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Tilstede: 

Gitte Larsen, Rikke Skovfoged, Nimet Topcu, Tagharid Rahma, Lotte Larsen, Helle 

Fahl, Ann Poulsen, Kirsten Fischer, Line Hillerup, Malene Willer, Mai-Britt Haugaard 

Jeppesen 

 

Afbud: 

Suzan Saygili, Urszula Potas, Maja Langhorn 

 

Dagsorden 

1. Siden sidst I  

2. Ny situation i Styregruppen 

3. Kirsten Fischer, INM 

4. Liste over nye Bydelsmødre 

5. Godkendelse af grundpakken 

6. Oversigt over ekstra-kurser 

7. Landsmøde for frivillige Bydelsmødre 

8. Kort nyt fra Landssekretariatet 

9. Planlægning af alle møder i 2011 

10. Evt. 

 

1. Siden sidst 
Alle fik tid til at fortælle om, hvordan det går med Bydelsmødrene lokalt. 

 

Nimet: kunne fortælle om de fire projekter hun arbejder på, hvor der er opstået et 

par udfordringer i både Kalundborg og Herning, positive meldinger fra Holbæk og 

Kolding:  

Kalundborg: I Kalundborg har der været nogle udfordringer omkring 

rekrutteringen. En beboerrådgiver har foreslået at lave små hold og holde 

infomøder for at styrke Bydelsmødrene her. 

Holbæk: Startet hold op, Kommunen har kompetente folk 

Kolding: Positiv energi, gjort hold færdig, Bydelsmødrene forankres i Frivillighuset. 

Nyt hold på 12 går i gang i september. 

Herning: I Herning er der afholdt infomøder, men der mangler stadig at finde frem 

til interesserede kvinder, samtidig er Kulturhuset, hvor Bydelsmødrene skal 

forankres truet af lukning. Nimet holder fortsat kontakt og ser hvad der sker.  

 

Tagharid: opstart af forening på Nørrebro. D. 9. september afholdes der 

bestyrelsesmøde, hvor det stormøde, der er inviteret til 30. september, 

planlægges. Bydelsmødrene fra Nørrebro inviterer alle Bydelsmødre i København til 

at deltage i foreningen. 
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Lotte: 13 Bydelsmødre er tilknyttet Bydelsmødre Valby-Sydhavn. Udfordringerne 

er økonomiske. Bydelsmødrene tænkes ind i helhedsplanen. Var inviteret til Iftar 

på den amerikanske ambassade, souschefen vil gerne kontaktes omkring et muligt 

samarbejde mellem herboende amerikanere og Bydelsmødre. 

 

Gitte: Medborgercenter, Dalum, har været lukket og er blevet renoveret. Holdt stor 

åbningsfest. Omkring 20 kvinder starter i nyt Bydelsmødre 7.9.2011  

 

Rikke: Internationale dage, Foreningsguide Q 

 

Helle: Behandlingen af de nye Bydelsmødre-projekter er snart færdige, der 

mangler kun den endelige bevilling. Og 11-12 af de nye projekter er i samarbejde 

med Biblioteksstyrelsen. 

 

2. Ny situation i styregruppen 
Både Urszula og Lotte har valgt at træde ud af styregruppen før næste 

generalforsamling. Urszula på grund af manglende tid og Lotte på grund af nyt 

arbejde. 

 

Tagharid og Suzan, som har fungeret som suppleanter indtræder som medlemmer 

af Styregruppen. 

Kirsten blev foreslået som nyt medlem med taleret uden stemmeret, og blev valgt 

ind.  

 

3. Kirsten Fischer 
Kirsten fortalte om sit feltarbejde i Berlin - Neukölln. 

 

Det kan konstateres, at projekterne i Neukölln er anderledes end dem i DK. Efter 

en kort gennemgang af Berlins opdeling, fremlagde Kirsten de elementer fra 

feltarbejdet, som hun finder afgørende for projektets succes, kvalitet og stabilitet, 

som både omfatter det organisatoriske og udførende niveau (se bilag 1). 

Karakteristisk for projektet er den værdibaserede ledelse og, at tilbuddet er i 

øjenhøjde. Strukturen er klar og enkel: 10 temaer, 10 besøg pr kvinde. 

 

Som en afrunding på Kirstens oplæg, blev der diskuteret krav til de kommende 

Bydelsmødre i DK. I Neukölln er minimumskravet: de skal kunne tale og forstå 

tysk, de skal være mødre og de skal gennemføre uddannelsen med et fremmøde 

på 90 procent.   

 

4. Liste over nye Bydelsmødre-projekter fra INMs pulje 
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Listen over de nye projekter blev fremlagt og gennemgået 

 

5. Godkendelse af Grundpakken til nye Bydelsmødre-grupper 

Grundpakken og grunduddannelsen blev gennemgået og diskuteret. Der tilføjes 

rettelser hvorefter grundpakken og grunduddannelsen skal godkendes af 

styregruppen. Når startpakken er endeligt godkendt lægges den på 

www.bydelsmor.dk 

 

6. Oversigt over ekstra kurser 

Gennemgang af ekstrakurser og forslag til andre kurser. 

Listen præsenteres på www.bydelsmor.dk og revideres løbende. 

 

7. Landsmøde for Frivillige Bydelsmødre 
Formålene med Landsmødet er, at Bydelsmødrene skal opleve sig som en del af et 

større netværk, at mødet bliver en platform for at udveksle erfaringer, at 

Bydelsmødrene bliver skarpe på, hvad det vil sige at være Bydelsmødre og at 

præsentere Bydelsmødrenes Landsorganisation. 

 

Dato: datoen blev ikke fastlagt, men det blev besluttet, at Landsmødet skal en 

hverdag i november. 

  

Transport: Styregruppen søger penge i Bydelsmødrenes støttefond til at dække 

transport. 

 

Location: Stedet for Landsmødet blev diskuteret. Mulighederne er: Kolding, 

Knudshoved, evt. et rådhus. Det skal foregå et sted, som er nemt at komme til for 

alle. 

 

Bydelsmødrene får en gavepose: creme, ugeblad, taske etc.  

 

8. Kort nyt fra Landssekretariatet 

Mai-Britt gennemgik nyt fra Landssekretariatet. 

 

4.a. På Bydelsmødre-besøg i Danmark. Line er i gang med en tur rundt til alle de 

jyske Bydelsmødre. 

 

4.b. Samarbejde med Det kriminalpræventive Råd  

Fonden for Socialt Ansvar sidder med i Det Kriminalpræventive Råd, i udvalgte for 

Børn og Unge. I år har udvalget fokus på forebyggelse af kriminalitet. Hvert år i 

november mødes Fællesudvalget i Det Kriminalpræventive Råd og udvikler næste 

http://www.bydelsmor.dk/
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års strategi. I år er det blevet besluttet at inddrage borgerne i en høring. Høringen 

finder sted i Herning og i København i starten af september og inddrager børn og 

unge (12-15, 16-25) og forældre. 

 

4.c. Samarbejde med Fødevarestyrelsen  

Fødevarestyrelsen har spurgt Bydelsmødrene i København om hjælp. De skal lave 

en kampagne om Nøglehuls-mærket, som retter sig mod familier med etnisk 

minoritetsbaggrund. D.16. august var 4 Bydelsmødre inviteret til sparringsmøde 

for at give feedback på materialer, seminar mm. 

Det blev besluttet at afholde et sundhedsseminar for Bydelsmødre i København, 

Frederiksberg, Ishøj og andre kommende Bydelsmødre d.6. oktober kl. 18-22 i 

Osramhuset, Nørrebro 

 

4.d. Prækvalifikation til landsbyggefonden  

Vi arbejder i øjeblikket på at gøre det så nemt som muligt for helhedsplaner at 

søge midler til Bydelsmødre i Landsbyggefonden. Vi er i gang med at samle 

informationer og taldata, som kan bruges i prækvalifikationen. 

 

4.e. Youmeshopping.dk  

Vi er blevet kontakt af youmeshopping.dk Det er nethandel med et social 

perspektiv. 

Læs mere her: 

Idéen bag youmeshopping.dk er at give danskerne mulighed for både at opnå rabatter OG 

støtte et godt formål, når de handler via nettet. Projektet drives lige nu på 100% frivillig basis, 

ulønnet og er endnu ikke lanceret i offentligheden. Der vil inden længe blive bygget et meget 

professionelt website op, ligesom vi er i gang med at etablere en række spændende, 

strategiske partnerskaber. 

 

Tanken er at give danskerne en indgang via Facebook, hvor de hver dag får nye og spændende 

rabatter - samt kan gøre en forskel. Dvs. at vi indgår aftaler med firmaer, som ser en idé i 

både at skaffe sig flere kunder ad denne vej og profilere sig på at vise et socialt ansvar. 

Firmaerne accepterer at give en rabat til vores brugere, en donation til et velgørende formål 

samt et beløb pr. salg til os for at dække de beskedne udgifter, der er forbundet med at drive 

Robin Hood Shopping. 

 

HVORDAN FÅR VI DONATIONER UD AF DET? 

Vi vil meget gerne have lov til at indsamle penge til jer også. Det eneste, vi skal bruge fra jer, 

er et tilsagn om, at I ønsker donationer fra YouMeShopping. Vores tildeling af midler fungerer 

på den simple, demokratiske måde, at brugerne én gang i kvartalet stemmer om, hvem der 

skal have glæde af pengene. Vi fordeler herefter pengene ud fra de procentuelle stemmetal - 

dvs. at får jeres organisation 20% af alle stemmerne, modtager I 20% af de indsamlede 

midler. Så enkelt er det. 

 

4.f. Borgmesterbesøg 30.9. 
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I anledningen af frivillighedsdagen 30.9. besøger Anna Mee Allerslev, beskæftigelses- 

og Inklusionsborgmester, Bydelsmødrene på Nørrebro i Osramhuset. Alle Bydelsmødre 

i stor København og Frederiksberg er inviteret. Bydelsmødre fra Lundtoftegade laver 

samozaer til besøget. 

 

4.g. Bydelsmødrene på Nørrebro styrker deres forening 

Bydelsmødrene på Nørrebro har etableret en forening og er nu i gang med at styrke 

den. 30.9.2011 holdes stormøde hvor alle Bydelsmødre inviteres til at diskutere 

vedtægter og til at blive medlemmer i foreningen. 

Der er ikke mange Bydelsmødre-foreninger i Danmark og den bliver således en slags 

pilot. 

 

4.h. Samarbejde med Biblioteksstyrelsen 

Der har været første følgegruppemøde i forbindelse med opstart af 11 nye 

Bydelsmødre projekter i Medborgercentre-regi. 23.9. er kick off møde, hvor 

Bydelsmødrenes Landsorganisation deltager og præsenterer landsorganisationen og 

grundpakken. 

Ann Poulsen indgår derfor i styregruppen med taleret men uden stemmeret. 

 

4.i. Puljer og fonde 

Landssekretariatet har søgt Bikubenfonden og modtaget 80.000kr til uddannelse af et 

nyt hold Bydelsmødre i KBH, og til kompetenceudvikling af Bydelsmødre i hele landet. 

Landssekretariatet har søgt puljen Styrket forældreinddragelse af nydanske forældre i 

grundskolen INM, projektet går ud på at uddanne nogle af Bydelsmødrene til at være 

brobygger mellem familier, børnehaver og skoler, når barnet går fra børnehave til 

skole. 

 

4.K Samarbejde med Røde Kors 

Vi er i samarbejde med Røde Kors i gang med to ting. For det første at søge penge til 

og udvikle et første hjælpskursus til Bydelsmødre. Det skal tilbydes alle Bydelsmødre i 

hele Danmark. Dels at udvikle et kursus i psykisk første hjælp, som handler om at 

give Bydelsmødrene nogle konkrete redskaber til at håndtere det at møde kvinder 

som er deprimerede eller lign. 

 
9. Planlægning af møderne for 2012 

Styregruppemøderne planlægges efter behov, men der holdes omkring 4 møder 
om året. Møderne kan evt foregår via skype for at undgå spild af ressourcer 
(både tid og omkostninger). 

 

10. Eventuelt 
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 Der skal oprettes et Bydelsmødre-korps, som skal bestå af erfarne 

Bydelsmødre. Planen er at de kan deltage ved møder, undervise etc. De skal 

have et kursus i Bydelsmødrenes principper og et kursus i præsentationsteknik. 

 

 

 Spørgsmålet ang. Bydelsmødrenes kendetegn med diskuteret: jakke, taske, 

tørklæde? Kirsten fortalte om sin erfaring fra Berlin: Berlin lægger vægt på en 

minimal uniformering, sjal og taske signalerer, at de er Bydelsmødre. De skal 

ikke være så ens, at mangfoldigheden forsvinder.    


