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BYDELSMØDRENE HAR FÅET EGEN 

LANDSORGANISATION 
Bydelsmødrene tog et vigtigt skridt, da de stiftede 

Bydelsmødrenes Landsorganisation. 

 

Onsdag 23. marts mødtes omkring 60 Bydelsmødre, 

koordinatorer og andre relevante 

samarbejdspartnere for at stifte Bydelsmødrenes 

Landsorganisation. 

 

 
Bydelsmødrenes Landsorganisation skal først og 

fremmest støtte eksisterende projekter og udbrede 

Bydelsmødre-konceptet til endnu flere boligområder 

og byer i Danmark.  

 

Bydelsmødrenes Landsorganisation er etableret 

under Fonden for Socialt Ansvar - 

www.socialtansvar.dk - som også huser 

Natteravnene. Der er tilknyttet et sekretariat som 

understøtter det arbejde, som nu for alvor skal i 

gang.  

 

På det stiftende landsmøde blev vedtægter og 

andre arbejdspapirer diskuteret, rettet til og endeligt 

vedtaget. 

 

 

 

 
 

 

DAGENS FØRSTE TALER  
Landsmødet blev åbnet af Claes Nilas, 

departementschef i Integrationsministeriet. 

 

 

 
Claes Nilas kaldte Bydelsmødrene en ”stor succes” 

og fremhævede især tre grunde.  

 

1 Bydelsmødrene formår at gennemføre et meget 

vigtigt integrationsarbejde over for en gruppe 

isolerede, nydanske kvinder, som myndighederne 

har vanskeligt ved at komme i kontakt med.  

2 Bydelsmødre har på grund af deres arbejde som 

Bydelsmødre, forøget deres viden og forbedret 

deres danskkundskaber.. 

3 Bydelsmødrene er blevet aktive medborgere, der 

ikke går ad vejen for at engagere sig i bl.a. frivilligt 

arbejde. 

Læs mere om landsmødet, se flere billeder på 

www.bydelsmor.dk 

http://www.socialtansvar.dk/
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Vær ambitiøse  
Claes Nilas’ råd til den nystiftede Landsorganisation 

var at være ambitiøs. På de første tre år har 

Bydelsmødrenes indsats opnået flotte resultater. 

Tænk hvad man kan nå de næste tre år! Hans råd 

var derfor at lægge overlæggeren højt og skabe 

store visioner.  

 

 
 

Claes Nilas kom også med et bud på de første 

opgaver, der skal løftes.  

 

Landsorganisationen bør udvikle et fælles 

undervisningsmateriale og et ”vejlednings-kit” til nye 

projekter. Og organisationen bør bygge bro mellem 

eksisterende projekter, så best practice i højere grad 

udbredes. 

 

 

DAGENS ANDEN TALER  

Anna Mee Allerslev, beskæftigelses- og 

integrationsborgmester i Københavns Kommune var 

dagens anden taler. Også Anna Mee Allerslev 

fremhævede Bydelsmødrenes helt særlige kunnen. 

 

”I gør et enestående stykke arbejde. Ingen andre 

kan gøre det, I kan,” understregede Anna Mee 

Allerslev. 

 

 
 

Anna Mee Allerslev opfordrede Bydelsmødrene til at 

prale lidt mere med deres arbejde og de resultater 

de opnår. ”Det gør jeg,” tilføjede hun.  

 

Mål resultaterne  
Anna Mee Allerslev havde også et godt råd med til 

Bydelsmødrenes Landsorganisation: Bliv bedre til at 

måle! 

 

 

 

Der er brug for bedre dokumentation af 

Bydelsmødrenes arbejde. Producer en god 

målemetode, så kan embedsmænd og andre 

bedre forstå alt det gode, Bydelsmødrene gør. 

 

 

 

 

Se program, pressemeddelelse, taler på 

www.bydelsmor.dk 
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DAGENS TREDJE TALER  
Erik Thorsted, sekretariatschef for Fonden for Socialt 

Ansvar og Natteravnene, afsluttede dagen med at 

ønske tillykke. 

 

 
Fonden for Socialt Ansvar ser frem til samarbejdet 

med at forberede forankring og fremtidssikring af 

Bydelsmødre-projekterne i Danmark.  

 

 

DAGENS ARBEJDE 

 For deltagerne handlede landsmødet ikke kun om 

at lytte til talere.  

 

Det handlede især om at få talt med hinanden og 

få talt de arbejdspapirer, som interim styregruppen 

havde sendt ud forud for landsmødet, igennem. 

 
 

Med udgangspunkt i egen praksis blev 

dokumenterne gennemgået og diskuteret. Især 

vedtægterne fik en grundig omgang, så alt 

fremstod klart og så formalia var i orden, inden den 

formelle del af landsmødet gik i gang.  

 

 

STIFTENDE LANDSMØDE  
Efter frokost, kage og kaffe var det tid til at stifte 

Bydelsmødrenes Landsorganisation formelt. 

 

 
 

Preben Munch, Dianavænget i Odense, var 

dirigent.  

 

Dagsordnen blev godkendt og vedtægterne 

vedtaget. Stemmeregler og kandidater blev 

præsenteret. Inden længe var de nye medlemmer 

til styregruppen valgt. 
 

Se referat af generalforsamling og vedtægter 

www.bydelsmor.dk 
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Styregruppens medlemmer 

 

S 

 

 

 

 

 

 

S  

Suppleanter 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lotte Siert Larsen  

Koordinator for 

Bydelsmødre i Sjælør, 

Kongens Enghave, 

Akacieparken 

Valgt for 2 år 

Nimet Topcu 

Koordinator for 

Bydelsmødre i Århus, 

Kolding  

Valgt for 2 år 

Rikke Skovfoged 

Koordinator for 

Foreningsguide Q, Fritids- 

og Kulturforvaltningen, 

København  

Valgt for 1 år 

Gitte Larsen 

Koordinator for 

Bydelsmødre i 

Dianavænget, Odense 

Valgt for 1 år 

Tagharid Rahmah 

Bydelsmor i 

Mjølnerparken, 

København  

Valgt for 1 år 

Suzan Saygili 

Bydelsmor i Ishøj  

Valgt for 1 år 

Urszula Potas 

Bydelsmor i 

Lundtoftegade, 

København 

Valgt for 1 år 

Næste styregruppemøde  

12. april 2011  
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OM BYDELSMØDRENES 

SEKRETARIAT 
Sekretariatet holder til i Fonden for Socialt Ansvars 

lokaler på Carlsberg i København. Her ligger også 

sekretariatet for Natteravnene.  

 

Bydelsmødrenes Sekretariat 

Pasteursvej 2 

1799 København V 
 

 

 

 

 

I sekretariatet er Mai-Britt Haugaard Jeppesen ansat 

med midler fra Københavns Kommune.  

 

Mai-Britt har tidligere været ansat blandt andet i 

TaskForce Integration, Københavns Kommune og i 

den boligsociale helhedsplan i Lundtoftegade, 

København. Begge steder har hun arbejdet med 

Bydelsmødre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Sekretariatet: 

 Giver råd og vejledning 

 Formidler best practice 

 Yder praktisk hjælp 

 Indsamler viden og erfaringer 

 

Se pakken vi ønsker at tilbyde til medlemmer: 

www.bydelsmor.dk 

 

Kontakt sekretariatet: 

Mai-Britt Haugaard Jeppesen 

Pasteursvej 2, 1799 København V 

T: 30 17 78 03 

M: mhj@bydelsmor.dk 

Du er altid velkommen til at 

kontakte sekretariatet 

http://www.bydelsmor.dk/

