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Aftalens parter 

Bydelsmødre, Fonden for Socialt Ansvar 

og 

____________________________________ 

Bydelsmødres formål 

At støtte, mobilisere og engagere kvinder, der står udenfor samfundet, så de kan tage ansvar som aktive forældre 

og medborgere i det danske samfund. 

Vores værdier 

Ansvar  Respekt 

Tillid  Ligeværdighed 

Anerkendelse  Mangfoldighed  

 

Vores værdier er vores fælles retningslinje i al kommunikation, i relationen med hinanden og samarbejdspartnere 

og i vores arbejde med de kvinder og familier, vi støtter. 

Samarbejdsperiode 

• Samarbejdet starter ___________________________ 

Økonomi 

• Gruppen finansierer selv lokale aktiviteter og drift af indsatsen i henhold til vedtægt §10.  

 

• Bydelsmødres Landssekretariat finansierer alle omkostninger som vedrører udvikling og opdatering af 

materialer, årlige kurser, landsmødet, ulykkesforsikring, fælles hjemmeside, support fra konsulenter, 

dokumentationsværktøj og lokal årsrapport. Uddybes nedenfor. 

Bydelsmødres Landssekretariat stiller følgende til rådighed 

Bydelsmødrekonceptet  

• Adgang til konceptet med tilhørende materialer 

• Kollektiv ulykkesforsikring 

• Logo og andet materiale fx plakater, foldere, roll-up-design til synliggørelse 

• Fælles hjemmeside med kontaktinformation til den enkelte Bydelsmødregruppe 
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Evaluering 

• Adgang til skræddersyet dokumentationsværktøj 

• Kortfattet årsrapport på baggrund af data registreret af den lokale Bydelsmødregruppe 

Opkvalificering og erfaringsdeling 

• Tilbud om efteruddannelse til Bydelsmødregrupper 

• Netværksmøder for Bydelsmødregrupper 

• Landsmøde for Bydelsmødrene 

• Nyhedsbreve 

Support 

• Hotline – telefonisk til Landssekretariatets konsulenter 

• Løbende support, rådgivning, inspiration fra Landssekretariatet samt adgang til og oplæring i 

undervisningsmateriale, som styrker Bydelsmødregruppen 

Bydelsmødrenes frivillige arbejde 
Bydelsmødrene og gruppen organiserer sig og arbejder i overensstemmelse med Bydelsmødres koncept, 

vedtægter, formål, værdier og grunduddannelsens principper og metoder. 

I det frivillige arbejde tager Bydelsmødrene altid udgangspunkt i dem de støtters behov og forsøger altid at 

inddrage målgruppen i de aktiviteter, Bydelsmødrene skaber. 

Bydelsmødrene støtter kvinder i at skabe forandring på flere måder: 

Støtte én til én (peer-to-peer): 

Ca. 3 samtaler pr. mdr.  

• Taler med og lytter til kvinder 

• Bygger bro mellem kvinder og samfund 

• Skaber netværk for kvinder 

• Støtter gennem hjælp til selvhjælp 

Skabe fælles aktiviteter med og for kvinder: 

Ca. 2-4 pr. år 

• Aktiviteter for kvinder eller familier  

fx kvindecafé med rådgivning, temaaftener, legestue, kvindesvømning eller /zumba, 8.marts 

arrangementer 

• Samarbejder med lokale aktører om at løse lokale udfordringer 

fx Lokal skole og Bydelsmødrene samarbejder om at få flere forældre til at komme til forældremøder 

Kommunikation 

• Bydelsmødres officielle logo skal bruges i forbindelse med al materiale 

• Vi kommunikerer internt og eksternt med udgangspunkt i de 6 værdier 

• Gruppen repræsenterer den lokale frivillige indsats fx i forhold til medierne, men gruppen må ikke udtale 

sig om Bydelsmødres øvrige arbejde. Her skal gruppen henvise til Bydelsmødres Landssekretariat. 
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Behandling af Bydelsmødrenes oplysninger 

Gennem dokumentationsværktøj indsamler og behandler vi Bydelsmødrenes oplysninger for at kunne 

dokumentere vores frivillige indsats. Det er vigtigt for at kunne vise, hvor stort et arbejde Bydelsmødrene gør.  

Vi opbevarer Bydelsmødrenes oplysninger sikkert og de deles kun med Landssekretariatets medarbejdere. 

Bydelsmødrene har til enhver tid ret til at få indblik i, få rettet eller få slettet deres oplysninger ved at kontakte 

Bydelsmødres Landssekretariat.  

 

Opsigelse af samarbejdsaftalen  

Overholdes de ovenstående forpligtelser ikke, kan samarbejdet ophæves af begge parter. 

Hvis Bydelsmødregruppen modarbejder Bydelsmødres Landssekretariats vedtægter, formål eller værdier eller 

bryder samarbejdsaftalen, vil samarbejdet mellem Bydelsmødre, Fonden for Socialt Ansvar og 

Bydelsmødregruppen ophøre.  

 

 

 

 

 

Dato: 

 

_______________________________                     _________________________________                

Bydelsmødres Landssekretariat          Bydelsmødregruppe 


