
BLIV
BYDELSMOR 

BYDELSMØDRE BRINGER HÅB OG
FORANDRING I  KVINDERS LIV 

Læs mere om Bydelsmødrene på:
https://socialtansvar.dk/indsats/bydelsmoedre/

HVAD KRÆVER DET AT BLIVE
BYDELSMOR?
Før du kan kalde dig Bydelsmor, skal du bestå
Bydelsmødernes Grunduddannelse. 

Uddannelsen består af 15 moduler, hvor du lærer, hvordan du
bedst kan vejlede og hjælpe kvinder. 

Du lærer at bruge Bydelsmødernes metoder, og du får viden
om kvindeliv, familieliv,  og det danske samfund. 

SÅDAN BLIVER DU BYDELSMOR



Du gerne vil støtte og hjælpe andre kvinder i dit lokalområde

Du gerne vil være en del af et fælleskab med andre kvinder 

Du gerne vil uddanne dig til at kunne vejlede og hjælpe
andre kvinder

Du gerne vil være med til at arrangere aktiviteter i dit
lokalområde 

Du gerne vil gøre en forskel og hjælpe 
      med at løse problemer i din bydel 

BYDELSMØDRE STØTTER
KVINDER

 

Som Bydelsmor taler du med kvinder i lokalområdet. Du
støtter og vejleder dem og hjælper dem med at få løst de
problemer, de har.

Som Bydelsmor bruger du dit modersmål, din erfaring og viden
til at bygge bro mellem kvinder og samfundet. 

Du kan f.eks. fortælle om kommunens tilbud, hjælpe med at
oversætte breve eller gå med til møder hos kommunen, på
skolen eller i daginstitutionen.

BYDELSMØDRE ARRANGERER AKTIVITETER 
Som Bydelsmor er du også med til at arrangere forskellige
aktiviteter i dit lokalområde, som du synes mangler. F.eks.
kulturdage, kvindecafeer, fester, oplæg og meget mere.

BLIV BYDELSMOR
FORDI: 

HELE DANMARKS
BYDELSMØDRE 
Bydelsmødrene er frivillige kvinder, som støtter andre kvinder
til at styrke sig selv, sine børn og deres familier. 

Der er over 900 Bydelsmødre, som alle er en del af lokale
Bydelsmor-grupper i hele Danmark. 

Som Bydelsmor bliver du en del af både et stort nationalt
fælleskab, og et mindre lokalt fælleskab. Du får også et stort
netværk af både andre Bydelsmødre og fagpersoner. 

Læs mere om Bydelsmødrene på:
https://socialtansvar.dk/indsats/bydelsmoedre/
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