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Sted 
 

Dato og tidspunkt 
 

Bydelsmødrenes Landsorganisation 
Bygmestervej 10 
2400 KBH NV 
 

19. januar 2019 
kl. 10.30-16.00 
 

Referat 
Velkommen   
Kaffe/te 

Tjek ind  

1. Præsentation af Fonden for Socialt Ansvar 

Bydelsmødre er en del af Fonden for Socialt Ansvar. 
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Thit Aaris-Høeg er 
direktør. 

 

 

 

 

 

 

 

2. Intro til arbejdet i styregruppen (styregruppens opgaver, formål, værdier mm.) 

Baggrunden for al vores arbejde er vores fem værdier: 

• Lighed 
• Respekt 
• Tillid 
• Anerkendelse 
• Mangfoldighed 

Forretningsorden Bydelsmødre styregruppe 
Fælles mål 

• En stærk Bydelsmødre-indsats både lokalt og nationalt. 
• Et stærkt ”VI” som arbejder sammen mod et fælles mål.  

Styregruppens opgave 
Styregruppen arbejder som et advisory board 

• At støtte sekretariatet og landsorganisationen til at arbejde i den rigtige retning i forhold til 
formålet og virkeligheden lokalt 

• At hjælpe med til at finde løsningerne, kvalificere nye tiltag, så de er brugbare lokalt 
• At kommunikere til Bydelsmødre 
• At sikre nye kandidater til styregruppen 

Hvordan 
• Møderne: 

o 3 møder afholdes hvert år (januar, maj, september) evt. et 4 . møde, hvis det er nødvendigt 
o Møderækken hen over året har følgende struktur: 

§ 1. møde:  
• Intro til styregruppen (styregruppens opgaver, formål, værdier mm.) 
• Konstituering, diskussion om udfordringer, input til løsninger 



 

STYREGRUPPEMØDE 19. januar 2019                                                                                               
• Ny strategi præsenteres 

§ 2. møde:  
• Status på udfordringer (hvad er planen, hvad er sat i gang) 
• Refleksion og diskussion af udfordringer og løsninger.  
• Opsamling: hvilke pointer skal kommunikeres ud til Bydelsmødre og 

hvordan vil I gøre. 
§ 3. møde:  

• Status på udfordringer 
• Planlægning af landsmødet, tale, rollefordeling, rekruttering af nye 

medlemmer til styregruppen inkl.  
• Middag som tak for deres indsats. 

Krav til styregruppen 
• Kommunikation 

o Svare tilbage inden for en uge 
o Fortælle om styregruppens arbejde til andre Bydelsmødre (Facebook, egen gruppe) 

• Deltagelse: Man skal min. deltage i 2 af dem. 
 

3. Ny strategi for Bydelsmødre og orientering fra sekretariatet 

Nyt mantra: BYDELSMØDRE ER EN DEL AF LØSNINGEN 

Problemorienteret tilgang: Bydelsmødre arbejder ud fra en problemorienteret tilgang. Dvs. at 
både lokalt og nationalt definerer man problemer, som man gerne vil være med til at løse. 

Visioner: 

• Bedre integration gennem øget tillid og gensidig forståelse. 
• Ligestilling/ rettigheder - Alle kvinder har mulighed for at bestemme selv.  
• Bedre fremtidsmuligheder for børn og familier i udsatte livssituationer. 
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Områder vi arbejder med i 2019 

 

 

 
 

Bydelsmødre

Den frivillige 
indsats 

Dokumentation
/ 

kommunikation

Mind the 
Democracy

Trygge 
læringsrum hos 
udsatte familier

Samarbejder

Lobby / 
vidensdeling 

Kommunikation 
- nye 

materialer

Bydelsmødre 
en del af 

løsningen i 
Norden og 

Europa

Bydelsmødre 
business 

Kvinder i Job
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Kommentarer: 
• Dokumentationsværktøj 

o Hvordan får vi flere Bydelsmødre til at huske at registrere det de laver? Kan vi fx hylde den 
bedste Bydelsmødre gruppe hver måned? 

• Drengene 
o Vi må ikke glemme drengene. Hvordan kan vi som Bydelsmødre arbejde med de drenge, 

som er røget ud i kriminalitet? 
o Kan vi fx arbejde med at opbygge relation og fortrolighed mellem mor og far for at styrke 

deres forældreansvar og forældreskab?  
• Bryde tavsheden og skammen 

o Hvordan kan vi arbejde med at bryde tavsheden omkring de ting i familien som ikke går 
godt og fjerne skammen over ikke at lykkes. Fx når ens barn begår kriminalitet? 
 

• Kvindeøkonomi: Holstebro, Herning og Gellerup er meget interesserede i et besøg. 
• Ensomme ældre: Iman har arbejdet med ældre i Brabrand. Tiahes, Holstebro, vil gerne være med til 

at arbejde med ældre i Holstebro. 

Samarbej
der

Ensomme 
ældre

De gode 
historier (DFH) 

Forebyggelse 
af social 
kontrol 

IT-
kompetencer 
(Digitalisering

s-styrelsen)

Hjertevarm 
mad

Kvindeøkono
mi

Forebyggelse 
af 

perinatal mor-
talitet

(MAMAACT)

Ligestilling / 
FNs

verdensmål

Småbørnsløft

Folkebevægel
sen mod 

ensomhed

Sex&samfund
/ Game
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Sparring på samarbejde mellem Bydelsmødre og skoler omkring at støtte udsatte børn til en bedre 
skolegang. 

Hvad er problemerne 

• Fravær: 
o Forældre holder deres børn hjemme, fordi de har brug for børnenes hjælp fx til at 

tolke. 
o Forældrene mangler overskud til at stå op, pakke taske og sende børnene afsted. 
o Sidst på måneden har forældrene ikke penge til at købe ind til madpakke. 

• Struktur / rammer 
o Forældre sender ikke deres børn i seng kl. 20.00, fordi de har gæster til sent eller selv 

er på familiebesøg med børnene. 
o Forældrene har ikke overskud til at skabe rammer, de falder i søvn foran Tv’et og 

vågner kl. 23-tiden og først der sendes børnene i seng. 
o Dårlig livsstil 

Løsninger: 

• Temaaftner om praktiske løsninger 
• Skolemad 
• Lektiehjælp på skolen 
• Oplysning om hvordan dårlige vaner påvirker børnene 

Hvem kan være frivillig: 

Bydelsmødre skal være første kontakt. Sproget er vigtigt! 

 

 

4. Datoer for de næste møder i styregruppen 

19. januar 2019 

Maj 2019 

September 2019 

 

5. Evt. 

29.1.2019: Møde med Ligestillingsminister Eva Kjer 
21.3.2019: Netværksmøde Jylland 
13.3. 2019: Netværksmøde Sjælland 
 

Tjek ud og tak for i dag! 
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