STATUS TIL STYREGRUPPEN
Maj 2012
Status på Bydelsmødre i Danmark
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BY
Amager
Ballerup
Bispebjerg
Brøndby Strand
Frederiksberg
Greve
Helsingør
Holbæk og Kalundborg
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Husum
Høje Taastrup
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Indre Nørrebro
Ishøj
Kokkedal
Kolding
Lyngby-Taarbæk
Lundtoftegade
Nørrebro
Slagelse
Tingbjerg
Valby/ Sydhavn
Dalum
Esbjerg (KIT)
Esbjerg
Fredericia
Gellerup
Herning
Hjørring
Holstebro
Horsens
Kolding
Kvindehuset Århus
Randers
Skanderborg
Sønderborg
Tilst
Vejle (KIT)
Viborg
Vollsmose
Aalborg Vest
Aalborg Øst

Status
NY! Starter op efteråret 2012
NY! Uddannelse afsluttes 13.6.
Erfaren gruppe
NY! Er uddannet og i gang.
Erfaren gruppe.
NY! Færdige juni 2012
Ny! Starter op i efteråret 2012
Erfaren gruppe og nye grupper. Startet under Dansk
Flygtningehjælp
NY! Nyuddannede og i gang
NY! I gang med uddannelse – færdige i efteråret
2012
NY! Færdig 23. juni
Erfaren gruppe. På vej til at blive forening
Starter i efteråret 2012
Ny!
NY! Færdige 23. maj
Erfarne
Erfarne. Etableret som forening
Færdig december 2011
Erfarne
Erfarne
Både nye og erfarne
Erfarne
NY! Ikke i gang endnu
NY! Færdiguddannede i juni
NY!
NY!
På stand by
NY! Starter efter sommer
Lukket
Nye og gamle
Nye og gamle
Erfarne
NY! Det første hold er uddannet
Erfarne
Ikke kommet i gang endnu
Erfarne
NY! Får diplom i maj
Nye og erfarne
Starter op i efteråret 2012
NY! Færdig juni 2012

Udfordringer:
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Allerede nu kan vi se en stor udfordring i transformation fra projekt til forening. Vi har
foreningsguiden klar inden sommerferien, og den skal nok blive brug flittigt.
Vi har som sekretariat været meget bevidste om ift. de nye projekter at fortælle dem fra
starten at opstartsfasen indeholder tre faser: rekruttering, uddannelse og forankring som
forening. Så man er forberedt på at det ikke stopper når grunduddannelsen er slut.
Vi diskuterer frem og tilbage om, hvordan vi kan være på forkant med situationen og
hjælpe/støtte før grupperne splittes og løber ud i sandet. Vi forsøger at være i tæt dialog, men
nogle gange er det ikke nok.
Det vil være et godt emne at tale med styregruppen om, hvordan kan vi sikre flest mulig
overlevelse – hvad skal der være tilstede lokalt for at vores støtte kan rykke noget, hvornår
har vi gjort nok etc. Måske også vende, hvad er vores forventninger til hvor mange grupper,
der eksisterer om fx tre år.
Ansøgninger til Bydelsmødrenes Støttefond
Der er kommet en ny ansøgning til StøtteFonden fra Kvindehuset Århus. Vi har talt med Ann
Katrin, leder af Kvindehuset. De kan godt vente med at få en afgørelse til efter næste
styregruppemøde.
Inden sommer sender vi en meddelelse ud til alle grupper, at der er sidste frist for indsendelse
af ansøgninger til StøtteFonden 1. august. Så kan vi på næste møde tage alle ansøgninger på
en gang og få fordelt de sidste midler.
Status på StøtteFonden
Ansøger
Bydelsmødrene Bispebjerg
Bydelsmødrene Nørrebro
Bydelsmødrene Nørrebro
Netværksarrangementer
mellem 7 Bydelsmødregrupper, KBH, FRB, Ishøj
Bydelsmødrene
Valby/Sydhavnen
Bydelsmødrene Holstebro
Landssekretariat foreningspakke
I alt bevilget

Ansøgt beløb

Bevilget beløb
110.000
93.000
10.000
22.660

50.000
20.000
10.000
7.500

50.000

50.000

100.000
133.250,00

100.000
133.250
370.750,00

Beløb til uddeling i efteråret 2012: 179.250,00
Status på foreningsguide til Bydelsmødre
Alle fire dele er skrevet og udviklet. De er i gang med sidste gennemlæsning. Vi arbejder
allerede nu med foreningsguiden, men det bliver især i efteråret den kommer i spil lokalt.
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Økonomi:
Bydelsmødrenes Landsorganisation sikret økonomisk til og med 2015 med midler fra Social og
Integrationsministeriet.

Landsmødet 2012
Foreløbig udkast til program for landsmødet 2012:
9.00 – 9.45: Indtjek

10.00 – 10.45:Åbning
af Landsmødet 2012

10.45 – 11.30: Optakt
til valg til styregruppe
11.30 – 12.15:
Valg til
styregruppen
12.15 – 13.15:
Frokost
13.15 – 15.30:
Workshop + kort oplæg

15.30 – 16.00:
Afslutning

Uddeling af navneskilt/ badge
Inddeling i workshopgrupper
Kaffe/te m.m.
Velkommen v/ styregruppens
formand Gitte Larsen
Åbning ved ??
Direktør Erik Thorsted
Fælles blomstertæppe
Præsentation af styregruppens
opgaver
Præsentation af kandidater
Valg

Kort intro til workshoppen
Workshop
Workshop-opsamling som evt.
munder ud i gode råd/ idéer til
styregruppen/landssekretariatet.
Overraskelse

Dato og sted: 7. oktober i Torvehallerne, Vejle
Tema: At være frivillig, at være ildsjæl, ledelse af frivillige, at være forening. Vi har overvejet
en model, hvor der er flere forskellige temaer i spil og hvor disse temaer sættes i spil på selve
dagen af deltagerne. Deltageren er mange forskellige steder i deres Bydelsmor-erfaring og har
måske mange forskellige temaer, de gerne vil tale om.
Valg til styregruppe: Før valget har vi overvejet at afprøve den idé som Ingelise Flensborg
har præsenteret: Alle deltagere laver en blomst – en collage på fx et kvadratisk stykke papir.
Hver blomst samles så til et fælles tæppe. Det er en meget konkret måde at vise fællesskabet.
På den måde har vi før man skal til at stemme skabt en ramme af fællesskab og enhed.
Valget til styregruppen skal foregå rimelig traditionelt. Med præsentation af styregruppens
opgaver, mulige kandidater og så valg.
Form: Workshopperne bliver styret af Ingelise Flensborg, som har stor erfaring med at
arbejde med temaer på en visuel måde.
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Workshopperne handler om at få deltagerne til at mødes, tale sammen og udveksle
erfaringer. Det var de allerfleste savnede sidst.
Gaver: Vi arbejder på tørklæder og tasker til alle, men det er ikke på plads.
Overraskelser: ?
Dokumentation MHT CONSULT
Stamdataskemaer er sendt ud. Vi har modtaget fra 11 steder. Mangler fra 23 steder, mens 6
steder ikke er startet endnu og derfor ikke relevant for undersøgelsen.
De første interviews er foretaget. Vi glæder os meget til at se rapporten.

Kort nyt fra Landssekretariatet
a. Samarbejde med Fødevarestyrelsen – vi skal have lavet en sjov event med
Fødevarestyrelsen om udvikling af sunde opskrifter fra hele verden. Næste møde
23. maj 2012. Avisen med Bydelsmødre-artiklen i, tænker vi skal uddeles til
Landsmødet 2012
b. Samarbejde med Hjerteforeningen – Hjerteforeningen vil i samarbejde med os
og Rushy Rashid (journalist og kogebogsforfatter) søge penge til en kogebog
med sunde Bydelsmødre opskrifter. Planen er at bogen skal udkomme på fire
forskellige sprog: Urdu/ dansk, arabisk/ dansk. Tyrkisk/ dansk, somali/ dansk.
c. Samarbejde med Røde Kors – et kursus i første hjælp for Bydelsmødre afprøves
i september her i København. Udbydes derefter til flere steder i landet.
d. Samarbejde med YouMe shopping, Better Now m.fl. Her fra denne kant kommer
der hele tiden nye sjove idéer. Vi er fx blevet tilbudt sammen med en masse
andre organisationer at være med på en Charity Camp i forbindelse med
festivaler rundt omkring i landet. Vi har takket nej i år, men vi tænker at på sigt
vil det være sjovt for Bydelsmødre at komme med på festivaler og oplever det
liv.
e. Husk at synes godt om Bydelsmødrenes Landsorganisation på FaceBook. Lige så
langsomt spredes det og vi får flere og flere med på siden.
f.

Jeppe Fisker fra By og Bolig ministeriet har meddelt at der stadig er usikkerhed
omkring, hvor Bydelsmødrene havner henne. De sidste tilsagn er stadig ikke
faldet på plads. Dvs at Ålborg vest ikke er gået i gang endnu.

g. Vi er inviteret med til Temadag for ”Bydelsmødre forankret på Biblioteker” 21.
maj. Emnerne bliver evaluering af kursus, overgang fra kursus til praksis og
forankring. Det bliver afholdt i Greve.
h. Den 20. april holdt vi oplæg for fem organisationer fra Europa om
Bydelsmødrene. Det var i forbindelse med et EU Grundtvig Kvindeprojekt. Idéen
bag projektet er, at kvinder med indvandrerbaggrund udveksler historier om at
komme til et nyt land og barriererne for at komme i arbejde.
Det var en gruppe meget engagerede kvinder, med mange spørgsmål. Og de var
meget inspirerede af vores måde at arbejde på. To af grupperne ville gerne
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starte Bydelsmødre hos dem, en af grupperne ville gerne være med til at lave en
international konference for indsatser á la Bydelsmødre. Og en sidste
organisation ville meget gerne have nogle af de redskaber vi har udviklet til
Bydelsmødre mailet.
i.

Vi skal deltage på Frederiksberg Mangfoldighedsdag den 2. juni. Og på
InternationalDag København i begyndelsen af september.

j.

Og så er det jo sjovt, når nogle som ikke har med Bydelsmødrene at gøre
henvender sig. Københavns kommunes kontor for Politik, Beskæftigelses og
Integrations forvaltningen kontaktede os for at høre om vi kunne hjælpe med at
udarbejde ny kommunikation til bl.a. nydanskere. Sammen med en Bydelsmor
har vi læst 5 forskellige breve i gennem og kommenteret på sprog, helhed og
opbygning. En spændende opgave og vigtig! Vores kommentarer kommer med
når udvalget mødes. Og derudover kontaktede en fra socialforvaltningen
Københavns Kommune os for at høre om vi kunne hjælpe med idéer og metoder
til at undervise kvinder med minoritetsbaggrund.

k. Vi har holdt møde med KvinFo og deres mentornetværk. De er meget
interesserede i at indgå i et tættere samarbejde med os i Storkøbenhavns
området. I efterårets uddannelse af nye Bydelsmødre i KBH bliver de derfor en
del af det.
l.

Vi skal mødes med Foreningsguide Q som er under Københavns kommunes
kultur og Fritidsforvaltning for at tale om, hvorvidt foreningsguide Q kan blive et
overbygningsmodul til Bydelsmødregrunduddannelsen.

41.Næste møder
Tirsdag d. 21. august 2012
Tirsdag d. 27. november 2012
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