
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

       ARBEJDSARK 3.5.                  JOB-OPSLAG ORGANISATORISK FRIVILLIG. 

 

Når du skal finde en organisatorisk frivillig er det vigtigt, at det 

er én der har eller er villig til at tilegne sig viden om ledelse af 

frivillige. 

Det er vigtigt at understrege at opgaverne skal løses i samarbejde 

med Bydelsmødrene og ikke for Bydelsmødrene  

Det kan være en fordel at have to organisatoriske frivillige 

tilknyttet gruppen, så de kan supplere hinanden. 

Du kan tage udgangspunkt i nedenstående job-opslag og 

tilpasse det til jeres lokale situation.   

  



 

 

 

 

Bydelsmødrene i ___________søger organisatoriske frivillige 

Nu er ____ seje Bydelsmødre blevet færdiguddannede. Og de er 

allerede i gang med deres frivillige arbejde; at hjælpe isolerede kvinder i 

deres lokalområde. Som gruppe vil de på sigt organisere sig som en 

frivillig social forening og det søger gruppen organisatoriske frivillige til 

at støtte op om. 

 

Du skal arbejde sammen med Bydelsmødrene om: 

- At skabe fællesskab og ejerskab: vedligeholde gruppens 

goderelationer og engagement 

- Mødeledelse: lave dagsordener, generalforsamling og 

bestyrelsesmøder 

- Koordinering: opsætte aktivitetsmål og arbejde på at nå dem. 

- Økonomistyring: lave et simpelt løbende regnskab og årsregnskab 

- PR- arbejde: skrive artikler, invitationer , kontakte  medier. 

- Fundraising: søge penge og andre midler. 

Dine kvalifikationer: 

-Du skal vide noget om eller have lyst til at tage et kursus i ledelse af 

frivillige sammen med Bydelsmødrene. 

-Du skal synes det er interessant at arbejde sammen med mennesker, 

som er forskellig fra dig på en ligeværdig måde. 

-Du skal være god til at holde et organisatorisk overblik 

Du får 

-En personlig relation til stærke kvinder med etnisk minoritetsbaggrund 

-Et unikt indblik i de problematikker som nogle kvinder med etnisk 

minoritetsbaggrund og deres familier lever med i Danmark. 

- Erfaring med organisatorisk arbejde og foreningsarbejde og en 

oplevelse af at få noget betydningsfuldt til at fungere. 

-Et indblik i hvordan en landsdækkende organisation fungerer. 

 

Hvis det er noget for dig, så ring til _________________________ 
 

 

Fakta om Bydelsmødre 

 Bydelsmødre er kvinder primært med etnisk minoritetsbaggrund. Det er kvinder, som har 

overskud og lyst til at støtte isolerede kvinder  så kvinderne kan  styrke sig selv, deres børn og 

familier, til at få indflydelse på alle de livsvilkår, som har betydning for deres og familiens liv.  

 

 Bydelsmødrene kan  nå den gruppe af kvinder, som ikke har så stor tilknytning til samfundet. 

Det kan de fordi de selv har prøvet, hvordan det er, at være ny i Danmark, fordi de selv bor i 

de samme boligområder og fordi de kan tale kvindernes modersmål. 

 

 Bydelsmødrene støtter kvinderne gennem samtaler, ved at bygge bro imellem kvinden og 

samfundets tilbud og ved at introducere kvinden til forskellige netværk, så hendes sociale liv 

bliver styrket. 

Der findes ca. 550  uddannede Bydelsmødre på landsplan som er fordelt i 40 Bydelsmødre-grupper 

fordelt over hele Danmark. 

Se mere på www.bydelsmor.dk 

VIL DU ARBEJDE SAMMEN MED SEJE KVINDER MED ETNISK 

MINORITETSBAGGRUND ? 

http://www.bydelsmor.dk/

