REFERAT AF STYREGRUPPEMØDET
6. JUNI 2011
Mødetid og sted:
Kl. 10.00
Medborgercenter Dalum
Dianavænget 15 B
5250 Odense SV

Tilstede: Rikke, Nimet, Susan,
Lotte, Tagharid, Gitte, Helle (fra
Integrationsministeriet), Line, MaiBritt og Maja
Afbud: Ursula
Referent: Maja

Dagsorden
1.
2.
3.

Velkommen til Line, ny konsulent. Præsentationsrunde
Hvad er Bydelsmødrenes kerneopgaver? Del 1
Taxameter-modellen – den økonomiske ramme for
fremtidige Bydelsmødre-projekter
4. Status på udvikling af Bydelsmødre-uddannelse
5. Samarbejdsaftale med medlemmer
6. Hvad er Bydelsmødrenes kerneopgaver Del 2
7. Resultatkrav fra Integrationsministeriet
8. Udkast til betingelser for at søge Puljen.
9. Landsmøde for frivillige Bydelsmødre
10. Status – hvordan går det?
11. Planlægning af alle møder i 2011
12. Evt.

Ad 1: Velkommen til Line Hillerup.
Varm velkomst til Line – ny medarbejder i Bydelsmødrenes Landssekretariat – med
base i Herning.
Ad 2 + 6: Bydelsmødrenes kerneopgaver
Brainstorm på kerneopgaver
a. Brainstorm og diskussion af drømme for BM i fremtiden.
Jeg drømmer om at:
Bydelsmødrene bliver brobyggere.
Bydelsmødre kan tage alle emner op, også de ”svære” og tabuiserede emner og skabe
dialog, refleksion og muligheder for forandring.
Bydelsmødre får en meritgivende uddannelse, videre uddannelseskompetencer.
Bydelsmødrene er ambassadører
Bydelsmødrene bliver kendte som brobyggere og rådgivere
Folk tænker: ”jeg må lige henvende mig til en Bydelsmor angående…”
Bydelsmødrene bliver brugt af både kvinder og de professionelle
Bydelsmødrene rådgiver andre kvinder (lokalt) og rådgiver fx institutioner om
kvindelivet.
Bydelsmødre skal være brobyggere mellem kommunale instanser og borgere med
etnisk minoritetsbaggrund.
At kernen giver mening og er værdifuld for den enkelte kvinde (både Bydelsmødrene
og kvinderne og deres familier).
Bydelsmødrene bliver en del af systemet.

1

REFERAT AF STYREGRUPPEMØDET
6. JUNI 2011
Bydelsmødrene bliver kendt i familiens liv.
Bydelsmødrene er ambassadører i andre lande.
b. Brainstorm på kerneopgaver for BM (ikke prioriteret)
Kompetencer

Skal tale og forstå dansk, rummelige, sige fra,
udadvendte, selvstændige, opsøgende
Rådgive, formidle viden mm, så kvinder kan få
indflydelse på eget liv. Sælge værdien af det
Bydelsmødre kan. Gode henvisere, troværdige
rådgivere, forbilleder, rollemodeller, forgansgkvinder.
Brobyggere. Foredragsholdere, kommunikatører,
formidlere, skabe tværfaglige kontakter, lave
tværfagligt samarbejde, skabe netværk
Familie/ opdragelse:
Forældre/barn-relation, ligestilling, opdragelse,
teenagere.

Opgaver

Vidensområder

Sundhed/ sundhedsvæsen:
Kvindeliv, prævention, seksualitet, kroppen, psykisk
sundhed, tandpleje, sundhed, kost og motion,
depression, PTSD, knogleskørhed.
Demokrati/ samfundsforståelse:
miljø, demokrati, samfundsforståelse, rettigheder og
pligter. Kommunale system, viden om
foreningsarbejde, kendskab til lokalområdet
(fritidsaktiviteter, foreninger, kommunale ”døre”).

Prioritering af brainstorms-kerneopgaver.
De kerneopgaver der blev vedtaget er og som der arbejdes videre med er:
Rådgiver
Brobygger
Netværksskaber
Vidensformidler
Ad 3. Gennemgang af taxametermodellen
En af de opgaver vi står overfor er udarbejdelse af en taxametermodel.
En taxametermodel skal sige noget om:


Hvor dyrt et Bydelsmødre-projekt kan forventes at være afhængig af volumen på
projektet.
(Det vil sige, at prisen for et Bydelsmødre-projekt fx afhænger af områdets størrelse,
antallet af Bydelsmødre, omfanget af de aktiviteter Bydelsmødrene sætter i gang,
områdets ”belastethed”, om projektet er det eneste projekt i et givent område eller
om det er del af en ”center-satellit-model”, hvor man fx i en by har et ”center” og en
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central koordinator i en bydel, og så etablerer ”satellitter” med ingen eller mere
begrænsede koordinatorfunktioner andre steder i byen).


Taxametermodellen er en retningslinje for ansøgninger, så både ansøgere og fonde
har noget at måle med.
Udgangspunktet for diskussionen:
En væsentlig præmis for en taxametermodel er, at vi tænker på levedygtighed af
Bydelsmødre, når fx puljemidler slutter. Hvor mange penge er det realistisk at skaffe
pr. år pr. projekt gennem private fonde mm, når puljemidler løber ud? Hvor billigt kan
vi lave det, så det kan fungere, men samtidig skal overleve.
Integrationsministeriet og interimstyregruppen har som udgangspunkt, sat en ramme
på mellem 75.000 og 110.000kr. pr. år pr. projekt.
Lokalt er det muligt at skrue op for blusset ved at skaffe ekstra midler gennem
samarbejde med kommunen, helhedsplaner, biblioteker, lokale fonde, erhvervslivet
mm.

Taxametermodellen skal være brugbar på flere måder.
1. I forhold til forankring og videreførelse af projekterne.
Taxameter-modellen sætter en ramme, som er realistisk at videreføre ud i fremtiden.
Det vil fx sige at udgifter til koordinator-løn holdes nede på et minimum. Med de
erfaringer vi har med pengekasser, som klapper i, er det væsentligt at tænke i billige
modeller, som er overlevelsesdygtige.
2. I forhold til en vis ensretning af projekterne, så alle får lige meget for samme ydelser.
3. I forhold til fordeling af midlerne i ”Robin-Hood fonden”, vil vi have en rettesnor for,
hvordan vi fordele midlerne.
Mai-Britt gennemgik et udkast til en taxametermodel for et generelt BMprojekts årlige
drift. Der skal være tre forskellige modeller på 3 forskellige økonomiske niveauer.
Dette er vigtigt, da der altid vil være forskellige økonomiske situationer for BM
projekter rundt omkring i landet, alt efter hvor og hvordan projektet opstår og bliver
forankret.
Der blev nedsat et udvalg til at gennemarbejde de tre modeller.
Første møde: 22.6.2011
Udvalget er: Lotte, Rikke og Mai-Britt.
Ad 4: Udvikling af Bydelsmødre-uddannelsen
Den 23. maj blev sendt en invitation af sted til alle som ved noget om Bydelsmødre til
at byde ind med forslag, idéer, konkrete eksempler mm til en grunduddannelse for
Bydelsmødre.
Processen:
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a. Invitation er udsendt. Mange har allerede reageret på den.
b. 6. juni nedsætter Styregruppen en arbejdsgruppe, som samler, planlægger og
bearbejder materialerne.
c. 10. juni er der deadline for indsendelse af materialer mm.
d. I løbet af sommeren samles input til en egentlig grunduddannelse
e. Slut august: grunduddannelsen er klar.
Nedsat arbejdsgruppe.
Arbejdsgruppen er: Lotte, Rikke, Susan, Nimet, Gitte, Tagharid og Mai-Britt
Mai-Britt indkalder til første møde i juni.
Ad 5. Diskussion af Samarbejdsaftalen mellem BM projekter og
Landsorganisationen.
Vi har ikke en formel aftale med de forskellige Bydelsmødre-projekter i Danmark. Vi
skal have lavet en mere formel medlemsaftale, så vi får overblik over, hvem der
egentlig er med i landsorganisationen.
Diskussion af indhold:
Der blev lavet enkelte rettelser til udkastet til Samarbejdsaftalen. Landssekretariatet
udarbejder den endelige samarbejdsaftale ud fra diskussionen.
Diskussion af hvordan samarbejdsaftalen skal forelægges de enkelte BM
projekter.
Den skal præsenteres mundtligt til de etablerede foreninger.
Ad 7: Resultatkrav fra Integrationsministeriet
Integrationsministeriet har sendt deres forslag til en resultatkontrakt.
Der blev diskuteret hvordan udvikling af strategi og mål for finansiering nationalt skal
fremlægges i planen. Det blev aftalt, at Mai-Britt og Helle finder en vej frem i
samarbejde med Jeppe og Erik.
Mål for antal medlemmer af Landsorganisationen blandt nye projekter. Procentdelen
skal ændres til 95 %
Mål for antal medlemmer af Landsorganisationen blandt etablerede projekter.
Procentdelen skal ændres til 90 %
Fortsættelsen af samarbejdet mellem FSA og BLO tages der stilling til ved afslutningen
af 2012
Der bliver evalueret på samarbejdet ml. FSA og BLO i styregruppen ved udgangen af
2012.
Ad 8: Betingelser for at søge puljen
I overgangsfasen fra mange puljemidler til færre eller ingen midler, har
Integrationsministeriet bevilget 550.000kr over to år. Oplægget er at pengene skal
bruges til nødlidende projekter, som mangler de sidste fx 20.000kr for at kunne få
projektet til at fungere. Puljen er hovedsageligt tænkt som støtte til løn eller
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driftsmidler, men med mulighed for at støtte udviklingsprojekter, som gavner alle
Bydelsmødre kan også støttes. Og andet som kommer alle projekter til gode, som fx
trykning af undervisningsmaterialer, eller 3-4 regionale temamøder.
Landssekretariatet laver en beskrivelse og en ansøgningsprocedure for at søge fonden
ud fra styregruppens input.
Ad 9: Landsmøde for alle Bydelsmødre
Vi har fået 120.000 kr. til Landsmødet af Trygfonden. Landsmødet skal være i
efteråret en enkelt dag.
Der skal nedsættes et udvalg, som især arbejder på, at motivere de lokale BM til at
komme. Udvalget er: Susan, Tagharid, Mai-Britt, Line og Maja.
Idéer til Landsmødet:
Faglige diskussioner i en særlig ramme.
Simona Abdullah perkussionist. Hun kunne komme og spille og evt. fortælle sin
historie.
Inspirationsoplæg
Bazar med andre kvindeprojekter
Der skal indhentes idéer fra Bydelsmødre til, hvad de kunne tænke sig at høre noget
om på Landsmødet.
Det er vigtigt at de forskellige lokale Bydelsmødre føler sig hørt og engageret i
Landsmødet.
Ad 10: Status på Landssekretariatet:
10.a. Kollektiv ulykkesforsikring:
Bydelsmødrene er blevet en del af en ulykkesforsikring, som TrygFonden har tegnet
for Natteravnene hos TRYG Forsikring.
Forsikringen kan kun anvendes, hvis den frivillige, som er kommet ud for en ulykke,
ikke selv har tegnet ulykkesforsikring.
Forsikringen dækker kun frivillige, når de er på arbejde som Bydelsmødre.
Forsikringen yder erstatning ved personskade, som følge af alvorlig ulykke eller død.
Skader på tøj, briller o. lign. er ikke dækket. Det kan i givet fald kun dækkes via den
frivilliges egen familie/indboforsikring.
Hvordan man kan konkretisere, hvornår Bydelsmødre er på arbejde, og dermed
hvornår de er dækket af forsikringen?
10.b: Folder for Bydelsmødre er lavet. Jeg tager en stak med til jer hver til mødet.
På styregruppemødet blev der brainstormet på, hvem der kunne hjælpe med at
oversætte brochuren til andre sprog.
De fast ting på hjemmesiden skal også oversættes.
Tyrkisk: Suzan
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Arabisk: Tagharid
Derudover spørger vi i netværket efter andre sprog. Helle foreslog at man fx kunne
spørge KIT.
Med næste Nyhedsbrev sendes en opfordring rundt til frivillige oversættere.
10.c: Hjemmesiden er opdateret, og opdateres løbende. I sidste nyhedsbrev blev alle
projekter opfordret til at tjekke og opdatere info på hjemmesiden. Hjemmesiden
mangler en grundig gennemlæsning og gennemretning. Men det kommer.
10.d: ”Bliv bedre til at organisere” – kursus for Bydelsmødre. Kursets første to gange
er afholdt. I første omgang kun i København. Det gennemføres igen til september i
København. Efterfølgende er tanken at kurset skal tilbydes til alle bydelsmødre i
Danmark. Kurset bliver udviklet som et koncept, man kan downloade på nettet.
Interessen har været overvældende. 26 er tilmeldt kurset.
Styregruppens feedback og diskussion af kurset:
Der mangler en overordnet ramme for kurset, da der er flere forskellige som
underviser. Rammen bliver der arbejdet på til næste kursus.
Der var en del kvinder, som selv havde meldt sig, og som ikke var bydelsmødre
endnu, og som ikke kunne godt nok dansk: Det blev diskuteret, hvordan man kan
udvælge, hvem der skal kunne deltage i dette kursus. Vi er i en startfase og derfor er
det ok, at de deltager, men i fremtiden vil koordinator uddannelsen (overbygningen)
kun være for uddannede bydelsmødre, som skal opkvalificeres.
Næste gang bliver kvinderne opdelt i to grupper. De som er erfarne deltager i
koordinator-uddannelsen. Den anden gruppe får et lyngrundkursus i et andet lokale.
Lokalet skal være bedre beregnet til kurset. Dette lokale er for lille.
10.e: Konference på Frederiksberg Best Practice til Next Practice 18. maj 2011
Et rigtigt flot arrangement, hvor Bydelsmødrenes Landsorganisation stod sammen
med de lokale Bydelsmødre.
10.f: IntegrationsForum Pris, Torvehallerne, Vejle 31. maj 2011
10.g: Følgegruppemøde i København 19. maj 2011
Mødet gik meget godt. Igen blev det bekræftet at der er stor opbakning til
Bydelsmødre-indsatsen og til landsorganisationen. Vi blev rost for vores resultater.
Samtidig presser både Københavns Kommune og Integrationsministeriet på, at vi hele
tiden tænker mere økonomisk, og tænker i hvordan vi kan gøre Bydelsmødrene så
uafhængige af midler som muligt. Hvordan vi kan gøre dem så billige så muligt og af
den vej sikre levedygtigheden.
10.h: Der har været nogle fælles udflugter i København for Bydelsmødre:
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20 Bydelsmødre var rundt at se Christiansborg med Yildiz Akdogan (Valgt ind i
Folketinget i 2007 for social demokraterne). Både hendes personlige historie og
hendes dagligdag som politiker var meget interessant.
Der kommer et par teaterture for Bydelsmødrene i Stor København inden for den
nærmeste tid. Der er 35, der skal med til teater GROB d.14. juni på Nørrebro.
Generelt: Det ville være en positiv ting, hvis den slags udflugter kunne brede sig ud til
hele landet. Det er en god måde at lære sit lokalområde på.
Ad 13: Møder 2011
Ad 12: Eventuelt
Der var intet at berette
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