REFERAT AF STYREGRUPPE MØDE 3.februar 2018
Sted:
Bydelsmødrenes Landsorganisation
Bygmestervej 10
2400 KBH NV

Dato og tidspunkt:
3.februar 2018
kl. 10.30-16.00

Dagsorden
Velkommen og tjek ind

1. Status på udfordringerne
På mødet i november fik vi identificeret udfordringerne som blev delt på 3 niveauer – Udfordringer i
forhold til kvinder, samfund og Bydelsmødregrupperne.
Se dem herunder:

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
Mistillid til myndighederne
Opdragelse af børn-dilemmaer
Selvtillid- bevidstgørelseselvværd
Masser af gode ressourcer, men
kan ikke komme videre stolthed
Mangler informationer/videnmøde med folk
Ansvarlighed
Viden om regler, rettigheder,
muligheder

SAMFUND
OS! Vi er sammen.
Et mere mangfoldigt
arbejdsmarked

BYDELSMØDRE GRUPPE
Fælles ansvar-acceptere
forskelligheder

Lovgivning
Strukturelt
Digitalisering
Jobmuligheder-uddannelse
Langtidsledighed og
opkvalificering
Medierne -retorik-taler om
Integration, kvinder nuancering
Social kontrol-parallelt samfund

Konflikt-misforståelser,
kommunikation, jalousi
Hvorfor får hun lov?
Bestyrelsesmøder-kommer ikke
Mere uddannelse
Fx-konflikt, forståelse af
frivilligheds krav, forældre
kursus, pas på dig selv
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
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Bydelsmødregruppe udfordringer: Overgang mellem fase 2 og 3 og fase 3 og 4
Vi har arbejdet med at lave gode overgange mellem de forskellige faser og forenkle
bestyrelsesarbejdet.
A) Bydelsmor-konsulenter er en måde at støtte overgangen, få introduceret de gode
månedsmøder, få etableret et godt fællesskab og lægge realistiske planer.
Vi arbejder på at få Bydelsmor-konsulenterne godt introduceret til Bydelsmødre-grupper.
B) Gitte, Laura og Zeljka har lavet en fast drejebog som beskriver overgangen fra uddannelse
til praksis.
C) Zeljka er ved at samle op på udfordringer og finde og afprøve løsninger i
bestyrelsesarbejdet, for at få udfordringerne løst. Det bliver også samlet i en drejebog, som
kort og klart gennemgår foreningsarbejdet.
Kommentarer:
• På Vesterbro laver vi årshjul, så alle har overblik og alle melder sig på forhånd til
opgaverne.
•

Det er okay at gøre det på forskellige måder, det skal bare fungere lokalt.

•

Det er en proces som tager tid – nogen gange tager det 3 bestyrelser før det rigtig
fungerer.

•

Energien både negativ og positiv energi kan smitte af på de andre. Dvs. de meget
motiverede kan miste energien hvis de andre hele tiden trækker ned. Hvordan kan vi sikre
at de motiverede forbliver motiverede? Det handler om at kommunikere tydeligt om man
er på eller ej (tog-øvelsen), det vigtigste er at man melder det til de andre. Det er faktisk
uvisheden ”er hun på eller ej – kan jeg regne med hende?” som demotiverer.

Løsninger:
•

Koordinatoren / forkvinden har et stort ansvar for at skabe en fælles kultur for åben
kommunikation. Skab en kultur af undren og aktiv spørgen – spørger hinanden i stedet for
at dømme hinanden.

•

Bydelsmødre skal huske at være Bydelsmødre for hinanden.
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•

Socialt arrangement KUN for Bydelsmødre – hygge og mad. Gå ud og spise sammen, lave
aften med ansigtsmaske – husk at vi skal have det sjovt og kunne lide hinanden.

•

Brug whats app eller lign. til fælles kommunikation – det skaber åbenhed og alle ved det
samme.

Udfordringer på samfundsniveau
•

Vi er i gang med at høste de første erfaringer i et jobrettetforløb i Odense. 15 kvinder er
klar til jobforløb.

Ad 2. Orientering fra Bydelsmødrenes landssekretariat
Samarbejde og fokus på den tidligere indsats.
Ny rapport: ”Udsatte småbørn har brug for tidligere hjælp”. De første 1000 dage er afgørende i et
lille barns liv. Derfor bør vi sætte bedre og tidligere ind med støtte overfor de udsatte børn, end vi
gør i dag, viser ny rapport fra Egmont Fonden.
Forskere peger i Egmont Rapporten på sundhedsplejerskerne som en faggruppe, der kan gøre en
væsentlig forskel i udsatte børns liv. De har en unik adgang til de udsatte familier og kan sørge for
at hjælpe de forældre, der ikke i tilstrækkelig grad formår at stimulere deres børn, videre til
særlige tilbud. Men også personalet i dagtilbud spiller en væsentlig rolle for de små børns
udvikling. Således viser flere undersøgelser, at dagtilbud af høj kvalitet er en vigtig
beskyttelsesfaktor mod udsathed senere i livet.
Læs rapporten her: http://www.egmontfonden.dk/Presse/Nyheder/Ny-rapport-Udsatte-smabornhar-brug-for-tidligere-hjalp/
BM kan/vil gøre en indsats i forhold til forebyggende indsats. Styregruppen har drøftet ideer om
Hvordan kan BM hjælpe mødrene bedst? Hvordan BM hjælper børn? Hvordan hjælper BM
vuggestue, daginstitutioner og fagpersonalet?
•

Kommunikations kursus til BM -Oplæg viden til kvinderne -børneliv og børneopdragelse

•

BM følger møderne fra gravid til vuggestue-sundhedsplejersker, mor og BM

•

BM bakker/støtter sundhedsplejerskens indsats

•

Mødes med mor omkring 1.år- tryghed

•

BM som brobygger ml. Familier og personale BM+ Pædagog +Mor
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•

BM fortæller pædagoger at barnet har brug for hjælp fx e lille bog BM +Pædagog

•

BM deltager i forældre møder i institutioner personale møder

•

Forældre kursus-BM +Fagpersoner +Forældre

•

Introducer moren for muligheder i lokalområdet fx. Bibliotek

•

Intro møder i vuggestuer/institutioner

•

Stille tolk til rådighed for mødrene

•

Tage kontakt til nye flygtninge/familie -viden om daginstitutioner

•

Besøg og samtale med leder/pædagoger

•

BM hjælper mor med at henvende sig til institution

•

Forventningsafstemning – pædagoger, sundhedsplejersker og pædagoger. Se BM som
samarbejdspartner.

Udbredelse af Bydelsmødre
o 5 nye byer fik Bydelsmødre-grupper.
o 172 nye Bydelsmødre tog Bydelsmødre-grunduddannelsen på 15 moduler.
o 300 deltog på landsmødet; social kontrol var på dagsordenen.
o Bydelsmødre har samarbejdet bl.a. med:
o Hjerteforeningen og Trygfonden ang. sund mad. En kogebog er udviklet og ca. 1500
kogebøger er solgt. 61 frivillige Bydelsmødre blev uddannet til at undervise i hjertesund
mad. De har afholdt 47 lokale madlavningsaftner, hvor 422 kvinder deltog.
o DR.K. samfundsliv, tre professionelle kokke og Bydelsmødre samarbejdede om at lave 3
kogeskoler i efteråret. De tre kogeskoler blev til en udsendelse, som kører på DR.K. tre
tirsdage i november/december.
o Københavns kommune:
§

Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen ang. integration af nyankomne
flygtninge: 7 Bydelsmødre er matchet med en nyankommen flygtning.

§

Sundheds- og Omsorgsforvaltningen ang. ensomme ældre med etnisk
minoritetsbaggrund: Forankring af to netværk for ensomme ældre kvinder
med etnisk minoritetsbaggrund.
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Bæredygtig organisering
• Intern organisering:
•

Styrkelse af den lokale forankring: 15 frivillige Bydelsmor-konsulenter blev uddannet til at
styrke organisering lokalt. De har afholdt 13 kurser for Bydelsmødre omhandlende det
gode fællesskab, månedsmøder og realistiske planer.

•

Styrkelse af fælles forståelse og samarbejde internt: Afholdt 6 netværksmøder med fokus
på fælles mål og forståelse på trods af forskellige interesser, behov mm.

•

Indførelse af opstartsgebyr

•

Dokumentationsværktøj

•

Igangsat samskabelsesprojekt med Bikubenfonden, Odense Kommune og IKEA for at
afprøve det frivillige Bydelsmødrekoncept i en jobrettet indsats. Formålet er at teste om
Bydelsmødrekonceptet kan bruges som jobforløb, at undersøge hvordan en kommune, en
virksomhed og en NGO bedst løser en samfundsmæssig udfordring og udarbejde en
business case, der konkretiserer de økonomiske gevinster ved investeringen i den sociale
indsats, der således kan danne grundlag for udbredelse af indsatsen til andre kommuner.

Et anerkendt brand
• Bydelsmødre har haft besøg af Kronprinsesse Mary.
•

Bydelsmødre holdt oplæg på 16 konferencer i Danmark og 1 oplæg på konference i
Stockholm.

•

Bydelsmødre har siddet med i 2 ekspertgrupper og bl.a. deltaget i kvalificeringsworkshops.

•

Bydelsmødre anerkendt som dem der kan nå de kvinder, andre har svært ved at nå.

Samarbejde med KBH kommune omkring social kontrol. Det skal afprøves i Kbh. og det er dannet
en ekspertgruppe af BM som skal give viden videre til andre. Skabe en god relation imellem mor
og barn.
Landsmøde 2018
Tænke over hvordan landsmødet 2018 kan bygge videre på landsmødet 2017.
Kan vi fx gå dybere i social kontrol, vold? Hvad er vejen videre?
Næste møde: Vi snakker om landsmødet på næste styregruppemøde.

REFERAT AF STYREGRUPPE MØDE 3.februar 2018
Bydelsmødre 2018 - fokus
Bydelsmødre på tre ben:

•

En landsdækkende frivillig indsats

•

Dokumentation/ kommunikation

•

En virksomhedsdel

Vores fundament

•

Kontakt til målgruppen

•

Platform til at bryde tabuer

•

Opbygning af relationel infrastruktur

•

Netværk af Bydelsmødre

•

Netværk af samarbejdspartnere

•

Anerkendt brand

•

Fællesskab

•

Fælles identitet

•

Ny identitet, ny position (alternativ arbejdsidentitet

•

Værdier

•

Stærke metoder

•

Udviklet, afprøvet og implementeret koncept

•

Social innovation

•

Dokumentation

•

Forandring

•

Teoretiske og praktiske forankring (interkulturel kompetence)

•

Ressourcesyn

•

Faglighed

•

Erfaringer, viden om: målgruppen, praksis, hverdagsintegration, kvindeliv/morrollen, de
strukturelle barrierer.

•

Metoder til at motivere andre

•

Bydelsmødre er et missing link
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The why

•

Kvinder med etnisk minoritetsbaggrund ses i statistikken på flere negative måder:
arbejdsløshed, ingen uddannelse, vold, sundhed, ligestilling

•

Mødre har betydning for deres børns uddannelsesvalg, stemmeprocent, oplevelse af
tilhørsforhold/tryghed etc.

•

Manglende lighed på uddannelsesområdet, jobområdet, sundhedsområdet mm.

•

Manglende tillid mellem målgruppen og fagfolk – manglende relationel infrastruktur,
manglende sammenhængskraft.

•

Målgruppen er en belastning på kommunens budgetter.

•

Bydelsmødre er den indsats man sætter i gang, hvis man vil skabe forandring for og med

Mål

kvinder med etnisk minoritetsbaggrund (flygtninge- og indvandrerbaggrund).
•

Bydelsmødre er både nationalt og lokalt en central del af integrationsstrategien og
integrationsindsatsen.

•

Bydelsmødre-indsatsen er fagligt og metodisk stærkt funderet.

•

Bydelsmødre er dem man spørger, når man vil vide noget om feltets problemstillinger og
metoder, der virker.

•

Bydelsmødre afprøver nye metoder indenfor udvikling af bæredygtige organisationer fx
SIB/payment by result.

Ad.4 Evt.
Kommunikation til Bydelsmødre:
Kaltoum kommentar: Hvad kan jeg give videre til eget gruppe. Vi taler om fremtidsplaner, men hvad kan vi
give videre til vores gruppe?
Næste styregruppemøde: Hvad skal vi give videre til vores grupper?
Kommentar til Mary fonden penge
Hvad skal pengene bruges til? Mai-Britt fortalte, at pengene er givet til Landsorganisationen, dvs. at
pengene går til det landsdækkende arbejde og ikke til de lokale Bydelsmødre. Fx vil noget af donationen gå
til implementeringen af vores dokumentationsværkstøj.
Næste styregruppemøde: Hvad betyder det at få en donation? Hvordan bliver pengene brugt?

