
       

 

 

Frivilligaftale mellem  

Bydelsmor og Bydelsmødres landssekretariat 
 

 

Målet med Bydelsmødres arbejde er 

At støtte, mobilisere og engagere kvinder, der står udenfor samfundet, i deres rolle som forældre og 

medborgere i det danske samfund. 

 

 

Bydelsmødre arbejder ud fra 6 værdier  

Ansvar  Respekt 

Tillid  Ligeværdighed 

Anerkendelse  Mangfoldighed  

 

  

 En Bydelsmor 

• Taler med og lytter til kvinder 

• Bygger bro mellem kvinder og samfund 

• Skaber netværk for kvinder 

• Skaber fælles aktiviteter med og for kvinder 

• Samarbejder med lokale aktører om at løse lokale udfordringer 

 

 

 

Rammer for frivilligt arbejde som Bydelsmor 

1. Du har gennemført Bydelsmødres grunduddannelse 

2. Du arbejder efter Bydelsmødres 6 værdier 

3. Du har tavshedspligt og underretningspligt 

4. Du er en del af en lokal Bydelsmødregruppe, som mødes én gang om måneden  

5. Du registrerer dit frivillige arbejde i Bydelsmødres dokumentationsværktøj  

6. Dit frivillige arbejde er uafhængig af partipolitiske, religiøse og lignede interesser 

7. Dit frivillige arbejde overholder landets gældende lovgivning  

8. Du er forsikret af Landsorganisationens ulykkesforsikring 

 

 



       

 

 

Frivilligaftale mellem  

Bydelsmor og Bydelsmødres landssekretariat 
 

 

Bydelsmødres landssekretariat giver Bydelsmødre 

1. Tilbud om efteruddannelse f.eks. ledelseskursus, budgetworkshop og netværksmøder 

2. Mulighed for at deltage i Bydelsmødres årlige Landsmøde 

3. Et netværk på landsplan med over 800 andre Bydelsmødre 

4. Hjælp og støtte fra konsulenter i landssekretariatet 

5. Viden om og støtte til foreningsdannelse, bestyrelsesarbejde og ledelse af frivillige 

6. En positiv identitet som Bydelsmor, som er anerkendt og kendt i samfundet 

7. Opdateret grunduddannelse med viden om samfundet og metoder til at kunne støtte andre kvinder  

8. Årlig rapport som illustrerer Bydelsmødrenes arbejde og succes 

 

 

Behandling af dine oplysninger 

Gennem dokumentationsværktøjet indsamler og behandler vi dine oplysninger for at kunne dokumentere 

vores frivillige indsats. Det er vigtigt for at kunne vise, hvor stort et arbejde Bydelsmødre gør.  

Vi opbevarer dine oplysninger sikkert og de deles kun med Landsorganisations medarbejdere. 

Du har til enhver tid ret til at få indblik i, få rettet eller få slettet dine oplysninger ved at kontakte 

Bydelsmødrenes landssekretariat. 

 

 

Dato og Underskrift:   Dato og Underskrift: 

  

 

 Bydelsmor        Bydelsmødres landssekretariat  

    

 

 


