
Vi kan sætte gang i debatter om
negativ social kontrol og sætte
forandring i gang.

Vi kan hjælpe isolerede og
ensomme mødre til at blive
selvstændige, tage ansvar for
sig selv og deres børn, så alle
melder sig aktivt ind i
samfundet.

Vi kan skabe fællesskaber for
etniske ældre og sørge for at de
kan spille en aktiv rolle i
samfundet.

 

Vi kan fx hjælpe med: 
I har Bydelsmødre i jeres kommune  

Vi kan få information om fx
skoledistrikter og
forældremøder ud til nye
skolebørn og deres forældre.

Vi kan hjælpe med at forklare,
hvorfor det er vigtigt at lære
dansk.

Vi kan hjælpe kommunen i
kontakt med de forældre til
børn, der laver ballade.

Vi kan hjælpe med at få flere til
at stemme ved valg. 

·    

BYDELSMØDRE
En del af løsningen - også lokalt 

Alle de udfordringer I ser, dem kender vi. Vi har selv stået i dem og nu
er vi klar til at samarbejde med jer om at løse dem.

Vi kan få information om fx
skoledistrikter og
forældremøder ud til nye
skolebørn og deres forældre.

Vi kan hjælpe med at forklare,
hvorfor det er vigtigt at lære
dansk.

Vi kan hjælpe kommunen i
kontakt med de forældre til
børn, der laver ballade.

Vi kan hjælpe med at få flere til
at stemme ved valg. 

·    
Vi kan sætte gang i debatter om
negativ social kontrol og sætte
forandring i gang.

Vi kan hjælpe isolerede og
ensomme mødre til at blive
selvstændige, tage ansvar for
sig selv og deres børn, så alle
melder sig aktivt ind i
samfundet.

Vi kan skabe fællesskaber for
etniske ældre og sørge for at de
kan spille en aktiv rolle i
samfundet.

 

Vi kan fx hjælpe med: 

BYDELSMØDRE
En del af løsningen - også lokalt 

I har Bydelsmødre i jeres kommune  

Alle de udfordringer I ser, dem kender vi. Vi har selv stået i dem og nu
er vi klar til at samarbejde med jer om at løse dem.



Sammen kan vi lykkes 
med at motivere flere til at tage ansvar
for at skabe et godt liv i Danmark og
bliver aktive medborgere.

Derfor kan vi nå ud til familier,
som kan være svære at nå og vi kan
bygge bro mellem dem og samfundet

Bydelsmødrene er frivillige lokale
kvinder, som motiverer andre kvinder til
at tage ansvar for deres egen tilværelse
og deres families trivsel.  

Bydelsmødrene er brobyggere mellem
udsatte familier og lokale myndigheder
som fx sundhedsplejersken, skole,
daginstitutioner og kommunale
indsatser. Med brobygningen skaber
Bydelsmødre gensidig forståelse og
opbygger relationer og tillid mellem
familie og myndigheder. Derved
bidrager de til, at problemer bliver løst,
at misforståelser ikke eskalerer, at viden
bliver delt og at den gode løsning findes.

Hvem er Bydelsmødrene

Bydelsmødre Danmark 
Vores Bydelsmødregruppe er en del
af Bydelsmødre Danmark, som
vejleder og støtter de over 900
Bydelsmødre rundt om i hele
Danmark. 

Landssekretariatet tilbyder os
løbende kurser og
erfaringsudvekslingsmøder på tværs
af landet, så vi, de lokale
Bydelsmødregrupper, kan blive
endnu bedre klædt på til at løse
lokale
integrationsudfordringer sammen
med jer.

Vi vil og vi kan hjælpe 
Vi taler mange forskellige sprog. Vi har
erfaring med selv at finde rundt i
ukendte systemer og lære et nyt
samfund og sprog at kende. Vi bruger
vores erfaringer, tid og modersmål til at
hjælpe andre med at finde fodfæste i
samfundet.

Derudover har vi alle taget
en uddannelse på 15 moduler med
fagmoduler om kvindeliv, familieliv og
samfundsliv, samt metodemoduler som
bygger på hjælp til selvhjælp, så andre
kvinder motiveres til selv at løse deres
udfordringer og skabe forandring for
familien.  

Vores Bydelsmødregruppe er en del
af Bydelsmødre Danmark, som
vejleder og støtter de over 900
Bydelsmødre rundt om i hele
Danmark. 

Landssekretariatet tilbyder os
løbende kurser og
erfaringsudvekslingsmøder på tværs
af landet, så vi, de lokale
Bydelsmødregrupper, kan blive
endnu bedre klædt på til at løse
lokale
integrationsudfordringer sammen
med jer.

Sammen kan vi lykkes 

læs mere på:
socialtansvar.dk/indsats/bydelsmoedr

med at motivere flere til at tage ansva
for at skabe et godt liv i Danmark og
bliver aktive medborgere.

Derfor kan vi nå ud til familier,
som kan være svære at nå og vi kan
bygge bro mellem dem og samfundet

Bydelsmødrene er frivillige lokale
kvinder, som motiverer andre kvinder til
at tage ansvar for deres egen tilværelse
og deres families trivsel.  

Bydelsmødrene er brobyggere mellem
udsatte familier og lokale myndigheder
som fx sundhedsplejersken, skole,
daginstitutioner og kommunale
indsatser. Med brobygningen skaber
Bydelsmødre gensidig forståelse og
opbygger relationer og tillid mellem
familie og myndigheder. Derved
bidrager de til, at problemer bliver løst,
at misforståelser ikke eskalerer, at viden
bliver delt og at den gode løsning findes.

Hvem er Bydelsmødrene

Bydelsmødre Danmark 

Vil du vide mere eller
samarbejde med os? 

 kontakt os

Vi vil og vi kan hjælpe 
Vi taler mange forskellige sprog. Vi har
erfaring med selv at finde rundt i
ukendte systemer og lære et nyt
samfund og sprog at kende. Vi bruger
vores erfaringer, tid og modersmål til at
hjælpe andre med at finde fodfæste i
samfundet.

Derudover har vi alle taget
en uddannelse på 15 moduler med
fagmoduler om kvindeliv, familieliv og
samfundsliv, samt metodemoduler som
bygger på hjælp til selvhjælp, så andre
kvinder motiveres til selv at løse deres
udfordringer og skabe forandring for
familien.  

Vil du vide mere eller
samarbejde med os? 

 kontakt os

https://socialtansvar.dk/indsats/bydelsmoedre/ https://socialtansvar.dk/indsats/bydelsmoedre/
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