STYREGRUPPEMØDE I KØBENHAVN DEN 10. MAJ 2014
Til stede: Mai-Britt, Zeljka, Shamso, Canan, Rabab og Laura
Afbud: Sana, Tiahes, Manilla, Laila, Yeliz, Hakima
Referent: Laura

Dagsorden:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Laura fortæller om lederkurset som afholdes i Århus og København
Øvelse: hvad har vi lavet i styregruppen det sidste år
Øvelse: Hvad er de vigtigste tre ting, vi laver i styregruppen – Hvordan vil vi prioritere vores opgaver
Bydelsmødrenes særlige evner
EU-ansøgning
Evaluering
IBM
Nyt projekt til fædre
Nye kurser: ligestilling 2
Evt.

Ad 1. Laura præsenterer lederkursets indhold og formål.
Vi starter dagen med energizeren ”sig hej til en gammel ven”.
Ad 2. Reflektionsøvelse: Hvad er jeres arbejdsopgaver i styregruppe:
Hvad har vi snakket om i styregruppen det sidste år? Hvad har optaget os meget?
Formidler viden mellem landsorganisation og lokale grupper:
-

Vi fungerer som bindeled i mellem landsorganisationen og de lokale grupper. Vi bruger vores viden fra
vores lokale grupper Hvis der er problemer lokalt, så er det vores ansvar at bringe den viden med på
styregruppemøderne.

Udvikling af ideer:
-

Vi hjælper med at formulere krav til nye frivillige

-

Rekruttering og fastholdelse –> hvad skal der til.

-

Vi bidrager med ideer til de løsninger, som landsorganisationen står med.

-

Vi bruger hinandens kompetencer.

Samarbejder:
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-

Mellem andre organisationer og Bydelsmødrene fx ved oplæg om Bydelsmødrene

-

Vi skaber bedre samarbejde mellem Bydelsmødre-grupperne

-

Mellem internationale organisationer

Synliggørelse og PR:
-

Brug hinandens kompetencer.

-

Ny viden

Ad 3. Øvelse: ”Hvad er det tre vigtigste ting på styregruppemødet?”
Hvad vi synes er det vigtigste tre punkter på styregruppemødet:
-

Fastholdelse af Bydelsmødre og videreuddannelse til Bydelsmødre

-

Ny viden: Kurser til styregruppens medlemmer

-

PR; synliggørelse af Bydelsmødrene lokalt og nationalt

-

Formidling af evaluering og dokumentation; det skaber motivation lokalt

Prioriter hvad som er vigtigst, og som vi skal have fokus på indtil næste møde.
1. kurser til styregruppen, som kan give viden, som de kan benytte lokalt.  Brug af styregruppens
kompetencer. Kursus i formidlingsteknik. En time på styregruppemødet skal prioriteres til ny viden.
2. Evaluering/dokumentation – støtte op om den landsdækkende evaluering og formidle resultatet lokalt
3. Fastholdelse af Bydelsmødre
Ad 4. Bydelsmødrenes særlige evner:
Vi udskyder at diskutere Bydelsmødrenes særlige evner til næste styregruppemøde.
Ad 5. Informering om EU-ansøgning:
Der er blevet søgt penge hos Erasmus+ til fire studieture til Oslo, London, Amsterdam og Berlin. De fire ture vil
foregå de næste to år. Det er søgt til ca 4-5 personer pr tur. Det er styregruppemedlemmer, forkvinder,
konsulenter fra landsorganisationen og andre støtte-personer, som kan deltage på studieturene.
Ad 6. Evaluering af Bydelsmødre-indsatsen:

2

Orientering: Deloitte laver en landsdækkende evaluering af Bydelsmødre-indsatsen. Inden sommer skal den
kvantitative del af evalueringen gennemføres. Alle Bydelsmødre-grupper, koordinatorer, samarbejdspartnere
og evt. kvinder som Bydelsmødre har hjulpet skal svare på spørgeskemaer. Styregruppen støtter op om
evalueringen, og hjælper til ved at minde de lokale grupper om, at de skal prioritere at få udfyldt skemaerne.
Efter sommerferien går vi i gang med den kvalitative del af evalueringen, som bliver en gennemførelse af fire
fokus-gruppeinterviews samt metoden most-significant-change.
Ad 7. IBM:
Vi har netop etableret et samarbejde med IBM. IBM vil, som en del af deres CSR-strategi, lave
kursusmateriale om mentor-forløb til Bydelsmødre. Materialet skal bruges til at lave et kursus i efteråret.
Derudover skal vi i juni lave en fælles middag for 10 Bydelsmødre og 10 kvinder fra IBM. Middagen bliver et
forum hvor vi gensidigt fortæller hinanden om vores arbejde, for vidensdeling for erfaringsudveksling.
Ad 8. Projekt til fædre:
Orientering: Der er netop blevet ansat en ny konsulent, Asim Latif, som skal starte en lignende indsats op til
mænd. Asim startede den 1. maj.
Ad 9. Nyt kursus i ligestilling:
Orientering: Forårets ligestillingskursus var en stor succes, så vi laver endnu et kursus til efteråret. Rikke
Skovfoged og Kristina Aamand er netop i gang med at udvikle et nyt ligestillingskursus om køn og seksualitet.
Ad 10. Evt. Intet at berette
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