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Tid Program Indhold/metode Ansvarlig Mål Materialer  

16.45 Ankomst og 
navneskilt 

Bydelsmødrene laver deres eget. Koordinator At få navn på. Tykt papir 
Tuscher 

17.00 Velkomst 
Præsentation 
Program 

Dagens undervisere 
Dagens formål: 

1. At lære hinanden at kende. 
2. At få forståelse for hvad en Bydelsmor laver. 
3. Formalia: Kontrakt og stamdataudfyldning. 

 
Spørgsmål? 

Koordinator og 
Landsorganisationen 

Forudsigelighed og 
tryghed. 

Kopiark med dagens 
program eller punkterne 
på en flipover/tavle. 

17.10 Præsentation af 
holdet 

Stående i en rundkreds på gulvet siges: 
Jeres navn 
Hvilket område I bor i 
Etnicitet 
Sprog 

Koordinator noterer: 
Hvad man skal sige 
og hvilke sprog der 
er repræsenteret. 

Hilse på hinanden. 
Komme tilstede. 
Kortlægge ressourcer. 

Flipover eller tavle til: 
Hvad man skal sige og 
kortlægning af 
sprogkundskaber. 

17.25 Øvelse: Lær 
hinanden at kende 
 
 

Ud på gulvet og mødes to og to 
- og videre til den næste. I skal nå at tale med alle. 
Jeg hedder… 
Jeg har… børn 
Jeg… til hverdag (hvad man laver) 
Jeg synes du… (sig noget pænt om den anden) 
 
Inddrag: Hvad er der sket med stemningen i rummet 
efter øvelsen? 

Koordinator og 
Landsorganisationen 
noterer og 
introducerer: 
Det man skal sige og 
VISER DET med sig 
selv.  

Løsne stemningen og 
skabe tryghed. 
Lære hinanden at 
kende. 
Turde tale med 
hinanden. 

Gulvplads 

17.40 Oplæg: 
Bydelsmorens rolle 

Bydelsmoren skaber forandring FØR → NU 
Udfordringer i et område kan fx. være: 

1. Der er for mange børn i lokalområdet, som har 
udfordringer i skolen. Skolen har problemer 
med at samarbejde med forældrene. 

Landsorganisationen 
evt. en ”gammel” 
Bydelsmor 

Forståelse for hvad en 
Bydelsmor laver og 
hvilken ny rolle de får i 
deres lokalområde. 
 
 

Flipover el tavle med 
Fællesskabet (jf. faglig 
inspiration) 
Peer to peer (jf. faglig 
inspiration). 
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2. Mange kvinder er isoleret. De kender ikke 
deres rettigheder. Det påvirker dem psykisk, 
det påvirker deres børn psykisk. 
 

Bydelsmoren skaber forandring: 

• På individuelt plan med én til én kontakt. 

• Med aktiviteter og møder, der danner lokale 

fællesskaber og samarbejder. Fx ved at 

invitere fagpersoner til at holde 

oplæg/dialogaftener og afholde 

Bydelsmødrecafeer.  

Samarbejde med lokale 
aktører (jf. faglig 
inspiration). 
Bydelsmødrenes formål 
og slogan til uddeling (jf. 
kopiark) 
 
 

17.50 Øvelse: Erfaringer 
med Bydelsmor-
arbejde 
 

Grupper på 2 og 2 udveksler erfaringer 

• Hvilke erfaringer har du med at hjælpe andre 
kvinder? Fx en nabo, som manglede viden? En 
søster som havde et problem. 

I Plenum 
• 2-3 kommer med deres eksempel 

Landsorganisationen Relationer mellem 
deltagerne og 
identificere erfaringer. 

 

18.05 
 

Oplæg: Hvilke 
udfordringer er en 
Bydelsmor med til 
at løse? 

Vi har brug for jer! Vi kan ikke gøre det alene! 

• Indblik i områdets udfordringer 

• Helhedsplanens eller kommunens mål 

• Ønsket og forventningerne til Bydelsmødrenes 
indsats 

• Hvilke tanker har de kommende Bydelsmødre 
om det præsenterede? 

 
 
Hvilke udfordringer ser BM i deres lokalområde? 

Koordinator/repræse
ntant for kommune 

Forventningsafstemning 
og gennemsigtighed 
vedr. formålet om at 
Bydelsmødre er en 
ressource der hjælper 
andre i lokalområdet. 
Motivation for 
indsatsen. 
 
At få BM perspektiv 
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18.20 Præsentation af 
grunduddannelsen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Krav til 
uddannelsen 
 
 
 
 
Rammer og 
fællesskabet: 
 
 
 
 
 
 
Praktisk 
information 

4 temablokke: 
1. Familieliv 
2. Kvindeliv 
3. Samfundsliv 
4. Bydelsmødrenes metoder 

Under uddannelsen opnår en Bydelsmor: 

• Mere faktuel viden og faglige netværk 

• Konkrete redskaber og metoder til at hjælpe 
andre 

• En vigtig lokal rolle/identitet 

• Respekt 

• Evnen til også at passe på sig selv 

Krav: 
• Min. 90% deltagelse 

• Aktiv deltagelse 

• Hjemmeopgaver/ 
evalueringsopgaver 

• Respekter hinanden 

• Kom til tiden (hvad skal der ske, hvis man 
kommer for sent?) 

• Telefon på lydløs 

• Tavsheds- og underretningspligt 

• Trygt rum med fælles mål – at hjælpe andre! 

Fortæl om datoer, tidspunkter og adresser. 
 
Hvor skal kvinderne kommunikere? (WhatsApp, 
Messenger?) – opret en gruppe med det samme hvis 
de ikke allerede har en.  
Inviter også kontaktpersonen med i gruppen. Der vil 

Koordinator og 
landsorganisationen 

Forståelse for gensidige 
forventninger til 
uddannelsen og 
Bydelsmødrene. 

Ringbind med navn, 
faneblade, blok og 
kuglepen til alle. 
 
Flipover eller tavle med 
væsentlige punkter. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tavshedspligt til uddeling 
(jf. kopiark) 
 
 
 
 
Uddannelsesplan til 
uddeling (jf. 
administration). 
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løbende komme invitationer og oplysninger fra 
landssekretariater til Bydelsmødrene.  

18.30 Aftensmad 
 
Formalia: Kontrakt 
Afkrydsning 

 
 
Imens i spiser taler i om:  
At blive Bydelsmor er en seriøs opgave. 
Det kræver, at man er aktiv og gerne vil det, derfor 
indgås en kontrakt på, at man er på uddannelsen. 
 
Kontrakten underskrives og indsamles af 
landssekretariatet.  
 
 
 
Afkrydsning og kontaktoplysninger 

Koordinator 
 
Landsorganisationen 

Fællesskab og hygge. 
 
Respekt omkring, at 
tage uddannelsen 
alvorligt. 
Underskrivning af 
kontrakten. 
Dokumentation/ 
registrering. 
 
Administrativt krav. 

Ex. Forudbestilt mad. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Deltagerliste (jf. 
administration) 

19.00 Udfyld stamdata i 
Bydelsmødrenes 
digitale værktøj 

Bruges til dokumentering af vores mangfoldighed og 
unikke netværk: 
 

- Antallet af Bydelsmødre i Danmark 

- Hvor mange sprog vi repræsenterer 

- Hvor mange lande vi repræsenterer 

- Kontaktoplysninger 

Obs. Ønsker man ikke at være Bydelsmor mere, 
kan man altid melde sig ud og ens data vil blive 
slettet.  
 
Link:  
https://www.survey-
xact.dk/LinkCollector?key=4HMKKUA5LKC5 
 

 Dokumentation/ 
registrering af 
kommende 
Bydelsmødre. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
QR-koder med link  

https://www.survey-xact.dk/LinkCollector?key=4HMKKUA5LKC5
https://www.survey-xact.dk/LinkCollector?key=4HMKKUA5LKC5
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Bliv medlem af Bydelsmødrenes Facebook side. På 
den lukkede side deles gode ideer, inspiration og 
invitationer til arrangementer afholdt af både 
landssekretariatet og andre Bydelsmødre 
grupper.  
 
Link: 
https://www.facebook.com/groups/httpsbydelsm
or.dk 

19:15 Øvelse: Gennemgå 
værdierne 
 
 
 
Opsamling og 
spørgsmål? 

I plenum: 
- Hvad forstår vi ved værdierne? 

- Eksempler på hvordan de kommer til udtryk i 

arbejdet som Bydelsmor. 

 

• Ansvar: en hånd der rækker ud med kærlighed 
– det lille hjerte. 

• Respekt: to talebobler der viser, at der er 
respekt for alles meninger. 

• Tillid: et hjerte, som er tilstede i et tillidsfuld 
samvær. 

• Anerkendelse: en stjerne, man giver en, der 
har gjort noget godt. 

• Mangfoldighed: en klode med alle de 
forskellige steder vi stammer fra.  

• Ligeværdighed: to ansigter, lige over for 
hinanden – ikke over eller under hinanden – 
men lige og i øjenhøjde. 

Landsorganisationen Refleksion og konkret 
forståelse. 
Omsætning af 
værdierne til eksempler. 

 

19.25 Øvelse: Vælg en 
værdi 
 

• Bydelsmødrene stiller sig ved den værdi, der 

er vigtigst for dem. 

Landsorganisationen Refleksion over 
værdiernes betydning. 

 

https://www.facebook.com/groups/httpsbydelsmor.dk
https://www.facebook.com/groups/httpsbydelsmor.dk
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• Ved hver værdi debattere de hvorfor de har 

valgt den værdi.  

I plenum 
• Efterfølgende spørger koordinator i plenum en 

fra hver værdi hvorfor de har valgt den 

værdier 

19.45 Hvad skal vi næste 
gang? 
 

Emne: Modul 2 Familieliv: Barnets udvikling og 
opdragelse 
Underviser: (…) 

Koordinator Forberedelse og 
forudsigelighed. 

 

19.50 Tjek ud og tak for i 
dag 

Tal to og to om dagens indhold 
Hvad var det mest spændende? 
 
Alle i en cirkel på gulvet 
Navn og hvad man tager med sig fra dagen.  

Koordinator starter 
cirklen. 

Fælles afslutning. 
Opsummering. 

 

 


