 

Status på indikator, afslutning:________________ 

Ansvarlig: Mie og Annette 

Afprøvning af nye tilbud. Afklaring af omfang af 

deltagelse – har man fået fat i målgruppen herunder 

navnlig mændene 

Metode: Optælling af deltagere i de nye tilbud Ansvarlig: 
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Mål 2:  

 

 

Delmål 1:   

Indikator:  

Status på indikator, midtvejs:________________ 

Status på indikator, afslutning:________________ 

Ansvarlig:  

Metode:  Ansvarlig:  

Delmål 2:   

Indikator:  

Status på indikator, midtvejs:________________ 

Status på indikator, afslutning:________________ 

Ansvarlig: 

Metode:  Ansvarlig:  

Delmål 3:   

Indikator:  Ansvarlig:  
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Status på indikator, midtvejs:________________ 

Status på indikator, afslutning:________________ 

Metode:  Ansvarlig: 

 


