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HJÆLP TIL ISOLEREDE 
INDVANDRERKVINDER
Hvem er de?
Tusindvis af kvinder med indvandrer-
baggrund i Danmark er hverken i 
uddannelse eller arbejde1. De lever 
socialt isolerede i det danske samfund, 
har ringe danskkundskaber og har 
ofte mistillid til de offentlige myn-
digheder.En del mangler grundlæggen-
de viden om det samfund, de lever i 
og har derfor svært  ved at opdrage 
og støtte deres børn i et land og en 
kultur, som føles fremmed.

En svær målgruppe
De seneste år har budt på en række 
integrationstiltag målrettet isolerede 
indvandrerkvinder, så de i højere grad 
kan blive en del af det danske sam-
fund. Erfaringer har dog vist, at det er 
sværere end som så overhovedet at 
skabe kontakt til de isolerede kvinder. 

1 Til eksempel gælder dette bl.a. ca. 6000 
kvinder med indvandrerbaggrund i alderen 16-
29 år jvf. Rapport om marginaliserede børn og 
unge, s.119, Integrationsminsteriet 2009.

Hvad er Bydelsmødre?
Bydelsmødreprojekterne stammer 
oprindeligt fra Berlin, og har netop 
tiltrukket sig stor opmærksomhed 
pga. succesen med at komme i kontakt 
med isolerede indvandrerkvinder. 

Det første projekt startede op i 
2004 i bydelen Neuköln-Oberspree, og 
den enkle, men meget virkningsfulde 
bydelsmødre-metode blev hurtigt 
efterlignet i andre bydele og tyske 
delstater:

◊ En række ressourcestærke indvan-
drerkvinder uddannes til bydelsmødre 
via et kursus om bl.a. børneop-
dragelse, sundhed, samfundsforhold 
og formidling af viden. 

◊ Efter kurset opsøger de målrettet 
isolerede kvinder i deres bydel og 
videreformidler, hvad de har lært på 
kurset.
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Også i Danmark får projekterne 
opmærksomhed og Integrations-
ministeriet igangsætter i 2008 i alt 13 
bydelsmødreprojekter rundt omkring 
i landet.

Ressourcer i udsatte boligområder
Bydelsmødre-projekterne gennem-
føres i udsatte boligområder og 
tager afsæt i en række ellers uudnyt-
tede ressourcer blandt kvinder med 
indvandrerbaggrund. Socialt netværk, 
engagement og kendskab til det at 
være mor med indvandrerbaggrund i 

det danske samfund, er de vigtigste 
forudsætninger for en bydelsmor. Det 
er mindre vigtigt, om man er i uddan-
nelse eller arbejde. 

Bydelsmødrenes særlige egenskaber 
gør dem i stand til at etablere en for-
trolig dialog med de isolerede kvinder, 
hvis dør ellers er lukket for henvendel-
ser fra det offentlige. Bydelsmødrene 
bliver dermed et vigtigt bindeled mel-
lem de isolerede kvinder og det danske 
samfund – et bindeled, der ellers ofte 
er fraværende.
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Bydelsmødrene i Vollsmose mødes til afslutning af kurset. 
Foto: Bydelsmødrene i Vollsmose
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Opstart af et bydelsmødre-projekt
I spidsen for et bydelsmødre-projekt 
står projektkoordinatoren, som 
hverver bydelsmødrene og arrangerer 
uddannelsen. 

Projektkoordinatorens indledende 
opgave er at igangsætte en rekrut-
teringskampagne i boligområdet, hvor 
en række kvinder med sociale netværk 
i boligområdet og personligt overskud 
inddrages i projektet. 

Derefter sammenssættes et kursus-
forløb, som skal give kvinderne viden 
om bl.a. børneopdragelse, institutioner 
og arbejdsmarkedet i Danmark. 

Projektkoordinatoren skal derfor have 
et solidt netværk i forhold til kommu-
nale forvaltninger og gode kontakter 
til relevante eksterne undervisere, 
som kan undervise på kurset.

Rekrutteringen skal være fokuseret
De danske bydelsmødreprojekter 
rekrutterer overvejende kvinder med 
mellemøstlig oprindelse, men den et-
niske variation er stor, og det styrker 
projekternes mulighed for at komme i 
kontakt med isolerede kvinder. 

De projekter, der målrettet rekrutter-
er kvinder med gode danskkundskaber, 
et stort socialt netværk og tid til 
rådighed, opnår de bedste resultater, 
når de isolerede kvinder skal opsøges. 
Her når bydelsmødrene ud til flere 
med den relevante viden, og projektet 
opfylder sit formål.

Engageret undervisning
Et bydelsmødrekursus løber typisk 
over fire-fem måneder med under-
visning én gang om ugen. Kursernes 
indhold tilrettelægges efter niveauet 
blandt de deltagende, koordinatorens 
netværk og mulighederne for ekskur-
sioner.

GODT FRA START
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Spørger man bydelsmødrene selv, læg-
ger de vægt på at projektkoordinator-
en skaber engageret undervisning og 
tager udgangspunkt i bydelsmødrenes 
egne erfaringer. 

En vigtig del af kurserne er ekskur-
sioner til det lokale socialcenter, 
arbejdsformidlingen, kvindecenteret, 
børnehaver, skoler eller lignende insti-
tutioner, som bydelsmødrene senere 

kan henvise de isolerede kvinder til. 
Samtidig er det essentielt, at kurset 
indeholder tilstrækkelig undervisning i 
formidling af viden, konfliktløsning og 
andre forhold, der berører den opsø-
gende fase. 

◊ Projektkoordinatoren hverver de 
resourcestærke indvandrerkvinder 
og tilrettelægger uddannelsen med 
udgangspunkt i kvindernes situation

Bydelsmødrene udveksler erfaringer under det opsøgende 
arbejde. Foto: Bydelsmødrene i Vollsmose.
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EKSEMPLER PÅ TEMAER

◊  Bydelsmødrekonceptet præsenteres af rutineret   
 bydelsmor eller koordinator
 
◊  Dansk vs. arabisk børneopdragelse ved tilknyttet 
 familieterapeut

◊  Unge, alkohol og stoffer ved kursuskoordinator

◊  Sundhed, kost og motion ved lokal sundhedsplejerske

◊  Besøg på lokalt beskæftigelsescenter og præsentation  
 ved centerleder

◊  Om opsøgende arbejde i området ved lokal gadeplans-  
 medarbejder

◊  Om forholdet mellem myndigheder, bydelsmødre og   
 isolerede kvinder ved lokal socialrådgiver

◊  Om redskaber til det opsøgende arbejde ved integra-  
 tionskonsulent med lokalkendskab



7

        Sana Ebdah 
        Bydelsmor 
        Bispebjerg

           Som bydelsmødre 
          bygger vi bro mellem de her
             familier og kommunen.  Jeg har lagt      
mærke til,  at der er rigtig mange indvandrer-         
familier, der er bange for kommunen, fordi de 

er bange for konsekvenserne, hvis de kommer 
og spørger om hjælp 

“

“
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Støtte i den opsøgende fase
Når kurset er slut, skal de færdigud-
dannede bydelsmødre i gang med at 
opsøge isolerede kvinder. 

Bydelsmødrene bruger deres sociale 
netværk til at identificere de isolerede 
kvinder og anvender bl.a. deres kul-
turelle forståelse og sprogfællesskab 
til at etablere en dialog. Kontakten 
skabes f.eks. ved at invitere til ‘åbent 
hus’-arrangementer eller ved at 
besøge de isolerede kvinder i hjemmet.

En del bydelsmødre oplever imidlertid 
det opsøgende arbejde som en græn-
seoverskridende handling og under-
streger vigtigheden af at projekt-

koordinatoren tilbyder støtte og 
vejledning. 

Redskaber i kommunikation, konflikt-
løsning og andre metoder til opsøgen-
de arbejde skal have høj prioritet både 
under uddannelse til bydelsmor, og når 
arbejdet med de isolerede kvinder er 
i gang. 
 
Anerkendelse er vigtig
Erfaringer viser, at det opsø-
gende arbejde fungerer bedre, hvis 
bydelsmødrene får anerkendelse for 
det opsøgende arbejde. Det kan f.eks. 
være i form af sociale arrangementer, 
der viser en påskønnelse for det 
vigtige sociale arbejde, de udfører. 

Bydelsmødrene i Vollsmose efter overrækkelsen af bydelsmødre-
beviser på Odense Rådhus. Foto: Bydelsmødrene i Vollsmose.
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13 ANBEFALINGER 
TIL DET GODE 
BYDELSMØDRE-PROJEKT
Center for Boligsocial Udvikling har evalueret de 13 danske 
bydelsmødre –projekter og opstillet en række 
anbefalinger til et vellykket bydelsmødre-projekt:

◊  Involvér de relevante kommunale forvaltninger, frivillige   
 foreninger, boligselskaber og andre, der med viden,   
 netværk og indflydelse kan styrke projektet. 

◊  Ansæt en engageret projektkoordinator for en    
 tilstrækkelig lang periode.

◊  Giv projektet en fast placering et sted i lokalområdet,   
 der i forvejen er et samlingssted for områdets beboere.

◊  Rekruttér fortrinsvis ressourcestærke kvinder til 
 kurset, da det vil styrke den opsøgende fase.

◊  Rekruttér bydelsmødre på et ensartet niveau hvad 
 angår danskkundskaber og personlige og faglige 
 forudsætninger, og tilpas undervisningniveaut til dette. 
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◊ Lav en kort og målrettet rekruttering der vil mindske   
 frafald inden kursusstart.

◊  Giv mulighed for at deltagelsen i et bydelsmødrekursus   
 kan være del af aktiveringsforløb.

◊  Hav stort fokus i kurset på at forberede bydelsmødrene  
 på den opsøgende fase.

◊  Tilknyt relevante eksterne undervisere til kursets 
 forskellige dele. Dette gælder især ved undervisningen i   
 formidling og rådgivning.

◊  Støt bydelsmødrene aktivt i den opsøgende fase med   
 supervision, rådgivning,  erfaringsudveksling og lign.

◊ Giv bydelsmødrene muligheder for at møderne med 
 ressourcesvage kvinder nogle gange kan foregå andre   
 steder i end i hjemmet.

◊ Anerkend bydelsmødrenes opsøgende arbejde enten   
 i form af en mindre løn eller f.eks. ved at give tilbud om  
 at deltage i et arrangement, et kursus el. lign. Det vil 
 styrke motivationen til at udføre opsøgende arbejde.

◊ Etablér tæt kontakt mellem bydelsmødrene og 
 henholdsvis børnehaver og vuggestuer, som kan øge   
 kendskabet til bydelsmødrene blandt de ressourcesvage. 
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Om CFBU’s evaluering af Projekt Bydelsmødre
Center for Boligsocial Udvikling har evalueret de 13 danske bydels-
mødre-projekter for Integrationsministeriet. Evalueringen fokuserer 
på projekternes organisering, rekruttering, uddannelsesforløb og 
opsøgende arbejde. 

CFBU har undersøgt Bydelsmødre-projekterne dels ved en spørge-
skema-undersøgelse blandt 96 bydelsmødre (ca. 50 pct. af alle del-
tagende), kvalitative fokusgruppe-interviews med udvalgte bydels-
mødrene på alle 13 projekter, et kvalitativt interview med hver af de 
13 projektkoordinatorer og en vidensindsamling om de tyske bydels-
mødre-projekter.

Den samlede evaluering kan downloades gratis på www.cfbu.dk 

Om Center for Boligsocial Udvikling
CFBU er et videns- og rådgivningscenter, der gennemfører effektmå-
linger og evalueringer, foretager systematiske vidensindsamlinger og 
yder rådgivning til praktikere og beslutningstagere på det boligsociale 
område. 

Se mere på www.cfbu.dk
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