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Sted 
 

Dato og tidspunkt 
 

Bydelsmødrenes Landsorganisation 
Bygmestervej 10 
2400 KBH NV 
 

5. maj 2018 
kl. 10.30-16.00 
 

Dagsorden 
Velkommen   
Kaffe/te 

Tjek ind  

1. Landsmødet 2018 
a. Præsentation af ramme for landsmødet 

i. Diskussion  
2. Vores digitaleværktøj – Kaltoum præsenterer det nye værktøjet.  

(efter frokost laver vi små film 😊"#$%) 

3. Hvordan får vi Fatima og Mette til at mødes? 
a. Hvad er problemet og hvordan løser vi det? 

4. Orientering fra Bydelsmødrenes landssekretariat 
a. Nye muligheder: 

i. Småbørns løftet status 
ii. Unge mødre 

b. FNs verdensmål 
i. Kaltoum og Mai-Britt deltager i  

5. Status på udfordringer 

På mødet i november fik vi identificeret udfordringerne som blev delt på 3 niveauer – Udfordringer i 
forhold til kvinder, samfund og Bydelsmødre grupperne: 

KVINDER 
Alle kvinder har ret til at 
bestemme over sit eget liv. 
Alle kvinder er stærke-siger 
deres mening og står op for dem 
selv 

SAMFUND 
OS! Vi er sammen. 
Et mere mangfoldigt 
arbejdsmarked 

BYDELSMØDREGRUPPE 
Fælles ansvar-acceptere 
forskelligheder  

Mistillid til myndighederne 
 

Lovgivning Konflikt-misforståelser, 
kommunikation, jalousi 
Hvorfor får hun lov? Bestyrelses 
møder-kommer ikke 
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Opdragelse af børn-dilemmaer 
 

Strukturelt 
 

Mere uddannelse 
Fx-konflikt, forståelse af 
frivilligheds krav, forældre 
kursus, pas på dig selv 

Selvtillid- bevidstgørelse-
selvværd 
Masser af gode ressourcer, men 
kan ikke komme videre -stolthed 
 

Digitalisering Månedens møder :deltagelse, 
aktive BM. 
Planlægge, styre 
Tag ansvar-fællesskabet 
Tjek-Tjek ud 
Kommunikation-Toget, sig det 
højt 
Overblik over kompetencerne i 
en gruppe 
Årshjul 

Mangler informationer/viden-
møde med folk 

Jobmuligheder-uddannelse  

Ansvarlighed Langtidsledighed +opkvalificering  
Viden om regler, rettigheder, 
muligheder 

Medierne -retorik, taler om 
Integration, kvinder nuancering 

 

 Social kontrol-parallelt samfund  
 

Hvad er status? 

• Hvordan arbejder vi med Social kontrol-kampagne i København 
o mini workshop 

• Udfordringer i Bydelsmødre-grupperne: ”Om at tage ansvar” 
o Status på konsulenternes arbejde 

• Hvordan går det i Odense med jobforløbet? 
 

6. Hvad betyder det at få en donation? Hvordan bliver pengene brugt? 

7. hvilke pointer skal kommunikeres ud til Bydelsmødre og hvordan vil I gøre? 

8. Evt. 

9. Tjek ud og tak for i dag! 


