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Sociale udfordringer og fattigdom i Gentofte Kommune



Tre spørgsmål:

• Fattigdom i Gentofte Kommune – hvor mange er i 
målgruppen?

• Kommunens tilbud på børne- og ungeområdet?
• Kommunens tilbud på voksenområdet?
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Personer i lavindkomstfamilier i Gentofte Kommune og hele landet
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Disponibel indkomst for familien i Gentofte Kommune og hele landet
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Kilde: ”Risikofaktorer, forventet levetid, gode og tabte år i Gentofte Kommune 2016-2017”



Tal fra den seneste kvartalsrapport i 
Erhvervs-, Beskæftigelses- og Integrationsudvalget
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Kilde: Kvartalsrapportering, november 2019, Erhvervs-, Beskæftigelses- og Integrationsudvalget



Økonomisk støtte på børne- og ungeområdet 
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Dagtilbud (0-6 år)
o Økonomisk friplads
o Socialpædagogisk friplads
o Halv behandlingsmæssig friplads

Efter skoletid
o Økonomisk friplads i fritidsordning (GFO) og klub
o Socialpædagogisk fripladstilskud i fritidsordning (GFO) og klub

Fritid
o Fritidspas
o Aktiv ferie



Andre tilbud på børne- og ungeområdet
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Sundhedspleje
o Ekstra hjemmebesøg.

Dagtilbud
o Ekstra ressourcer ifm. specialiserede indsatser
o Kompetencecentre
o Specialtilbud
o MUF (hvis gruppe af børn)

Specialtilbud - Troldemosen
o Tilbud til børn med alvorlige fysiske og 

psykiske problemer.

Netværkshuset
o Tilbud til flygtninge, som er en 

gruppe, der ofte har et lavt 
rådighedsbeløb.

Frivilligcentret
o Gruppe for børn i skilsmisseramte 

familier. 

Gratis psykologhjælp
o Op til 5 gratis psykologsamtaler til unge 

mellem 15 – 25 år der er i psykisk 
mistrivsel og bosiddende i Gentofte 
Kommune.

Styrmand i eget liv
o Værestedet UNIK for unge 15-22 

år der er/har været anbragt eller 
har/har haft kontaktperson. 

Headspace
o Anonym rådgivning for unge 

mellem 12-25 år. 



Tilbud på voksenområdet
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Kvindekrisecentret Hellerup
o Døgnbemandet og midlertidigt 

opholdssted.

Herberget Overførstegården
o Midlertidigt botilbud.

Socialpsykiatrisk Center
o Bostøtte
o Støtte- og kontaktperson (SKP)
o Cafe Stolpen
o Ungenetværk
o Boligsocial indsats

Pilekrogen
o Højt specialiseret botilbud.

Sundhedscenter Hvide Gule Hus
o Midlertidigt botilbud og dagcenter.

Rusmiddelkonsulent
o Kommunen tilbyder 

rådgivning.

Boliganvisning
o Kommunen anviser 

boliger efter 
Servicelovens §80 eller 
Almenboliglovens §59.

Boligsocial indsats
o Kommunen har ansat to 

boligsociale medarbejdere.

Enkeltydelser
o Alle borgere har mulighed 

for at søge om 
enkeltydelser efter Lov om 
Social Service i tilfælde af 
uforudsete udgifter.


