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2014 — ET ÅR MED FOKUS PÅ LIGESTILLING
Af Mai-Britt Haugaard Jeppesen, Bydelsmødrenes Landsorganisation

Vi er godt på vej!
”Vi skal ha’ slået alle myterne ihjel. Vi skal kende
til fakta”, så direkte udtalte en Bydelsmor sig efter kurset i ligestilling og rettigheder. Kurset blev
afholdt her i foråret og den engagerede debat på
kurset viste, at viden om emner som ægteskab,
skilsmisse, seksualitet og mødom stadig er aktuelle og vedkommende. Mange Bydelsmødre har
gennem tiden hjulpet andre kvinder godt på vej
med deres viden om fx lovgivningen indenfor ligestilling og kvindens ret over egen krop og den
viden er nu styrket på kurset dette forår med
støtte fra Ligestillingsministeriet.

Nu er det mændenes tur!
Med Manu Sareen som nyudnævnt minister for Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og
Sociale Forhold er der sat ekstra fokus på ligestilling og etnicitet. Det bakker vi op! Vi vil fortsat
arbejde for, at alle kvinder kender deres rettigheder og tør bruge dem.
Men det er ikke nok, at det kun er kvinderne, som kende til ligestilling. Vi skal have mændene med
på banen. Det kan seneste skud på stammen i Center for Socialt Ansvar måske hjælpe med. Social
og integrationsministeriet har bevilget penge til at udvikle en indsats for fædrene. Om det bliver
en slags ”Bydelsfædre” vides ikke endnu, men at der er behov for, at fædrene også støttes til at
tage ansvar for eget- og familiens liv, er der vist ikke uenighed om.
Asim Latif startede 1. maj som ny konsulent hos Center for Socialt Ansvar. Asim arbejder på højtryk på at udvikle en ny indsats, som skal få fædrene på banen.
Læs mere om ligestillingskurset inde i Nyhedsbrevet.

I dette nyhedsbrev kan I læse om alle de
initiativer der finder sted i løbet af forårsmånederne.
Ud over at vi går en lysere og mere solrig tid
i møde, så byder foråret også på en evaluering
og et kursus i lederskab.
Læs også om det vellykkede ligestillingskursus,
som blev afholdt i februar og marts, og bliv
inspireret af artikler om dømmekraft og det at
have en mangfoldig tilgang til verden.
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Super godt kursus for Bydelsmødre
Af Tiahes Thiaharaja, Forkvinde for Holstebro’s Bydelsmødre
I marts måned var vi på kurset ”Ligestilling og
Rettigheder – for Bydelsmødre”. Emnerne var
”Seksualitet, Sundhed og Vold” og ”Ægteskab,
Skilsmisse og Økonomi”.
Det var et fantastisk godt kursus for os som Bydelsmødre!
Kurset var en positiv overraskelse, og underviserne
var gode til at gøre forløbet interessant. De havde
stor forståelse for de forskellige emner, selvom det er
meget tabuiserede emner.
Det var et virkeligt godt forløb med utrolig professionelle, engagerede og kompetente undervisere, som
forstod at inddrage os i fælles aktiviteter. Det var
meget motiverende. Vi har fået så meget med i rygsækken. Underviserne var gode til at åbne vores øjne
for, hvordan vi videregiver vores viden til andre og
hvordan vi bevarer vores professionelle roller som
Bydelsmødre.
Kurset var meget lærerigt. Underviserne gjorde det
rigtig godt, fordi de fx brugte mange relevante cases,
der tog udgangspunkt i netop vores erfaring og
hverdag.
På kurset havde vi 6 forskellige emner. Alle emner
var vigtige, men vi vil gerne have mere tid til hvert
enkelt emne. Kurset viste også, at det kræver en
uddannelse af en vis varighed, hvis vi vil opnå,
at deltagerne får tilstrækkelig viden om ligestilling og
rettigheder i Danmark, som gør dem rustet til at
spille en aktiv rolle.
Deltagerne fungerede super godt sammen og var
gode til at hjælpe hinanden. Vi kom fra mange forskellige steder i landet og fik lært hinanden godt at
kende og udvekslet erfaringer.

Formålet med kurset var at give Bydelsmødrene viden
om økonomi, ægteskab, seksualitet, sundhed,
skilsmisse og vold.
Målet med kurset var, at deltagerne blev klædt på til
at videregive deres viden til de kvinder, de møder.
Ambitionen for kurset var altså at give deltagerne den
nødvendige viden og personlige ballast, så de er kvalificerede, hvis de møder andre kvinder, som har brug
for viden om emnerne.
Deltagerne fik viden om rettigheder og ligestilling i
forhold til emnerne. Kursus var tilrettelagt som et
aktivt procesforløb, hvorigennem læring og udvikling
sker i vekselvirkningen mellem handling, refleksion og
tilegnelse af ny viden.

Kvinderne på kursus har også fået en tættere kontakt
til deres Bydelsmødre netværk. I det perspektiv har
kurset også givet nye erfaringer.
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Kursus i Ligestilling og Rettigheder – og viljen til viden
Af Karina Hoyda, Antropolog og koordinator for
ligestillingskurset
Vi vil vide det hele!
Det er lørdag d. 15. marts 2014 i Kvindehuset,
Århus: En gruppe spændte Bydelsmødre fra
forskellige egne af Jylland begynder dagens
program
med
at
fortælle
om
deres
forventninger til dagens kursus i Ligestilling &
Rettigheder med fokus på ”Ægteskab, Skilsmisse og Økonomi”. De fleste deltagere giver
udtryk for, at de ønsker at ”vide det hele” om
kursets emner – og helst inden kurset slutter
kl. 16.30!
Således er der lagt op til en indholdsrig dag,
hvor kvinderne får mulighed for at stille
spørgsmål og samtidig blive en hel del klogere
på de juridiske regler i forhold til rettigheder
og pligter ved ægteskab, skilsmisse, forældremyndighed og meget mere.

Tak for en fantastisk indsats
Til alle kursusmodulerne har der været en
fantastisk stemning af nysgerrighed, videbegærlighed og stor motivation for at lære nyt!
Deltagerne har været åbne og udvist tillid til
hinanden. Tilliden gjorde, at mange af Bydelsmødrene, uden forbehold, delte personlige
erfaringer og historier med hinanden.
Såvel Bydelsmødrene som underviserne har
været begejstrede for kurset. Underviserne har
meldt tilbage, at de har været utrolig glade for
at have været med og føler sig meget privilegerede over at have fået mulighed for at
undervise så videbegærlige, modige og inspirerende kvinder!

Tak for jeres gode arbejde!!

Vi skal klædes på til at hjælpe
Der blev afholdt 4 kurser, hvor i alt 85 engagerede Bydelsmødre fra hele landet deltog.
Kurset blev afholdt i et samarbejde mellem Bydelsmødrenes Landsorganisation og Ligestillingsministeriet.
Formålet med kurset var at give Bydelsmødrene viden om ovennævnte emner, sådan at de
er klædt på til at videregive deres viden og
hjælpe de kvinder, de møder.
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ER du indvandrer? Nej tak, jeg identificerer mig selv!
Af Rabab Hasan, medlem af styrergruppen og Bydelsmor,
København
Hvem kan identificere, hvem
jeg er bedre end mig selv!
Det er kun mig, som kan
fortælle jer, hvem jeg er.
Folk kan ikke bare sige, at jeg
er indvandrer, fordi jeg har en
anden hudfarve, eller fordi jeg
bærer tørklæde. ”Indvandrer”
kan ikke beskrive, hvem jeg er
som person. Vi mennesker er
dygtige til at lægge titler ned
over hinanden i stedet for at se
på hinandens egenskaber.
Selve ordet ”indvandrer” skal
forstås som en titel. Hvem vi
som individer egentlig er det
kan ikke ses, beskrives eller
rummes med ordet i sig selv.
Jeg blev faktisk rørt af den
debat, som opstod da Basim
vandt det Danske Grand Prix
2014. Basim rejste sig op og
svarede journalisten, som
omtalte ham som indvandrer:
»Jeg er ikke indvandrer. Jeg er
ikke indvandret til noget land.«
Endelig en som tør stå frem og
fortælle, at selv om I kan se, at
jeg bærer andre rødder og
kulturer i mig, gør det mig ikke
mindre dansk! Jeg er studerende, jeg arbejder, jeg betaler
skat og jeg snakker vores fælles
sprog: Dansk.

Jeg mener ikke, at selve ordet
”indvandrer” bærer noget
negativ, men Basim - og flere
andre som ham - ønsker ikke
at stemples med denne titel,
når de ikke forstår sig selv i den
kategori.
Personligt vil jeg ikke være ”en
titel”. Jeg vil hellere identificeres som et unikt individ, der
kan beskrive sig selv gennem
mine handlinger og værdier.
Jeg vil gerne være ”mig selv”
og en del af ”vi” – fælleskabet
- i stedet for at være ”dem”.
Men der er en sandhed, som vi
ikke kommer udenom: Vi
identificerer folk først på deres
udseende i stedet for at lytte til
deres historie og fortællinger
om sig selv. Dette fænomen
kan ikke skiftes ud. Men det vi
kan gøre sammen i fællesskab,
er at blive bedre til at stå frem
og fortælle, hvem vi er som
personer, og hvad vi kan
uanset om vi også er indvandrer, flygtninge, minoriteter eller…
”Man skal ikke spørge mennesker hvor
de er fra, men man skal spørge dem,
hvor de gerne vil hen.” (Professor i Kultur Studier Stuart Hall)
"Jeg kommer ikke fra Irak eller Danmark. Jeg kommer ikke fra ét sted. Jeg
kommer fra stedet mellem to steder." (Filminstruktør Fernar Ahmad)

”Træer har rødder, mennesker har
fødder.” (Forfatter Salman Rushdie)

Basim Moujahid vandt 8. marts 2014
det Dansk Melodi Grand Prix med sangen 'Cliche Love Song'. Basim, som har
marokkansk oprindelse, udtalte til en
journalist, som spurgte ham, om han
havde oplevet racisme som indvandrer:
”Jeg er ikke indvandrer. Jeg er ikke
indvandret til noget land”. Basims
udtalelse medførte en debat i de danske medier, hvor mange støttede op og
kom med deres bidrag til debatten.
Basim skal repræsentere Danmark ved
det internationale Melodi Grand Prix.
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Erhvervsguiderne hjælper børn og unge godt igennem folkeskolen!
Af Peer Svendsen, Seniorkonsulent hos Erhvervsguiderne

12.000 unge får ikke en eksamen efter
9. klasse
Det antal er desværre stadig sandt, på trods af
at regeringen har et mål om at 90% af en
årgang skal have en uddannelse.
Selv om både ministeriet, skoleledere, lærere og
forældreorganisationer bakker op, er der stadig
alt for mange unge, som ikke får en uddannelse!
Erhvervsguide – en ansvarlig voksen
”Erhvervsguiderne” er et mentorprojekt i
Center for Socialt Ansvar. Her stiller ansvarlige
voksne sig frivilligt til rådighed som mentorer
for skolebørn i 7.-10. klasse, som synes, det er
lidt svært at se meningen med at gå i skole.
Der er flere hundrede ansvarlige voksne,
som er uddannet og står klar til at være
mentorer for børn i ”Erhvervsguiderne”.
Vi har brug for Bydelsmødrenes hjælp!
Mentorerne er klar – men vi mangler børnene!
Den store udfordring for projektet er at komme i
dialog med skolerne og få kontakt til de børn,
som har brug for ekstra støtte for at komme
godt gennem skolen.

Peer Svendsen, Seniorkonsulent i Erhvervsguiderne

I kan som forældre og Bydelsmødre hjælpe
med at skabe kontakt mellem mentorer og
børn, som har brug for støtte til at færdiggøre
deres uddannelse.
Det kan I gøre ved at fortælle om projektet til
andre. Kender du som Bydelsmor et barn eller
en forældre til et barn, som kunne have brug
for en Erhvervsguide, så fortæl om Erhvervsguiderne! Vi har mentorer klar til at hjælpe og
støtte.
Det er vigtigt at hjælpe alle børnene til positive
succesoplevelser i skolen, så de er rustet til at
komme godt videre i livet!
Mere information på
www.erhvervsguiderne.dk
Kontaktperson:
Peer Svendsen
Mobil: 2575 4343
Erhvervsguiderne
Center for Socialt Ansvar
Pasteursvej 2
1799 København V
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Det behøver jo ikke at være enten eller!
Af cand. mag. Jannie Nielsen, Flerkulturelle Studier

At skulle opdrage sine børn og finde 'den
gode balance' kan være en opgave, der
medfører dilemmaer. Men som en af de
mødre med etnisk minoritetsbaggrund,
jeg interviewede i forbindelse med mit
speciale om opdragelse, sagde: ”Jeg kan
sagtens være både dansk og tyrkisk...
og det forsøger jeg også at lære mine
børn”.

”Opdragelse er opdragelse, og det er svært”,
siger en mor eftertrykkeligt til mig. Hendes pointe er,
at uanset om du er mor fra Afghanistan, Algeriet,
Bulgarien, Tyskland eller Danmark. Om du er kristen,
jøde eller muslim, så opstår der nogle gange konflikter mellem børn og forældre. Generationskonflikter
findes i alle familier, mener hun.
Mange af de mødre jeg talte med, har oplevet
fordomme om dem som minoriteter, men samtidig er
de klar over, at der også blandt familier med etnisk
minoritetsbaggrund er fordomme om den danske
kultur- Fordomme og forestillinger der kan bevirke,
at nogle forældre bliver ekstra beskyttende. ”Alle de
problemer man kan møde, de kommer ofte af
uvidenhed og usikkerhed...og måske misforståelser.
Det er det, der får mennesker til at begå fejl og
skabe problemer omkring børn”, siger en mor. Hun
mener, der er brug for mere dialog mellem de
voksne, som er en del af børnenes hverdag.
Hun fortæller om en episode, hvor en far ikke ville
lade sin datter tage med på lejrskole på grund af
hans forestillinger om, hvad der mon foregår på
sådan en tur.
Bydelsmoren tog ham med på skolen, og da han fik
forklaret, hvad der egentlig foregår på en lejrskole,
fik datteren lov.

For mange mødre er det netop vigtigt at vise deres
børn, at man skal tage del i samfundet og bruge
de muligheder, der er. ”Når børn observerer en
mor, som deltager i sit lokalmiljø, som ikke kun er
hjemme, men som også interesserer sig for, hvad
der sker i samfundet, vil det give dem et godt
eksempel”, siger en mor som kom til Danmark for
15 år siden. Hun ved dog også af personlig
erfaring, hvor svært det kan være som nyankommen i Danmark.
”Det var svært i starten at finde overskuddet til
at være aktiv”, siger hun. Hendes egne personlige
erfaringer har ført til, at hun nu har valgt at blive
en af de mange frivillige i Bydelsmødre, som er
med til at bygge bro mellem isolerede mødre og
det omkringliggende samfund.
Hjælpen fra Bydelsmødrene giver de udsatte mødre et større overskud til at lære om det samfund,
de tager del i. At skabe større kendskab til
samfundet skaber større tryghed og tillid, har
Bydelsmødrene erfaret. Bydelsmødrene bruger
deres egne erfaringer og gør en stor indsats for
at skabe større forståelse hos både etniske danskere og etniske minoriteter. For disse mødre
handler ære mere om personlig integritet, der
indebærer at gøre en forskel i det samfund, hvor
man bor.

Han var nu mere tryg ved situationen. ”De fleste forældre ønsker jo virkelig at give deres børn det
bedste” siger hun og uddyber, at det ikke behøver at
blive et spørgsmål om at holde fast i ”sin egen
kultur” eller give helt slip på noget. Der kan sagtens
være plads til begge dele.
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Bydelsmødrenes DØMMEKRAFT er guld værd
Af Maja Langhorn, Bydelsmødrenes Landsorganisation

Alle kvinder, Bydelsmødrene møder, er
forskellige

Dømmekraft kan man ikke lære i
skolen

Hver dag møder Bydelsmødrene meget
forskellige mennesker, som skal hjælpes på
forskellige måder og med forskellige problemer.

Bydelsmoderens dømmekraft kan man ikke
læse sig til i en bog eller lære på universitetet.

Èn kvinde er usikker og skal støttes og tales
forsigtigt til. En anden kvinde har brug for at få
forklaret noget på sit eget sprog.
Der er ikke én opskrift på, hvordan Bydelsmødrene kan hjælpe dem, de møder. De skal bruge
deres dømmekraft hver gang de møder en ny
kvinde og vurdere præcis hvordan den kvinde
støttes bedst i sine valg og handlinger.
Dømmekraft betyder kraften eller evnen til at
bedømme eller vurdere, hvad der vil være
godt at gøre i en bestemt situation.

Bydelsmødrenes dømmekraft er af en blanding
af personlige erfaringer, forskellige former for
viden fx faktuel viden og kulturel viden og
situationsfornemmelse. Alt det gør, at Bydelsmødrene kan vurdere fra situation til situation
hvordan en kvinde støttes bedst.
Bydelsmorderen kan fornemme, hvordan det er
bedst at tale til kvinden, hvilken viden hun har
brug for, hvordan hun kan opmuntre hende.
Det er lige præcis dømmekraften, som er med
til at skabe de tillidsfulde relationer til kvinder,
som kommunerne ikke kan nå.

Dømmekraft skal hele tiden udvikles
Bydelsmødrenes evne til at vurdere, hvordan
hun støtter en kvinde bedst skal hele tiden
udvikles.
Det gør Bydelsmødrene ved at
udveksle erfaringer og diskutere kvindernes situationer med hinanden. Derfor er erfaringsudveklingen på Bydelsmødrenes gruppemøder meget vigtig. Det er her Bydelsmødrenes
dømmekraft bliver skærpet. Den dømmekraft
som er guld værd for kvinderne, der bliver
hjulpet og for det danske samfund.
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Lederkursus – fordi man også skal være Bydelsmødre for hinanden!
Af Siliane Bjerre og Laura Yde, praktikanter hos Bydelsmødrenes Landsorganisation

Hvad er en god leder?
I februar startede vi, Laura og Siliane, som praktikanter hos Bydelsmødrenes Landsorganisation i
København. Målet med vores praktik er at lave et
kursus, der kan bakke op om fællesskab og ejerskab i Bydelsmødre-grupperne. Kurset, som vi
laver i samarbejde med Shazia Mughal, Bydelsmødre-koordinator på Frederiksberg, kommer
blandt andet til at give deltagerne metoder til,
hvordan de kan fordele opgaverne i deres egne
grupper, sådan så alle bydelsmødre føler sig
som værter til møderne, og ingen føler sig
som gæster.
Det kan være I kan genkende følelsen af være
gæst eller oplevelsen af ikke helt at kende sin rolle. Der er rigtig meget arbejde med frivillige, der
peger på, at nøglen til om folk er motiverede og
bliver ved med at komme, er, at den frivillige
føler sig vigtig, uundværlig og godt tilpas.
Derfor har vi lavet et kursus i lederskab:
Fordi det er vigtigt, at der i hver gruppe er en ledende person, der tager ansvar for gruppen og
tager ansvar for at arbejde for et stærkt fællesskab, hvor alle er aktive.
Kurset bliver afholdt tre gange: 3. maj i Kvindehuset i Århus, 31. maj og 1. juni på Center
for Social Ansvar i København, og er et lederkursus for alle Bydelsmødre, som har interesse i
ledelse.

Til jer, der ikke har mulighed for at deltage,
har vi samlet nogle af de vigtigste pointer,
som vi kommer til at gå i dybden med på
kurset:
Råd til en god leder;
Start alle møder ud med en fællesskabende
øvelse: Stemningen bliver god og uformel, og
hvis hver enkelt starter med at få sagt noget, så
er man i gang, og så er det nemmere at deltage
aktivt resten af mødet. Kontakt Mai-Britt, Zeljka
eller Maja fra Landsorganisationen for at få tilsendt eksempler på gode ”Energizere”.
Husk at alle Bydelsmødre er vigtige, og alle
opgaver er vigtige: Lav en liste over alle opgaver, små som store, der er i afdelingen. Sørg for
at alle Bydelsmødre har en opgave, der er deres,
og som de har ansvaret for, så de føler sig vigtige og anerkendt. Hvis det er en meget travl kvinde, kan det være at stå for te og kaffe til møderne. Hvis det er en kvinde med overskud, kan det
være en større opgave som at skrive opslag og
kontakte fagpersoner. Kend den enkelte så du
ved, hvilken opgave der passer til hende.
Sørg for at være Bydelsmødre for hinanden:
Sørg for at have en fornemmelse for hver enkelt i
gruppen. Er der nogen, der har svært ved at
overskue sine opgaver? Eller som har problemer
derhjemme og trænger til at snakke? Hvis vi
hjælper hinanden, bliver gruppen stærkere og
sammenholdet bedre.
Overvej hvem der starter jeres møder: Det
skal være Bydelsmødrene selv som byder velkommen til mødet og som styrer mødet. Prøv at
skiftes til at byde velkommen til møderne – I er
alle sammen værter!
Vi håber, at der er nogle af rådene, som I kan
bruge i netop jeres afdeling.
Og vi glæder os helt vildt til at se en masse Bydelsmødre til kurserne!
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Nye foldere klar til brug!
Laura Yde, Praktikant hos Bydelsmødrenes Landsorganisation

Bydelsmødrenes Landsorganisation er stolte
af at kunne præsentere de tre nye foldere:
”Jeg skal Giftes”, ”Jeg skal Skilles” og
”Død og Begravelse – hvad skal du huske”. Folderne er lavet i et samarbejde imellem Bydelsmødrenes Landsorganisation og
ligestillingsministeriet og er udarbejdet i forlængelse af ligestillingsministeriets rettighedskampagne. De tre foldere kan bruges
som et arbejdsredskab, som Bydelsmødrene
kan støtte sig til, når de vejleder kvinder.
Folderen er en slags ”tjek-liste”, hvor I finder
de vigtigste informationer om, hvad du skal
gøre, hvad du skal vide og hvem du kan
kontakte, når du skal giftes, skilles eller oplever dødsfald.

Folderne kan bestilles hos Bydelsmødrenes sekretariat
og kan snart printes på bydelsmor.dk.

Fuld tryk på spørgeskemaerne
Af Mai-Britt Haugaard Jeppesen, Bydelsmødrenes Landsorganisation.

Spørgeskemaerne tikker ind, postkassen oversvømmes af excel-ark
med masser af krydser og viden om
Bydelsmødre og alt det fantastiske,
de gør.
HUSK at vi ikke er færdige endnu!
Vi opfordrer alle til at blive ved og
ved med at udfylde og sende skemaer.
Vi siger tak for al den tid, I bruger på
at udfylde, udfylde og atter udfylde.
Vi lover, at I får en masse gode historier tilbage om Bydelsmødreindsatsen.
Evalueringen laves af Deloitte som en
del af deres CSR-strategi.

Der er præmier til de grupper som deltager!
OBS: Når I har svaret på de forskellige spørgeskemaer,
så er I automatisk med i en lodtrækning om forskellige
skønne præmier. I kan blandt andet vinde 2500 kr. til en
middag for hele gruppen. Lodtrækningen vil finde sted på
årets landsmøde, hvor de forskellige vindere vil blive udtrykket og hyldet.

Tak
stor for Jer
es
e in
dsa
ts!

Hvis I endnu ikke har udfyldt, så kan det nås endnu!
Der er også mulighed for
at udfylde skemaet elektronisk.
Hvis I har spørgsmål eller
brug for hjælp så kontakt
sekretariatet!
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NYHEDSBREV
FORÅRET 2014
BYDELSMØDRENES LANDSORGANISATION
WWW.BYDELSMOR.DK

Bydelsmødrenes Landsorganisation arbejder for
at styrke og synliggøre Bydelsmødrene og deres
indsats.

KONTAKT OS:
Bydelsmødrenes Landssekretariat
Pasteursvej 2
1799 København V

Dette nyhedsbrev er udgivet af Bydelsmødrenes
Landsorganisation. Hvis du har kommentarer,
gode ideer, ris eller ros, er du velkommen til at
kontakte Mai-Britt Haugaard Jeppesen:
mhj@bydelsmor.dk

info@bydelsmor.dk
Zeljka Secerbegovic
3017 7804
zs@cfsa.eu

Bydelsmødrenes Landsorganisation er en privat
organisation etableret under Center for Socialt
Ansvar. Læs mere:
www.centerforsocialtansvar.dk

Mai-Britt Haugaard Jeppesen
3017 7803
mhj@cfsa.eu

Center for Socialt Ansvar driver også
Natteravnene, Erhvervsguiderne, Bag
Facaden og FamilieIværksætterne.

Maja Langhorn
3071 2244
ml@cfsa.eu

Kommende aktiviteter:
LANDSMØDE 4. OKTOBER 2014
Den 4. oktober er det endnu engang
tid til at tage hinanden i hånden og
følges ad til en stor oplevelse, når
Bydelsmødre fra hele Danmark mødes
til Bydelsmødrenes Landsmøde.
Vi ser allerede nu frem til en fantastisk dag med viden, overraskelser og
tid til at tale med- og lære af hinanden.

KURSUS I STYRKELSE AF BYDELSMØDREMETODER KOMMER TIL
EFTERÅRET
IBM og Bydelsmødrenes Landsorganisation er i samarbejde gået i gang
med at udvikle et kursustilbud, som
skal styrke Bydelsmødrene i jeres
arbejdsmetoder. IBM er en virksomhed, som er organiseret omkring
mentorordninger. IBM biddrager derfor til kurset med viden og materiale,
mens Landsorganisationen sammensætter og afholder kurset.
Kurset er en del af IBM’s CSRstrategi.

Evalueringen:
Det er super vigtigt, at vi får så mange spørgeskemaer i
hus som overhovedet muligt. Vi skal have dokumenteret
alt det vigtige arbejde, som I laver ude i de enkelte afdelinger.

OBS OBS OBS:

Deadline for udfyldning af spørgeskemaer og samtaleskemaer er 1. juni.
Den kvalitative undersøgelse skydes snart i gang. Vi
har brug for afdelinger som har lyst til at deltage i fokusgruppe-interviews en lørdag i løbet af september.
Vi garantere for en lærerig dag og et boost til gruppens
sociale fællesskab.
Kontakt Landsorganisationen for mere information.
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