REFERAT AF STYREGRUPPEMØDET
12. APRIL 2011
Tilstede: Suzan Saygili (Ishøj), Nimet Topcu (Århus, Kolding), Tagharid Rahmah
(Mjølnerparken, København), Gitte Larsen (Dianavænge, Odense), Rikke Skovfoged
(Foreningsguide Q, København), Mette Vestergaard (Akacieparken, Sjælør, Kongens
Enghave), Maja Langhorn (konsulent, Fonden for Socialt Ansvar), Mai-Britt Haugaard
Jeppesen (konsulent, Bydelsmødrenes Landssekretariat)
Referent: Mai-Britt Haugaard Jeppesen
Tid

Dagsorden
10.00-10.25

1. Runde; præsentation af alle.
Forventninger til styregruppens arbejde
10.25-10.35
2. Konstituering – valg af formand og
næstformand
10.35-10.40
3. Bydelsmødrenes Landssekretariat
10.40-10.45
4. Status
10.45-10.50
5. Orientering om samarbejde med andre
aktører og kommende arrangementer
10.50-11.00
PAUSE
11.00-12.30
6. Plan for 2011 – mini workshop
12.30-13.00
FROKOST
13.00-13.15
7. Planlægning af alle møder i 2011
13.15-13.30
8. Evt.
Afbud: Urszula Potas (Lundtoftegade, København)

Ad 1: En kort præsentationsrunde
Forventninger til Styregruppen (fra hæftet udleveret til landsmødet):







Udvikling af organisationsmodel for Bydelsmødrenes Landsorganisation
o Vision
o Mission/ Formål
o Mål og succeskriterier
Prioritering af sekretariatets opgaver
Mødes mindst 4 gange i løbet af året
Udvælgelse af ambassadører for landsorganisationen
Udvikling af taxametermodel

Vi har et stort arbejde foran os med at skabe en fælleshed mellem alle de lokale
projekter
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Ad 2: Konstituering
Gitte Larsen, Dianavænge, Odense blev enstemmigt valgt til formand.
Rikke Skovfoged, Foreningsguide Q, København, blev enstemmigt valgt til
næstformand.
Vi aftalte at formand og næsteformand deles om opgaverne og der trækkes på de
andre styregruppemedlemmer efter behov.
Ad 3: Bydelsmødrenes Landsorganisation
Et hurtigt oprids af opgavefordeling mellem styregruppe og sekretariat.
En kort præsentation af de to konsulenter ansat i landssekretariatet og deres opgaver
og ansvar.
Mai-Britt Haugaard Jeppesen har fokus på københavnerprojekterne i 2011, da hun er
ansat af midler fra Københavns Kommune. Der er sat nogle særlige succeskriterier op
for dette års arbejde med særligt fokus på København og bydelsmødrene her.
Målet med Københavns Kommunes bevilling:



Bydelsmødre-koncept er udviklet.
Bydelsmødrene er forankret som frivillige foreninger.

Succeskriterier:




15-20 frivillighedskoordinatorer er uddannet
3 Bydelsmødre-foreninger er etableret
Bydelsmødre-uddannelse er udviklet

Disse succeskriterier og mål er ikke i modstrid med målet for hele organisationen.
1. juni 2011 ansættes en deltidskonsulent i provinsen med midler fra
Integrationsministeriet. Dette sikrer at processen bredes ud til hele landet.
Ad 4: Status



Landssekretariatet er nedsat, en konsulent ansat, en ny konsulent er på vej
med hovedsæde i Jylland.
Landsmødet er gennemført, Bydelsmødrenes Landsorganisation er stiftet og en
ny styregruppe er valgt.
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Vi har fået godkendt bevillingen fra Integrationsministeriet. Midlerne dækker i
2011 en deltidskonsulent og godt 200.000kr. til at oprette en ”Robin Hood
fond”, så nødlidende projekter får mulighed for at søge penge hos
styregruppen. I 2012 er der midler til 1 ½ konsulent og igen er der sat godt
200.000kr. af til Robin Hood fonden.
Med bevillingen følger også nogle resultatkrav. De skal udarbejdes i fællesskab
med styregruppen og Integrationsministeriet.
Samarbejde mellem Bydelsmødrenes Landsorganisation og medlemmer.
Opgave og ansvarsfordeling er beskrevet (se hæfte uddelt til landsmødet), men
der er endnu ikke lavet en konkret samarbejdsaftale.
Hjemmesiden er nødtørftigt rettet til. Mangler stadig opdatering af de enkelte
projekter, mangler gennemlæsning og ensretning.
Uddannelse af frivillige koordinatorer:
o Koncept er udviklet.
o Aftaler med samarbejdspartnere er på plads.
o De 15 – 20 kvinder skal findes – processen er i gang.
Uddannelse, værdigrundlag og kerneopgaver. Vi er i gang med at udvikle en
proces for hele landet for at udvikle grundkurset for Bydelsmødre. Det er i sine
første spæde tanker.

Ad 4: Samarbejde med andre aktører
A. Foreningen Nydansker søger midler til projekt Venskabsfamilier i
Integrationsministeriet. Vi er med som samarbejdspartnere i den ansøgning.
B. Biblioteksstyrelsen har søgt penge til udvikling af Bydelsmødre i samarbejde
med medborgercentre landet over. Den er vi også ind over som
samarbejdspartnere.
C. Nørrebro Bibliotek søger midler til et kvinde-læsegruppeprojekt, her er vi også
skrevet på som samarbejdspartnere.
D. Århus biblioteker søger også penge til at udvikle Bydelsmødrene i Århus i
biblioteksregi, her er vi også med som samarbejdspartnere.
Vi forsøger at koordinere de mange interesser og få det samlet, som giver mening.
Vi har holdt møde med Landsbyggefonden og Boligselskabernes Landsforening og
aftalt også at koordinere diverse erfa-møder, så de samme projektmedarbejdere
ikke skal gå til for mange møder og for at undgå overlap.
Kommende arrangementer:
a. Invitation til Integrationspris Forum 31. maj 2011 i torvehallerne, Vejle. Som
opfølgning på Integrationspriserne 2010 afholder Integrationsministeriet
heldagsarrangementet Integrationsprisforum 2011 tirsdag den 31. maj 2011 i
Torvehallerne i Vejle. Vi deltager med en stand.
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b. Vi er inviteret med til Integrationskonferencen på Frederiksberg 18. maj 2011
på Frederiksberg Rådhus
c. Vi deltager med en stand til Almene Boligselskaber 2. september 2011.
d. Vi deltager i International Dag, København

Ad 5: Mini workshop: Fælles plan for styregruppens arbejde, 2011.
Vision – brainstorm
Bydelsmødrene er et samlet brand, som er kendt af alle.
Bydelsmødrenes Landsorganisation er en professionel og seriøs samarbejdspartner for
alle relevante aktører.
Bydelsmødre-uddannelsen er professionel og meritgivende.
Bydelsmødre-projekter/ foreninger er seriøse samarbejdspartnere lokalt.
Mål for 2011 – Brainstorm, (de første 6 punkter er sat i prioriteret
rækkefølge).
1.
2.
3.
4.
5.

Fælles uddannelse
Fælles værdigrundlag
Afgrænsning af Bydelsmødre kerneopgaver: Kerneydelsen – familien
Landsmøde for frivillige Bydelsmødre i efteråret
Presse strategi/ kommunikationsstrategi (herunder hjemmesiden opdateres og
holdes løbende opdateret, materialer, uniform (fx jakke) hent inspiration hos
Natteravnene)
6. Fælles indsamling af resultater (statistik)
7. Strategi for finansiering lokalt og nationalt
8. Best practice workshop
9. Best practice/ guide til nye projekter (på nettet)
10.Koordinering af erfa-møder med fx BL og Styrelsen for medier
Prioriteret mål for 2011
1. Fælles uddannelse og fælles værdigrundlag skal være klar efter sommer, når de
nye projekter går i gang. Processen sættes i gang via mindre workshops over
hele landet.
a. Metode: Indsamling af erfaringer, produkter og viden på to måder: I)
elektronisk, II) en konference/ workshop /stormøde eller lign. Hvor alle
relevante aktører inviteres og diskussionerne her samles.
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2. Kerneydelsen som Bydelsmødrene yder, vil altid have familien som
omdrejningspunkt.
3. Landsmøde for frivillige Bydelsmødre i efteråret. Der skal søges om særlige
midler til dette arrangement.
4. Presse strategi/ kommunikationsstrategi (herunder hjemmesiden opdateres og
holdes løbende opdateret, materialer, uniform (fx jakke) hent inspiration hos
Natteravnene) Maja undersøger om vi kan hente inspiration i Natteravnenes
strategi
5. Indsamling af resultater
Ansvarlig:
Mai-Britt og sekretariatet har hovedansvaret for at sætte processerne i gang, men
hele tiden med Styregruppen som sparringspartner og de lokale projekter som
samarbejdspartnere.
Mette sender Sjælørs måde at lave statistik over Bydelsmødrenes aktiviteter til
styregruppen og Mai-Britt
Andre idéer:







Best practice: De 25 mest stillede spørgsmål på hjemmesiden
Vi skal lave statistik over Bydelsmødrenes opgaver: Tal og fakta = Bevis for at
bydelsmødre er i kontakt med borgerne (telefoni, hjemmebesøg, undervisning)
Bydelsmødre- korps som tager ud til nye projekter (lav en guide til den opgave
og en liste over Bydelsmødre som gerne tager ud og fortæller)
Fast skabelon for Underhjemmeside
Nationalt bydelsmødre-netværksmøde
Best practice workshop

Ad 6: Møder 2011 – Næste møde 6. juni kl. 10.00 i Dalum Medborgercenter,
Odense. Mai-Britt sender dagsorden, Gitte sender adressen.
Ad 7: Eventuelt
Forsikring – hvordan er det med forsikring, når man er med som styregruppemedlem?
Mai-Britt undersøger det.
Taxametermodel – hvad indeholder denne opgave og hvordan griber vi den an? MaiBritt taler med Helle Fahl.
Del de gode idéer fx Nimets summercamp. Kan deles i Nyhedsbrev og på
hjemmesiden. Og siden gøres til best practice. Nimet skriver om sine erfaringer om
summercamp til Mai-Britt, som derefter skaber en form, så vi kan gøre mere af det.

5

REFERAT AF STYREGRUPPEMØDET
12. APRIL 2011
Viden der virker, Integrationsministeriets hjemmeside er snart klar til at køre.
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