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Referat af Styregruppemøde  
Dato: 19. september 2020  

Tidspunkt: Kl. 10.00 – 12.00 

Sted: Zoom 

Tilstede: Hanan, Randa, Tiahes, Amira, Rojin, Zeljka og Mai-Britt 

Afbud: Elizabeta 

1. Landsmødet 

Praksis 
• Emnet for landsmødet: Ansvar of Fællesskab 
• Landsmødet afholdes søndag den 25. oktober kl. 11-14.00 
• Sekretariatet sender en landsmødekasse til alle grupperne med lidt pynt, et gavekort til lidt snack, 

badge mv. 
• Hver lokal Bydelsmor-gruppe samles i et lokale med storskærm. 
• Landsmødet bliver afholdt digitalt på zoom. 
• Programmet ligner det vi plejer at gøre – fejring, fagligt indlæg, Bydelsmødre taler, uddeling af 

diplomer. 
• Sekretariatet hjælper med teknikken. 

Styregruppens rolle under landsmødet 
Hanan, forkvinde holder tale på styregruppens vegne. 

Pointer til talen: 

• Præsentation af styregruppens medlemmer 
• Styregruppens opgave 
• Hvordan styregruppen har taget ansvar ift. covid-19, delt information, talt med andre Bydelsmødre, 

støttet hinanden, indsamlet udfordringer mv. fx til Styregruppen. 
• Mange online møder under covid-19, erfaringsudveksling, idéudvikling, sparring. 
• TAK til alle Bydelsmødre i hele DK for deres kæmpe indsats under covid-19. 

Valg til styregruppen 
Nye medlemmer: 

• Vi mangler kandidater fra valgområde 4 og 5. 

På valg: 

• Amira stiller op igen 
• Randa stiller op igen 

Udfordring: Der er mange som ikke ved hvad styregruppens opgave er. 
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2. Bydelsmødre under covid-19 
Opgaver Bydelsmødre har løst under covid-19: 

• Være bindeled mellem myndigheder og familier – sikre at information nåede ud. Den helt 
nødvendige håndholdte indsats, der oversætter anbefalinger til hverdagspraksis. 

• Give tryghed til familier som ikke vidste noget om sygdommen, familier som var meget bekymrede 
og ikke havde nogen at spørge. 

• Lavpraktisk instruktion og information om fx brug af masker, hvor mange test skal man tage, afstand, 
ikke give hånd. 

• Være eksperter myndighederne kan bruge fx så materialer blev udarbejdet i overensstemmelse med 
målgruppens behov. Og fx ved at understrege at videoer er bedre end materialer der skal læses. 

• Være den Spørge BM om hvordan materialer bedst muligt når ud til målgruppen. 1 minuts video! 

Hvad ønsker vi mere af: 
En bedre og hurtigere påklædning af Bydelsmødre til opgaven. 

• Kan man fx nedsætte en arbejdsgruppe som arbejder på tværs af landet med en handleplan til og 
support af Bydelsmødre. 

Mere anerkendelse af Bydelsmødre som centrale i myndighedernes indsats. 

• Der kommunikeres rigtig meget både fra lokale Bydelsmødre-grupper og fra sekretariatet, men 
stadigvæk glemmes Bydelsmødrene. 

o Kan vi lave et brev til alle landets borgmestre? 

Konkrete udfordringer 
• Uddeling af gratis masker til udsatte familier – man kan kun få en lille portion af maskerne hver gang, 

det er et stort problem, når man er mange medlemmer i en familie. Familier skal ofte ned og hente 
masker og de føler, at de skal tigge for at få masker nok – kan det gøres bedre? 

Nye idéer: 
Vi skal vise os endnu mere frem – være endnu mere synlige. 

Webinar om Bydelsmødres og babas indsats under covid-19 og i det hele taget. 

• Bydelsmødre/baba frivillige fortæller om deres indsats. 
• Kommunale folk fortæller om hvad samarbejdet har betydet for deres indsats. 

3. Evaluering af styregruppemøderne 
• Onlinemøder har fungeret godt, fordi det er meget praktisk og let for alle. 
• Onlinemøder skal helst afholdes i hverdagene om aftenen. 
• Vi savner det fysiske møde – de uformelle samtaler mellem os savner vi. Det giver energi. 
• Emner på styregruppemøderne: 

o Corona situationen har fyldt alle møderne, så vi har ikke haft mulighed for at tale om de 
andre spændende emner. 

Ny idé 
• Et årligt møde med overnatning i en weekend, hvor hele styregruppen mødes og planlægger hele 

året. 
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4. Ny kommunikationsplan  
Mål 

• En stærk Bydelsmødreindsats 
• En stærk Bydelsmødre organisation 

Metode 
Styrke kommunikationen og relationen mellem de forskellige Bydelsmødre-grupper og mellem Bydelsmødre-
grupperne og sekretariatet. 
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Diskussion af kommunikationsplan 
Lukket facebook gruppe for alle Bydelsmødre 

• Rigtig god idé. 
• Kan styrke relation og kontakt mellem Bydelsmødre-grupperne 

Whatsapp/messenger 

• Fungerer godt i mange grupper 
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• I andre grupper mangler der en aftale/forventningsafstemning omkring tilmelding/ svar tilbage – 
hvem har ansvaret. 

Hjemmesiden 

• Præsenteres næste gang for styregruppen. 

Nye idéer 
• Månedligt lidt uformelt online møde for Bydelsmødre hvor man stiller spørgsmål, kommer med 

udfordringer, som deltagerne hjælper med at svare på. 
• Netværk for koordinatorer, forkvinder hvor konkrete udfordringer drøftes og man hjælper hinanden. 

5. Info fra sekretariatet 
• Donation fra Liljeborg fonden: alle Bydelsmødre-grupper får et lille beløb, som tilskud til et lokalt 

arrangement, som kan støtte Bydelsmødrenes fællesskab herunder covid-19. 
Beløbet er udregnet på baggrund af antal Bydelsmødre, som regelmæssigt møder op til 
månedsmøderne. Desuden sendes der en covid-19 pakke ud til alle Bydelsmødre med mundbind, 
håndsprit, covid-19 handleplan mv. 

• Donation fra Ole Kirk’s fond til støtte af Bydelsmødre-indsatsen. 
• Stor ros til Bydelsmødre fra Sundhedsstyrelsen, SIRI, politikere, kommuner og mange fagpersoner. 
• Mind The Democracy! er i gang igen med arrangementer rundt omkring. Der arbejdes på en 

handleplan for forankring hos demokrati-inspiratorerne selv. 

6. Evt. 
• Styregruppemøde inden næste landsmøde, hvor program for styregruppemødet præsenteres og 

diskuteres. 

 


