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BEGREPSFORKLARINGER

Bydelsmødre Norge:
 
Bydelsmødre:
bydelsmødre:
 
Grunnutdannelsen:
Bydelsmødre sentralt:
 
 
Bydelsmødre-innsats:
Lokal ressursgruppe:
 
Koordinator:
 
Bydelsmødre-gruppe:
 
Bydelsmødre-forening:
 
Organisatorisk frivillig:
 
Samtaleskjema: 
 
Aktivitetsskjema: 

Paraplyorganisasjonen til alle bydelsmødre-foreningene. Brukes som 
egennavn for organisasjonen.
Brukes som egennavn og som fellesnevner for tiltaket.
Kvinner som har gjennomført bydelsmor-utdannelsen. Brukes som
fellesnavn.
Opplæringsprogrammet som kvinnene må fullføre for å kunne bli bydelsmor.
Bydelsmødre Norges hovedkontor, der organisasjonsleder og ansatte
arbeider med å igangsette og følge opp bydelsmødre-innsatser i bydelene.
Det sentrale leddet for tiltaket.
Et konsept som består av fire faser.
En gruppe fagpersoner fra ulike tjenester i bydelen, som skal støtte
Bydelsmødre-innsatsen med sine ressurser og lokale nettverk.
En person som er ansatt av bydelen og har koordineringsansvaret for
bydelsmødre-innsatsen.
Brukes som betegnelse på bydelsmødrene i hver bydel under              
grunnutdannelsen (Fase 2-3).
I Fase 4 blir bydelsmødre-gruppene i hver bydel registrert som egne
foreninger. Foreningene er organisatorisk underlagt Bydelsmødre Norge.
En frivillig ressursperson som overtar etter koordinator, og som skal støtte
bydelsmødrenes arbeid når gruppen har blitt en forening.
Et digitalt skjema der bydelsmødre fyller inn anonymisert informasjon hver
gang de hjelper, veileder eller henviser. 
Et digitalt skjema der bydelsmødre fyller inn informasjon om aktiviteter de
har satt i gang lokalt.
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FAKTABOKS

Bydelsmødre er en ideell organisasjon basert på frivillig arbeid startet av Nasreen Begum
i 2016
Det er så langt etablert frivillige Bydelsmødre-foreninger i bydelene Alna, Stovner og
Grorud
Bydelsmødre Norge er paraplyorganisasjonen til alle Bydelsmødre-foreningene
Bydelsmødre er utvalgte ressurssterke kvinner, primært med etnisk minoritetsbakgrunn,
som går gjennom et opplæringsprogram om temaer som foreldreskap, arbeid og helse
Bydelsmødre bidrar til bedre levekår for isolerte og hjemmeværende kvinner ved å bygge
bro mellom kvinnene og lokalsamfunnet
Bydelsmødre støtter kvinner og familier som det offentlige ofte ikke når
Bydelsmødre bidrar til inkludering ved å skape lokale fellesskap og etablere nettverk

BYDELSMØDRE



FORORD

1

I 2018 har Bydelsmødre Norge fulgt opp 50
ferdigutdannede bydelsmødre fra 20 forskjellige
nasjonaliteter i Bydel Alna, Grorud og Stovner.
Samtidig har organisasjonen jobbet for oppstart av
bydelsmødre-grupper i to nye bydeler i Oslo
kommune, Bydel Østensjø og Søndre Nordstrand.
Det er stor interesse blant bydelene i Oslo, og flere
ønsker oppstart av en egen bydelsmødre-gruppe
så raskt som mulig. Den raske utviklingen har
medført aktivitet på et høyere nivå enn tidligere,
med hensyn til oppfølging og videreutvikling til
andre bydeler. I 2018 valgte derfor Bydelsmødre
Norge å ha organisasjonsutvikling i fokus.
 
Hovedfokus for Bydelsmødre Norge i år har vært å
tilrettelegge for en god organisasjonsprosess og
kvalitetssikre den norske tilpasningen av
Bydelsmor-konseptet. I tildelingsbrevet for 2018
fikk Helseetaten  i oppdrag å bistå Bydelsmødre
med å bygge en bærekraftig organisasjonsstruktur
og følge opp utviklingsarbeidet. I kjølvannet av
dette ble det i februar 2018 etablert et
interimsstyre. Bydelsmødre sentralt har hatt
jevnlige møter med interimsstyret for å etablere en
god organisasjonsmodell i løpet av 2018. I mars
2018 var Bydelsmødre sentralt og representanter
fra interimsstyret på studietur til Bydelsmødre
Danmark. Her fikk de innsikt i hvordan den danske
organisasjonen er bygget opp, deres samarbeid
med kommunen og hvordan de arbeider for å
kvalitetssikre innsatsen.
 

05BYDELSMØDRE

2)https://www.oslo.kommune.no/getfile.php/13266370/Innhold/Politikk%20og%20administrasjon/Budsjett%2C%20regnskap%20og%20rapportering/Tildelingsbrev/Tildelingsbrev%20201
8/Tildelingsbrev%202018%20HEL.pdf

1)VG, Intervju med Nasreen Begum fra arrangement i Søndre Nordstrand:
https://www.vg.no/nyheter/innenriks/i/WL19BQ/gjeng-avsloeringen-vil-bruke-moedrene-for-aa-stanse-rekruttering

2
 

https://www.vg.no/nyheter/innenriks/i/WL19BQ/gjeng-avsloeringen-vil-bruke-moedrene-for-aa-stanse-rekruttering
https://www.oslo.kommune.no/getfile.php/13266370/Innhold/Politikk%20og%20administrasjon/Budsjett%2C%20regnskap%20og%20rapportering/Tildelingsbrev/Tildelingsbrev%202018/Tildelingsbrev%202018%20HEL.pdf
https://www.vg.no/nyheter/innenriks/i/WL19BQ/gjeng-avsloeringen-vil-bruke-moedrene-for-aa-stanse-rekruttering
https://www.oslo.kommune.no/getfile.php/13266370/Innhold/Politikk%20og%20administrasjon/Budsjett%2C%20regnskap%20og%20rapportering/Tildelingsbrev/Tildelingsbrev%202018/Tildelingsbrev%202018%20HEL.pdf
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I desember 2018 skriver interimsstyrets leder Ellen Kobro;
 

Bydelsmødre Norge har i 2018 utviklet en god og bærekraftig organisasjonsmodell og kvalitetssikret
Bydelsmødre-konseptet. Organisasjonen har vist gode resultater og er godt i gang med utvikling på
tvers av flere bydeler. I utgangen av 2018 ble Bydelsmødre Norge nominert til både ExtraStiftelsens
Helsepris og Oslo kommunes Folkehelsepris.
 
Vi vil takke alle bydelsmødrene for en fantastisk frivillig innsats! Takk til hver og en i interimsstyret
for deres engasjement, innspill og uvurderlige støtte i organisasjonsutviklingen i 2018;
interimstyreleder Ellen Kobro (Helseetaten), Ellen Steen Hansen (Helseetaten), Ole Jørgen Pettersen
(Bydel Grorud), Gunn Eikseth Indrevær (Bydel Alna) og Stina Eiet Hamberg (Redd Barna). 
 
Vi vil også takke Ressurssenter for migrasjonshelse og Selvhjelp Norge for bidrag i bydelsmødrenes
grunnutdannelse og videreutdanningstilbud. Og Frivillighet Norge for kurs i styrearbeid for alle
bydelsmødre-gruppene og veiledning i organisasjonsprosessen. 
 
I 2018 har Bydelsmødre Norge mottatt midler fra Oslo Kommune ved Velferdsetaten, tilskudd innen
helse- og sosialsektoren. Lokale aktiviteter i bydelene ble også støttet med midler fra ExtraExpress
og bydelene. Vi vil takke Velferdsetaten, Extrastiftelsen og bydelene for deres støtte i 2018!
 

Ellen Kobro Helseetaten; Seksjonsleder psykisk helse og avhengighet
 

 
«Arbeidet som Bydelsmødre har utført i 2018 er formidabelt. Her er engasjement, struktur,

faglighet og håp så det skinner. Er det en organisasjon som er bærekraftig så har vi den her.
Bydelsmødre har alle muligheter til å få stor betydning for enkelt kvinner, familier og

lokalmiljø i Oslo. Herfra ønsker vi dere fortsatt energi, fotfeste, med samhandlings- og
påvirkningsmuligheter for fremtiden!».

 

BYDELSMØDRE

3

3)https://www.facebook.com/bydelsmor.no/

«Vi sier alltid at «den største gleden på jord er å være bydelsmor». Ordet ‘bydelsmor’ betyr veldig mye;
det betyr trygghet, det betyr støtte, det betyr veldig mye for mange personer» - Bydelsmor

https://www.facebook.com/bydelsmor.no/
https://www.facebook.com/bydelsmor.no/
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BAKGRUNN
HVORFOR
BYDELSMØDRE?  

I en rapport fra NIBR (2017:5)  blir Bydelsmødre
omtalt som «sosial integrasjon av familier
gjennom mødre» (Schou & Lynnebakke, 2017).
Grunntanken i konseptet er at mødre på mange
måter er nøkkelen til hele familiens sosiale og
kulturelle integrasjonsprosess. Tiltaket styrker ikke
bare kvinnene selv, men også deres barn, familier
og nettverk. Gjennom sin innsats skal
bydelsmødre bidra til bedre levekår blant
innvandrerbefolkningen ved å fokusere på
kvinnenes evner, kunnskap og ferdigheter.
Bydelsmødre gir kvinner den informasjon og
støtte de har behov for, så de kan ta kontroll over
eget liv og treffe de beslutninger som oppleves
som riktige for dem selv, familien og barna.
 
Bydelsmødre presenteres som et tiltak som
realiserer sentrale målsetninger innen både
integrerings- og folkehelseområdet (Schou &
Lynnebakke, 2017). Begge politikkområder har tatt
innover seg at isolasjon, inaktivitet og svake
sosiale relasjoner henger sammen med nedsatt
helse og livskvalitet (Schou & Lynnebakke, 2017).
De ferdigutdannede bydelsmødrene i Bydel Alna,
Grorud og Stovner har startet treningsgrupper,
datakurs, samtalegrupper og opprettet
møteplasser for isolerte kvinner.

BYDELSMØDRE

4)Schou, A. & Lynnebakke, B. (2017) Folkehelse- og integreringspolitikkens bidrag til å fremme sosial deltakelse og livskvalitet (NIBR-rapport 2017:5). Hentet fra
www.hioa.no/Om-HiOA/Senter-for-velferds-og-arbeidslivsforskning/NIBR/Publikasjoner/Folkehelse-og-integreringspolitikkens-bidrag-til-aa-fremme-sosial-deltagelse-og-livskvalitet

4

http://www.hioa.no/Om-HiOA/Senter-for-velferds-og-arbeidslivsforskning/NIBR/Publikasjoner/Folkehelse-og-integreringspolitikkens-bidrag-til-aa-fremme-sosial-deltagelse-og-livskvalitet
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Bydelsmødrene har også vært frivillige på ulike arrangementer i bydelen og er ukentlig
tilgjengelige på det lokale biblioteket. I løpet av kort tid etter grunnutdannelsen sitter
bydelsmødre i flere styringsgrupper og områdeløft, deltar på ulike kurs og holder innlegg i fora
der de blir invitert for å dele bydelsmødrenes kunnskap og erfaringer.
 
Bydelsmødrene har veiledet kvinner i fysisk og psykisk helse, barnehage ,  skole, norskkurs,
jobb, og økonomi. De har hjulpet andre minoritetsspråklige med å oversette brev, ta telefoner,
vært med i møter i kommunen, på skolen eller i barnehagen. Bydelsmødre har en unik funksjon
i lokalsamfunnet fordi de når frem med informasjon til hjemmeværende og isolerte kvinner på
deres eget morsmål. Bydelsmødre er rollemodeller for andre kvinner med etnisk
minoritetsbakgrunn. Når de er aktive og engasjerte i lokalmiljøet, motiverer det også andre
kvinner til å delta. Bydelsmødre jobber med å bryte ned de generaliseringene kvinner med
minoritetsbakgrunn opplever som en homogen gruppe, ved å løfte dem frem som en viktig
ressurs som samfunnet har behov for.
 
Bydelsmødrenes arbeid har vist gode resultater og blitt lagt merke til. «Jeg vil gå så langt som å
si at dette er en stille revolusjon», uttrykte Ap-nestleder Hadia Tajik . Ordfører Marianne Borgen
og Byråd Inga Marte Thorkildsen viste interesse for Bydelsmødrene allerede fra oppstart i
2016. Thorkildsen understreker at bydelsmødrenes arbeid rører ved mange sosiokulturelle
aspekter, men også når det gjelder helse. «Ensomhet er et av de største folkehelseproblemene
vi har. Det at disse kvinnene kommer i et fellesskap gir ringvirkninger for hele familien», sier
hun . Byrådsleder Raymond Johansen har også vært med på å hylle bydelsmødre som
brobyggere . I 2017 fikk Bydelsmødre Bydelsprisen i Alna for sin frivillige innsats med
nettverksbygging, støtte og veiledning til kvinner. I 2018 ble Bydelsmødre nominert til
ExtraStiftelsens Helsepris  på Frivillighetens dag og Oslo kommunes Folkehelsepris  , med
prisutdeling på Rådhuset.
 
 

BYDELSMØDRE

5)https://www.aftenposten.no/osloby/i/2WERl/Hun-var-redd-for-a-sende-sine-egne-barn-i-barnehagen-Na-hjelper-hun-andre-innvandrermodre-med-barnehageplass
6)https://www.dagsavisen.no/innenriks/med-mor-med-pa-laget-1.934047#carousel-example-generic
7)http://groruddalen.no/index.php?page=vis_nyhet&NyhetID=16203

9)https://www.extrastiftelsen.no/2018/11/14/dette-er-finalistene-til-helseprisen-2018/
10)https://www.oslo.kommune.no/politikk-og-administrasjon/utmerkelser-og-priser/oslo-folkehelsepris/tema-nominerte-og-vinnere-oslo-folkehelsepris-article97850.html

8)http://groruddalen.no/kultur/hylles-som-brobyggere/19.23260

5

6

7

8
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http://groruddalen.no/kultur/hylles-som-brobyggere/19.23260
https://www.aftenposten.no/osloby/i/2WERl/Hun-var-redd-for-a-sende-sine-egne-barn-i-barnehagen-Na-hjelper-hun-andre-innvandrermodre-med-barnehageplass
https://www.dagsavisen.no/innenriks/med-mor-med-pa-laget-1.934047#carousel-example-generic
http://groruddalen.no/index.php?page=vis_nyhet&NyhetID=16203
https://www.extrastiftelsen.no/2018/11/14/dette-er-finalistene-til-helseprisen-2018/
https://www.extrastiftelsen.no/2018/11/14/dette-er-finalistene-til-helseprisen-2018/
http://groruddalen.no/kultur/hylles-som-brobyggere/19.23260
https://www.aftenposten.no/osloby/i/2WERl/Hun-var-redd-for-a-sende-sine-egne-barn-i-barnehagen-Na-hjelper-hun-andre-innvandrermodre-med-barnehageplass
https://www.dagsavisen.no/innenriks/med-mor-med-pa-laget-1.934047#carousel-example-generic
http://groruddalen.no/index.php?page=vis_nyhet&NyhetID=16203
http://groruddalen.no/index.php?page=vis_nyhet&NyhetID=16203
https://www.extrastiftelsen.no/2018/11/14/dette-er-finalistene-til-helseprisen-2018/
https://www.oslo.kommune.no/politikk-og-administrasjon/utmerkelser-og-priser/oslo-folkehelsepris/tema-nominerte-og-vinnere-oslo-folkehelsepris-article97850.html
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FORMÅL OG
MÅLSETT ING

BYDELSMØDRE

«Bydelsmødre er kvinner med ulike nasjonaliteter, ulike kulturer og ulike språk, som på en
måte gjenspeiler samfunnet vi lever i. De kan være med på å ufarliggjøre mange av instansene

som flere er redde for, så de er med på å være brobyggere. Det er en god ressurs som
samfunnet faktisk trenger. Det at de bruker folk med minoritetsbakgrunn til å hjelpe andre

med minoritetsbakgrunn skaper god tillit.» - Bydelsmor

Formålet med Bydelsmødre-innsatsen er å bringe håp og forandring i kvinners liv. Bydelsmødre
gir kvinner den kunnskapen og støtten de har behov for, så de kan ta kontroll over eget liv og
treffe de beslutninger, som oppleves som riktige for dem selv, familien og barna. Innsatsen kan
beskrives som hjelp til selvhjelp. Grunntanken i Bydelsmødre-konseptet er at mødre på mange
måter er nøkkelen til hele familiens sosiale og kulturelle integreringsprosess.
 
Hovedmålsettingen til Bydelsmødre Norge er å bidra til bedre levekår for isolerte kvinner og
familier, ved å bygge en bro mellom kvinnene og lokalsamfunnet. Bydelsmødrenes
hovedoppgave er å hjelpe og veilede kvinner med informasjon om viktige institusjoner, tilbud i
kommunen og aktiviteter lokalt.
 
Overordnet målsetting oppnås gjennom følgende to delmålsettinger:
 

Minoritetskvinner oppdager og bruker egne ressurser for å styrke seg selv, familien og
lokalsamfunnet.
Familier og lokalsamfunnet rustes opp til å skape et oppvekstmiljø som styrker barn og unge
til å klare seg i samfunnet.
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BYDELSMØDRES 
METODER OG VERDIER 

BYDELSMØDRE

Bydelsmødre har tre elementære metoder som brukes som verktøy i deres frivillige arbeid.

Bydelsmødrene kommer i kontakt med andre kvinner gjennom samtaler i uformelle
situasjoner. En bydelsmor-samtale er noe annet enn en venninnesamtale, da den har
et rammeverk å forholde seg til. En bydelsmor skal starte med å skape kontakt, finne
ut om kvinnens problemer og ønsker, for deretter å finne en løsning sammen med
kvinnen. Bydelsmødrene arbeider ut fra en selvhjelpsmetodikk som motiverer til
kvinnenes egenkraftmobilisering og selvstendighet. 

Bydelsmødrene er brobyggere mellom lokalsamfunnet og det offentlige. Gjennom
grunnutdannelsen har de tilegnet seg kunnskap om de ulike tjenesteområdene i
bydelen, og kan dermed henvise kvinnene til de riktige instansene. De er også et
kompetanseorgan som bydelen benytter seg av for å nå frem til beboere i bydelen.

Bydelsmødrene bruker sine nettverk til å spre informasjon og skaper samtidig egne
nettverk for kvinner. De er synlige rollemodeller på lokale arrangementer, og bidrar til
å skape et trygt og godt oppvekstmiljø. Bidraget er en inspirasjon og motivasjon for
andre foreldre i lokalområdet. Bydelsmødrene skal være kjente fjes, som
representerer kunnskap, tillit og trygghet.

Bydelsmødre-konseptet bygger på følgende fem verdier. De er fundamentet for alt
arbeid som blir utført i regi av Bydelsmødre, for alle relasjoner mellom kvinner,
bydelsmødre og fagfolk.

Anerkjennelse
Respekt
Tillit
Likeverd
Mangfold

Samtale

Brobygging

Nettverk

Verdier
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BYDELSMØDRE-
KONSEPTET

Bydelsmødre er opprinnelig et tysk konsept og ble
startet opp i Berlin under navnet Stadtteilmütter i
2004. Konseptet ble hentet til Danmark i 2008, der
konseptet ble utviklet i en ny retning, basert på frivillig
arbeid. Bydelsmødre i Danmark har blitt en stor
suksess med over 700 Bydelsmødre fordelt på 42
Bydelsmødre-foreninger over hele landet. Konseptet
ble videreført til Sverige i 2013, under navnet
Stadsdelsmammor og til Finland som Naapuriäidit
(Neighbourhood Mothers) i 2016. I Norge ble
Bydelsmødre etablert av initiativtaker og
organisasjonsleder Nasreen Begum i 2016.
Bydelsmødre Norge har i dag utdannet 50
bydelsmødre fordelt på tre bydeler i Oslo kommune.
Per dags dato er tre nye bydeler i gang med
Bydelsmødre-innsats. I løpet av 2019 vil Bydelsmødre
Norge ha 115 ferdigutdannede bydelsmødre fordelt
på fem bydeler i kommunen.
 
For å bli en bydelsmor må kvinnene gjennomføre en
grunnutdannelse. Grunnutdannelsen, med sine 17
moduler, gir kvinner muligheten til en
kompetanseheving som tar utgangspunkt i kvinnenes
egne ressurser og nettverk. Bydelsmødrenes
grunnutdanning har to hovedformål;
 

Gi bydelsmødrene kunnskap om
Bydelsmødres egne metoder og deres ulike
roller.  
Gi innsikt i bydelens arbeid i relasjon til
familie, helse og samfunn.

BYDELSMØDRE
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En gruppe utvalgte ressurssterke kvinner fra bydelen får
ta grunnutdannelsen, og får tittelen bydelsmor, diplom
og ID-kort når de fullfører. Under utdannelsen
tilrettelegges det for å bygge nettverk mellom
bydelsmødrene og de ulike tjenesteområder i bydelene,
samt andre aktører. Bydelen vil kunne samarbeide med
bydelsmødrene ut mot ulike målgrupper. I dette ligger
også bydelens mulighet til å få økt kultursensitiv
kompetanse gjennom kontakt/samspill med
bydelsmødrene.  Dette vil også kunne bidra inn i
bydelens tjenesteutvikling.
 
Bydelsmødrene blir utdannet i emner som for eksempel
foreldreskap, helse, kosthold, lokale forhold, norske
samfunnsforhold, rettigheter og plikter.  Bydelsmødrene
informerer om det de lærer på grunnutdanningen ut i
sine egne store nettverk.

Modul 1: Introduksjon Bydelsmødre
Modul 2: Barns utvikling & oppdragelse
Modul 3: Barns hverdag
Modul 4: Ungdom
Modul 5: Bydelsmødrenes metoder 1
Modul 6: Aktivitet & ernæring
Modul 7: Kvinnehelse
Modul 8: Bydelsmødrenes metoder 2
Modul 9: Psykisk helse
Modul 10: NAVs tjenester
Modul 11: Kunnskap om Norge
Modul 12: Bydelsmødrenes metoder 3
Modul 13: ICDP – foreldreveiledning
Modul 14: Bydelsmødrenes metoder 4
Modul 15: Vold i nære relasjoner
Modul 16: Flyktninger
Modul 17: Avslutning og evaluering

Bydelsmødrenes grunnutdannelse:

BYDELSMØDRE
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I fase 1 forankres innsatsen i bydelens tjenesteområder og kvinner blir rekruttert til
grunnutdannelsen. Den første fasen handler om å etablere et faglig sterkt nettverk i
lokalområdet, som skal støtte opp om den kommende bydelsmødre-innsatsen i bydelen. Det
etableres en ressursgruppe med alle de aktørene som gjerne vil bidra til innsatsen, og som kan
se styrken i at lokalområdet får en bydelsmødre-gruppe. Deretter skal grunnutdannelsen, fase 2,
planlegges. I denne fasen foregår også den viktige rekrutteringen av kvinner til
grunnutdannelsen. Lokal koordinator og ressursgruppen fra bydelen står for rekruttering, og
benytter sine nettverk til å spre informasjon og finne kvinner som ønsker og kan egne seg til å bli
bydelsmødre. De må ha riktig motivasjon, godt nettverk og engasjement. De interesserte
intervjues og 18-25 kvinner velges ut. Bydelsmødre-gruppen skal representere ulike områder av
bydelen og ha variert etnisk og språklig bakgrunn, slik at de kan nå ut til flest mulig. 

I fase 2 gjennomgår kvinnene en grunnutdannelse bestående av 17 kurskvelder/moduler.
Bydelsmødre Norge tilbyr et fullt konsept og materiale for grunnutdannelsen. Fagpersoner fra
ulike tjenesteområder i bydelen er forelesere, og et viktig formål med utdannelsen er å skape
tillit mellom kvinnene og bydelens tjenester. Under utdannelsen får bydelsmødrene faglig
kunnskap, utvider sitt nettverk og får kunnskap om-, forståelse for- og praktiske erfaringer med
arbeidet som bydelsmor. Lokal koordinator i bydelen har ansvar for gjennomføring av
utdannelsen, tett veiledet av Bydelsmødre sentralt. 

OPPSTART

Bydelsmødre-konseptet består av fire faser:

Fase 1 - Oppstart 

Fase 2 – Bydelsmødrenes grunnutdannelse

BYDELSMØDRENES
GRUNNUTDANNELSE

BYDELSMØDRENE 
GÅR I GANG

BYDELSMØDRE-
GRUPPEN BLIR EN

FORENING

DE F IRE  FASER

BYDELSMØDRE
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Når grunnutdannelsen er gjennomført, og bydelsmødrene har mottatt diplomer, skal de nye
bydelsmødrene raskt komme i gang med deres innsats som frivillige. I fase 3 handler det om å
begynne å praktisere det man har lært gjennom grunnutdannelsen, og reflektere over det i
trygge rammer. Samtidig arbeides det målrettet med å spre kjennskap til bydelsmødrene blant
beboerne i lokalområdet og de faglige aktørene. I denne fasen møtes bydelsmødrene annenhver
uke, deler erfaringer og støtter hverandre. Ofte vil fagpersoner som holdt undervisning i fase 2
komme tilbake for å dele ny kunnskap eller gå dypere i noen av temaene fra grunnutdannelsen.
Bydelsmødrene kan også invitere inn andre samarbeidsparter de ønsker å lære fra. Lokal
koordinator fortsetter å følge opp gruppen, før gruppen selv, med hjelp fra en organisatorisk
frivillig, gradvis overtar ansvaret for å drive gruppens arbeid videre.  

I fjerde og siste fase, overgis lederskapet til bydelsmødre-gruppen i bydelen. De stifter egen
forening, som til dels skaper en organisatorisk ramme omkring innsatsen og til dels sikrer
muligheten til å søke midler til aktiviteter. I fase 4 møtes bydelsmødrene en gang i måneden, for
erfaringsutveksling og ny kunnskap. Foreningen velger et styre som har ansvar for videre drift.
Organisatorisk frivillig og Bydelsmødre sentralt støtter gruppen. Bydelsmødre sentralt
organiserer felles samlinger for alle bydelsmødre og skaper nettverk for erfaringsutveksling.
Flere bydelsmødre blir veiledere eller undervisere innen for eksempel ICDP-foreldreveiledning og
Sunn start - mat og helse, og setter i gang ulike aktiviteter i lokalmiljøet.

Fase 3 – Bydelsmødrene går i gang

Fase 4 – Bydelsmødregruppen blir en forening

BYDELSMØDRE
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NASREEN
BEGUM
IN IT IAT IVTAKER OG
ORGANISAS JONSLEDER

Nasreen er initiativtaker og
organisasjonsleder av Bydelsmødre Norge.
Hun kom fra Pakistan til Norge som 20-
åring, og fødte 6 barn i et velferdssystem
hun ikke kjente til. 

Hun var selv usikker og skeptisk til tilbudene hun som ung mor ble møtt med fra offentlige kontorer og
frivillige foreninger i lokalmiljøet. Samtidig var hun bekymret for at noen skulle si at hun ikke var en god
mor  . Det at hun vokste opp i en annen kultur, gjorde henne skeptisk til om livsstilen i Norge var bra for
barna hennes. Barna ble sendt med tradisjonelle pakistanske klær på skolen, hun lot ikke barna delta på
skolefritidsordning, i bursdager eller på fritidsaktiviteter.
 
Etter hvert som hun fikk mer kunnskap og selv begynte å være aktiv i lokalsamfunnet, oppdaget hun
viktigheten av deltakelse og fritidsaktiviteter for barn. Selv om hun syntes at det var skummelt, begynte
hun å si ja til tilbudene hun fikk, og valgte å stole på at både hun og barna hennes ville ha godt av hjelpen
som ble tilbudt. Hun engasjerte seg i frivllig arbeid for å være en god rollemodell og tilstede i barnas
oppvekstmiljø .
 
Mange jenter med minoritetsbakgrunn i bydelen, inkludert hennes tre døtre, var ikke aktive i
fritidsaktiviteter. Nasreen så viktigheten av at også jenter skulle få delta på fritidsaktiviteter, og startet den
frivillige foreningen «Stolte jenter». Tiltaket ble startet i 2011 i samarbeid med Furuset IF. «Stolte jenter» er
et treningstilbud for unge jenter. Fordi mødre kjente Nasreen og hadde tillit til henne, fikk jentene lov til å
være med. Stolte Jenter er i dag en egen organisasjon som drives av den eldste datteren til Nasreen,
Tehrim Ahmed.
 
Gjennom arbeid med å rekruttere barn til barnehager i Bydel Alna, oppdaget hun at mange kvinner
tenkte på samme måte som hun gjorde før. Det var ikke bare barnehagedeltakelse som ble viktig for
henne, men også at mødrene skulle komme seg ut, lære norsk og bli kjent med samfunnet. Mange av
kvinnene hun møtte var usikre, hadde mistet selvtilliten og flere var deprimerte. Ettersom de hadde tillit til
Nasreen, kunne hun gi dem motivasjon til å komme seg videre. Hun fulgte dem tett opp, både ved å bli
med dem til ulike institusjoner og ved at de kunne ringe henne når som helst. Både barn og mødre ble
aktive på ulike måter. Dette førte til at de fikk en tryggere og bedre hverdag, både med hensyn til fysisk og
psykisk helse. 

11)https://www.klikk.no/kvinneguiden/bydelsmor-som-integrering-2548527
12)https://www.dagsavisen.no/innenriks/med-mor-med-pa-laget-1.934047#carousel-example-generic

12

11
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https://www.dagsavisen.no/innenriks/med-mor-med-pa-laget-1.934047#carousel-example-generic
https://www.dagsavisen.no/innenriks/med-mor-med-pa-laget-1.934047#carousel-example-generic
https://www.klikk.no/kvinneguiden/bydelsmor-som-integrering-2548527
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Nasreens måte å arbeide på er grunnlaget for bydelsmødrenes måte å tilnærme seg kvinner og
deres sammensatte utfordringer på i dag. Nasreen var derfor på mange måter den første
bydelsmoren i Oslo. Vi kan derfor si at Bydelsmødre Norge vokste frem som en grasrotsbevegelse.
 
Med 10 års erfaring fra Groruddalssatsingen og gjennom 20 års erfaring fra frivillig arbeid med
kvinner og barn i ulike tiltak i bydelen, fikk Nasreen kjennskap til at hennes måte å jobbe på stemte
med konseptet «Bydelsmødre» i Danmark. I 2015, bistod Redd Barna Nasreen med å søke om støtte
fra EkstraStiftelsen til oppstart av Bydelsmødre i Norge. Bydelsmødre fikk tilsagn på sin søknad, og
dro på studietur til Danmark i februar 2016. Nasreen tilpasset det danske Bydelsmor-konseptet
etter erfaringer fra hennes frivillige arbeid i bydelen. På grunn av hennes store nettverk, meldte
over 100 kvinner sin interesse for å bli bydelsmødre. Etter nøye utvelgelse sto 18 kvinner klare til å
delta på grunnutdannelsen for å bli bydelsmødre i bydel Alna. I 2018 har organisasjonen mottatt
midler fra Oslo kommune ved Velferdsetaten, tilskudd innen helse- og sosialsektoren, og har startet
opp i ytterligere fire nye bydeler. På denne måten spres Nasreens engasjement og tilnærming til å
hjelpe kvinner og familier til stadig flere bydeler i Oslo kommune. 
 
 

BYDELSMØDRE
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BYDELSMØDRE SENTRALT

 
 
I 2018 har Bydelsmødre sentralt fulgt opp 50 ferdigutdannede bydelsmødre i Alna, Grorud og
Stovner bydel, og startet Bydelsmødre-innsats i Bydel Østensjø og Søndre Nordstrand. Samtidig har
organisasjonen jobbet for å muliggjøre fremtidig Bydelsmødre-innsats i flere bydeler i Oslo.
Bydelsmødre sentralt har i løpet av året sørget for at alle de ferdigutdannede bydelsmødre-
gruppene har deltatt på kurs i styrearbeid med Frivillighet Norge, og tilrettelagt for flere
videreutdanningsmuligheter for bydelsmødrene. Det har blitt arrangert teambuildingsturer, felles
sommerfest -, julefest - og kulturfest for nettverksbygging på tvers av bydelsmødre-gruppene.
Bydelsmødre sentralt har kontinuerlig veiledet og fulgt opp bydelsmødre, organisatorisk frivillige,
koordinatorer, lokale ressursgrupper og kontaktpersoner i bydelene.
 
Synliggjøring av Bydelsmødre-konseptet og bydelsmødrenes arbeid er også en viktig oppgave for
Bydelsmødre sentralt. Dette har ført til nominasjon til flere priser og en rekke omtaler i media og 
 radio i 2018. Bydelsmødre sentralt har også deltatt på flere arrangementer og seminarer for å dele
sine erfaringer og gi innspill vedrørende inkluderings- og integreringsspørsmål.

Hovedoppgaver for Bydelsmødre sentralt:

Bydelsmødre sentralt er Bydelsmødre Norges hovedkontor og ivaretar oppgaver og
gjennomføring av organisasjonens mål på et overordnet nivå.

Implementere Bydelsmødre-innsats i nye bydeler
Tilrettelegge for et godt samarbeid mellom tjenestene i bydelene og lokale Bydelsmødre-
foreninger
Støtte og veilede etablerte bydelsmødre-foreninger
Innhente kunnskap og erfaring i videreutviklingen og styrkingen av bydelsmødre-innsatsen
Formidle kunnskap og synliggjøre bydelsmødre og deres resultater i det offentlige rom og
overfor samarbeidspartnere
Etablere nettverk og samarbeid som kan styrke bydelsmødre i deres rolle, og tilby kurs- og
videreutdannelse for bydelsmødrene
Støtte opp omkring de lokale bydelsmødre-foreningenes fellesskap og forankring
Skape nettverk og erfaringsutveksling på tvers av bydelsmødre-foreningene gjennom felles årlige
arrangementer
Sikre midler til drift og utvikling

BYDELSMØDRE

BYDELSMØDRE SENTRALT SIN DELTAKELSE PÅ ARRANGEMENTER

Møte med foreldreutvalget for barnehager (FUB)
Holdt innlegg for folkeakademiet på Hellerud i Bydel Alna
Informasjonsmøte om Bydelsmødre for arrangører av norskkurs i Bydel Grorud
Innlegg sammen med bydelsmødre fra alle grupper for Helse- og sosialkomiteen og
byrådsavdeling for Eldre, helse og arbeid
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Organisasjonsutvikling

Møte med helsesøstre i Bydel Alna om nytt samarbeid
Innlegg på EMIs konferanse om foreldrenes rolle i forebygging av radikalisering og voldelig
ekstremisme
Workshop om barnehagedeltakelse 0-6 år i bydel Østensjø og møte med bydel Stovner i
forbindelse med et nytt prosjekt om barnehagedeltakelse
Presentasjon om konseptet Bydelsmødre for Bydel Søndre Nordstrand på Holmlia bibliotek
Innlegg om Bydelsmødre for Groruddalstinget
Møte og workshop med skolerådgivere på Elvebakken Videregående Skole
Medarrangører av informasjonsdag om livmorhalskreft på Stella-senteret i Oslo
Innlegg om Bydelsmødre på et av fagseminarene på Frivillighetens dag 2018

På grunn av rask vekst på kort tid og en økende interesse fra bydelene og andre aktører, ble det
behov for å sikre en god organisasjonsutvikling i 2018. Organisasjonsleder deltok på et møte i
byrådsavdelingen for Eldre, helse og sosialtjenester, der organisasjonsleder ytret et ønske om
samskaping med kommunen i utviklingen av Bydelsmødre som en bærekraftig organisasjon. I
tildelingsbrevet for 2018 ga byrådsavdelingen Helseetaten   oppdraget med å bistå Bydelsmødre
med å bygge en bærekraftig organisasjonsstruktur, og følge opp utviklingsarbeidet i 2018.
Oppdraget ble gitt til Helseetaten ved seksjon Psykisk helse og avhengighet. I kjølvannet av dette
ble det i februar 2018 etablert et interimsstyre for organisasjonen, bestående av tre
representanter fra Bydelsmødre sentralt, to representanter fra Helseetaten, en representant fra
Bydel Grorud, en representant fra Bydel Alna og en representant fra Redd Barna.
 
I mars 2018 var Bydelsmødre sentralt og representanter fra interimsstyret på studietur til
Bydelsmødre i Danmark. Her fikk de innsikt i hvordan organisasjonen er bygget opp, deres
samarbeid med kommunen og hvordan det arbeides for å kvalitetssikre innsatsen. Det ble holdt
åtte interimsstyremøter gjennom året, der det ble lagt til rette for en bærekraftig
organisasjonsmodell for Bydelsmødre Norge. Bydelsmødre sentralt jobbet i 2018 med norsk
oversettelse og tilpassing av de 4 fasene i Bydelsmødre-konseptet, som inneholder
foreningsguide, dreiebøker og arbeidsark. Det ble utarbeidet brosjyrer, roll ups,
samarbeidsavtaler og budsjettforslag til bydelene. Bydelsmødre sentralt ansatte også en
kommunikasjonsansvarlig som digitaliserte bydelsmødrenes samtaleskjemaer og
aktivitetsskjemaer, utviklet nytt design på brosjyrer og standardiserte maler. Hun er også i gang
med å utvikle en nettside for organisasjonen. Bydelsmødre sentralt opprettet videre en frivillig
faglig ressursgruppe, som består av syv personer med mastergrad og erfaring med kvantitativ
metode, kvalitative intervjuer og forskning. Gruppen har i 2018 arbeidet med å lage statistikk av
bydelsmødrenes samtaleskjemaer og utført intervjuer med bydelsmødre til bruk i årsrapport og
på nettside.

13)https://www.oslo.kommune.no/getfile.php/13266370/Innhold/Politikk%20og%20administrasjon/Budsjett%2C%20regnskap%20og%20rapportering/Tildelingsbrev
/Tildelingsbrev%202018/Tildelingsbrev%202018%20HEL.pdf

13

https://www.oslo.kommune.no/getfile.php/13266370/Innhold/Politikk%20og%20administrasjon/Budsjett%2C%20regnskap%20og%20rapportering/Tildelingsbrev/Tildelingsbrev%202018/Tildelingsbrev%202018%20HEL.pdf
https://www.oslo.kommune.no/getfile.php/13266370/Innhold/Politikk%20og%20administrasjon/Budsjett%2C%20regnskap%20og%20rapportering/Tildelingsbrev/Tildelingsbrev%202018/Tildelingsbrev%202018%20HEL.pdf
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1. Kulturfest     

Bydelsmødrene Norge arrangerte kulturfest 9. juni i samarbeid med Stolte Jenter
og Furuset IF. Blandt gjestene var generalsekretær i ExtraStiftelsen Hans
Christiansen Lillehagen, avdelingsbanksjef i Sparebank Øst Stovner Lauque Rana,
Siri Gåsemyr Staalesen fra AP, Marian Abdi Hussein fra SV, og representanter fra
Unge Høyre. De tre bydelsmødre-gruppene i Groruddalen mottok en gavesjekk på
50.000 kroner fra Sparebank Øst. 

Sommerfest og teambuilding på tvers av alle bydelsmødre-gruppene. 

Bydelsmødre Norge arrangerte julefest på tvers av alle bydelsmødre-gruppene.
Blant gjestene var også politibetjent og mangfoldskontakt Therese Lutnes og
varaordfører Kamzy Gunaratam. 

14)https://www.facebook.com/khamshajiny.gunaratnam/videos/10155967948168133/UzpfSTEwNTg0NTI3MDQyMjc4NTE6MjM3MjAyOTE3Mjg3MDE5MQ

Kamzy Gunaratam   utalte på Bydelsmødrenes julefest 14. desember 2018: 14

2. Sommerfest 

3. Julefest

«Noen mennesker velger å være en del av problemet, andre velger å være en del av løsningen -
Bydelsmødrene gir håp for fremtiden. De har alle valgt å være en del av løsningen» 

- Kamzy Gunaratam

FELLESARRANGEMENTER

http://groruddalen.no/kultur/kvinnekveld-med-kronprins-haakon/19.23957
https://www.facebook.com/khamshajiny.gunaratnam/videos/10155967948168133/UzpfSTEwNTg0NTI3MDQyMjc4NTE6MjM3MjAyOTE3Mjg3MDE5MQ
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Bydelsmødre Norge var medarrangører for Norske Kvinners Sanitetsforenings
helsedag for minoritetskvinner, med rekruttering til celleprøve og informasjon om
livmorshalskreft på Stella-senteret  . Helsedagen var et samarbeid mellom Sex og
samfunn, Gynkreftforeningen, Folkehelseinstituttet, Livmorhalsprogrammet og Oslo
universitetssykehus. 

H.K.H. Kronprins Haakon feiret kvinnedagen på et arrangement i regi av
Bydelsmødrene på Stovner, kvinneorganisasjonen Lajna Imaillah og Stovner
frivilligsentral  .

4. Bydelsmødre oppfordret kvinner med minoritetsbakgrunn til å ta celleprøve for å
forebygge livmorshalskreft 

5. Kvinnedagsarrangement 2018 

16)Referanse: Aker Avis Groruddalen, om bydelsmødrenes deltakelse på 8. mars feiringen i Stovner bydel: http://groruddalen.no/kultur/kvinnekveld-med-kronprins-
haakon/19.23957

15)https://www.utrop.no/Nyheter/Innenriks/34337

15
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http://groruddalen.no/kultur/kvinnekveld-med-kronprins-haakon/19.23957
https://www.utrop.no/Nyheter/Innenriks/34337
https://www.utrop.no/Nyheter/Innenriks/34337
https://www.utrop.no/Nyheter/Innenriks/34337
http://groruddalen.no/kultur/kvinnekveld-med-kronprins-haakon/19.23957


22

VIDEREUTDANNINGSTILBUD

BYDELSMØDRE

Bydelsmødre bygger videre på sin kompetanse

Foreldreveiledningskurs (ICDP)
17

Allerede mens bydelsmødrene tok grunnutdannelsen, begynte Bydelsmødre sentralt å se på
videreutdanningsmuligheter for bydelsmødrene. I 2018 har Bydelsmødre sentralt kartlagt
bydelsmødrenes kompetanse og interesser. Bydelsmødrene var engasjerte og ivrige på å lære
mer, og det passet derfor fint å koble dem til aktører som ønsket å samarbeide med
bydelsmødre. Bydelsmødrene har valgt kurs og utdanninger ut fra deres interesser og det de
ønsker å bidra med for å møte behovene til målgruppen.

ICDP   er et program for foreldreveiledning med målsetning om å fremme psykososial
omsorgskompetanse hos foreldre. Veiledningen utføres på 8-12 kurssamlinger. I 2018 har seks
bydelsmødre fullført ICDP- veilederkurs. Sammen med en makker holder de
foreldreveiledningskurs for kvinner på deres eget morsmål. Bydelsmødrene er godt kjent med
utfordringene innvandrerforeldre møter, og ønsker å være med å bidra med deres interkulturelle
kompetanse. Totalt har 42 foreldre gjennomgått ICDP-kurs holdt av bydelsmødre på fire ulike
språk.

Bydelsmor Fowsiyo Mahamed og hennes makker Gunn Indrevær holdt to ICDP-kurs for kvinner
med somalisk bakgrunn. 16 kvinner har nå fått diplom av henne for å ha fullført ICDP-kurs.
Bydelsmor Hayat El Yamani og hennes makker Tone Glad har holdt ICDP-kurs for åtte kvinner på
arabisk. Kurset ble arrangert i samarbeid med Helseetaten i Oslo for syriske flyktninger på
introduksjonsprogrammet. Bydelsmor Farida Alavi har holdt ICDP-kurs for 12 kvinner med persisk
bakgrunn. Bydelsmor Shahla Sultani har holdt ICDP-veiledningskurs for fire kvinner og to menn
med afghansk bakgrunn. Bydelsmødrene Rahma Mohamed og Saira Khan fullførte ICDP-
veilederutdannelse i 2018.
 
 
 
17)https://www.icdp.no/ International Child Development Programme

https://www.icdp.no/
https://www.icdp.no/
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«Jeg hadde selv store utfordringer da jeg kom til Norge. Jeg var for eksempel veldig skeptisk til å
ha barna i barnehage og takket nei til barnehageplass to ganger. Men nå hjelper jeg andre i
samme situasjon gjennom ICDP-kurs. (…) Et barn hadde sagt til moren at hun hadde blitt en
snillere mamma, under kurset. Jeg fikk også tilbakemelding om at flere hadde begynt å klemme
barna sine. På kurset går man gjennom 8 temaer, hvor ett av de er positive følelser. Der lærer
foreldrene om viktighet av å høre på barna og å gi positive tilbakemeldinger, noe som kan være
forskjellig fra den kulturen mange kommer fra.»

«Å være doula føles veldig bra. Jeg har vært med på et keisersnitt, og to «vanlige» fødsler. Jeg var
selv ikke så glad i å være på fødeavdelingen når jeg fikk barn. Når jeg fødte min første datter
kjente jeg ikke språket og det var et helt nytt land. Det var tungt å føle seg alene om det. Derfor
føles det så godt å ha muligheten til å hjelpe andre kvinner nå. (…) Språket blir jo også ekstra
vanskelig når de har sterke rier og smerter. Det å ha noen som kan forstå deg, og det å kunne
fortelle på ditt eget språk, gjør at de føler seg trygge. Det at vi doulaer har født selv i Norge gjør
at vi kjenner systemet godt og kan betrygge dem. Det er ofte helt forskjellig enn fra andre land;
plutselig kommer det noen i hvite klær og forteller deg hva du skal gjøre – mange blir skremt. Vi
som doulaer kan fortelle dem at dette er ikke noe skummelt, det skal være sånn, og selv om de
ikke forstår alt, så er de trygge.» - Bydelsmor 

- Bydelsmor

Sunn Start – psykisk helse og Sunn Start - mat og helse

18

Flerkulturell Doula

Ressurssenter for migrasjonshelse har bidratt i grunnutdannelsen i alle tre bydeler. Her har de
informert bydelsmødrene om prosjektene Sunn Start - Mat og helse og Sunn Start - Psykisk helse.
I 2018 fikk bydelsmødrene tilbud om kurs i bruk av Sunn Start-materialet. Bydelsmødrene viste
stor interesse og 15 bydelsmødre, samt organisatorisk frivillig Tone Glad, har fullført kurs i Sunn
Start - mat og helse og Sunn start - Psykisk helse i løpet av 2018. Bydelsmødrene har fått utdelt
kursbevis, veilederhefte og materiell for å holde kurs for hjemmeværende og isolerte kvinner i
sine nettverk. Materiell er utarbeidet av Ressurssenter for migrasjonshelse  .
Tre bydelsmødre, Cigdem A. Guney, Fozia Saeed og Lubna Ashraf, har deltatt i prosjektgruppe for
å gi innspill til utformingen av materialet Sunn Start - Mat og Helse og organisasjonsleder
Nasreen Begum har deltatt i prosjektgruppe for Sunn Start - Psykisk helse i 2018.

Flerkulturelle doulaer tilbyr psykisk og fysisk støtte til fødende kvinner med etnisk
minoritetsbakgrunn før, under og etter fødsel. I 2018 deltok tre bydelsmødre på Doula-kurs ved
Oslo universitetssykehus  . Bydelsmødrene Hayat El Yamani, Hidat Araya og Hanna Mogos har
jobbet frivillig med Doula-oppdrag i etterkant av kurset  .

18)https://www.sunnstartnorge.no/
19)https://oslo-universitetssykehus.no/likeverd-og-mangfold/flerkulturell-doula
20)https://oslo-universitetssykehus.no/om-oss/nyheter/ous-har-som-forste-sykehus-i-landet-kurset-flerkulturelle-doulaer
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Selvorganisert selvhjelp

Selvhjelp Norge (Nasjonalt kompetansesenter for selvorganisert selvhjelp)   har bidratt som
foredragsholdere om selvhjelp i bydelsmødrenes grunnutdannelse. Selvhjelp Norge tilbyr videre
opplæring etter endt grunnutdannelse til bydelmødre som ønsker økt kompetanse i selvhjelp og
oppstart av selvhjelpsgrupper. To bydelsmødre, Cigdem A. Guney og Lubna Ashraf har bidratt i
en prosjektgruppe for å gi innspill til opplæringsmoduler om selvhjelp for kvinner med
minoritetsbakgrunn i samarbeid Link Oslo (Senter for selvhjelp og mestring)  .

22)https://linkoslo.no/#hjem
21)http://www.selvhjelp.no/
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22

http://www.selvhjelp.no/
http://www.selvhjelp.no/
https://linkoslo.no/#hjem
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BYDELSMØDRE SOM
SAMSKAPENDE SOSIAL
INNOVASJON

BYDELSMØDRE

«Jeg er veldig stolt av meg selv for at jeg er bydelsmor og jeg er takknemlig for alle som
samarbeider med oss.» - Bydelsmor

Ifølge KS, kommunesektorens organisasjon og utviklingspartner, trenger den norske
velferdsstatsmodellen en fornying. Dette skyldes endret demografi, legitimitetsproblemer, økte
utgifter, kombinert med økte forventninger til sosiale velferdsytelser og vektlegging av
innbyggernes rettigheter. Velferdssamfunnet står overfor et voksende antall komplekse
problemer (”Wicked Problems”), som ikke kan løses gjennom standardløsninger eller økte
budsjetter (Kobro, s.9, 2018)  . Dette krever store endringer i velferdssamfunnet og det stilles krav
til innovasjon og nytenkning i offentlig sektor (Kobro, Andersen, Espersen, Kristensen, Skar,
Iversen, 2018, s. 10)  .
 
Begrepet samskaping - som en ny måte å involvere sivilsamfunnet og markedsaktører i utviklingen
av offentlig velferd - har fått økt oppmerksomhet i offentlig debatt, politikk og styringsdokumenter
de siste årene som en løsning på velferdsutfordringene (Kobro, mfl., 2018). Wicked Problems
kjennetegnes ved at de ikke kan løses med enkeltstående innsats på ett samfunnsområde eller
fagfelt. De er vanskelig å løse på grunn av ufullstendig informasjon, og motstridende og skiftende
krav som ofte er vanskelige å gjenkjenne. For å løse slike komplekse problemer kreves nye
løsninger, utviklet der utfordringene er størst, i samarbeid med de som kjenner kompleksiteten og
målgruppen. 
 
Bydelsmødre har gode forutsetninger for å kunne nå ut til en gruppe som det offentlige har
vanskeligheter med å nå. Bydelsmødre er ressurssterke kvinner med god interkulturell
kompetanse, som snakker flere språk og som har store sosiale nettverk. De har stor tillit i sine
nettverk og kan hjelpe hjemmeværende og isolerte kvinner og familier som står ovenfor
komplekse problemer, for eksempel relatert til helse og foreldreskap. Bydelsmødrene bygger bro
mellom denne målgruppen, de offentlige tjenestene og tilbudene i bydelen. Kvinner som er i
vanskelige livssituasjoner finner veien til velferdssamfunnets tjenester og tilbud, og bydelen får
kunnskap om familienes utfordringer, og hvordan de skal kontakte og kommunisere med
målgruppen gjennom bydelsmødrene.

24)https://forskning.ruc.dk/da/publications/demokratisk-innovasjon-teorier-og-modeller-for-samskapende-sosial
23)https://www.ks.no/globalassets/handbok-for-samskaping.pdf
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Gjennom sitt arbeid avdekker bydelsmødrene behov og finner nye løsninger. Deres frivillige
arbeid skaper engasjement, fellesskap, inkludering, kulturell og demokratisk innsikt. Egenskaper
ved frivillig sektor som regjeringen også anerkjenner i Meld. St. 10 (2018-2019) Frivilligheita –
Sterk, sjølvstendig, mangfaldig  .
 
Innsatsen er kostnadseffektiv og resultatorientert i et langsiktig og bærekraftig løp. Gjennom
nettverket som bydelsmødrene etablerer med bydelene, løses lokale problemstillinger i
bydelene. Det skapes fordeler og ressurser, men også et handlingsrom som kommer
innbyggerne til gode. Samskaping mellom kommunen og Bydelsmødre Norge realiserer ideen
om at offentlig sektor skal utvikle nye tjenester og tilbud for innbyggerne, i samarbeid med
innbyggerne. Disse tjenestene og tilbudene blir dermed brukertilpassede, robuste, bærekraftige
og treffsikre. Gjennom samskapingen blir brukere av sosiale tjenester og sivilsamfunnet viktige
og likeverdige bidragsytere for velferdsløsninger med potensial for økt demokratisk verdi.
Grensene mellom sivilsamfunnet og offentlig sektor bli mer flytende, og det skapes nye løsninger
på tvers av etablerte organisatoriske grenser.

BYDELSMØDRE

25 https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/meld.-st.-10-20182019/id2621384/
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Det finnes mange lokale ressurser og kvinner som brenner inne med mye potensiale. De bryr seg
og ønsker å utgjøre en forskjell i samfunnet. Bydelsmødre Norge setter engasjementet i system i
samarbeid med det offentlige og sivilsamfunnet.

26)https://www.facebook.com/kunnskapsdepartementet/videos/1858680147479177/

Bydelsmødre bringer håp og forandring i kvinners liv. Bydelsmødrene er rollemodeller for andre
kvinner med etnisk minoritetsbakgrunn. Når de er aktive og engasjerte i lokalmiljøet, motiverer
det også andre kvinner til å delta. En bydelsmor som ble intervjuet av Kunnskapsdepartementet i
forbindelse med barnehagedeltakelse, er et godt eksempel på hvordan bydelsmødrene er gode
rollemodeller for andre kvinner med innvandrerbakgrunn  . Bydelsmødrene og isolerte og
hjemmeværende kvinner har som oftest samme utgangspunkt – flere har flyttet til Norge, andre
har vokst opp med foreldre med innvandrerbakgrunn, og har møtt noenlunde samme
utfordringer. Det gjør det enklere for bydelsmødrene å få et tillitsforhold til kvinnene, og at
kvinnene ser opp til bydelsmødrene. Kan de gjøre det, kan også vi!

Bydelsmødre bidrar til bedre levekår for isolerte og  hjemmeværende kvinner ved å bygge en bro
mellom  kvinnene og lokalsamfunnet. Bydelsmødrene ønsker å utgjøre en forskjell i lokalområdet.
De kjenner til miljøet der de bor, og vet hvilke utfordringer som ligger der. De skaper møteplasser
i områder hvor det er behov for at hjemmeværende kvinner deltar i samfunnet. Selv om det ikke
er en enkel jobb å overbevise kvinnene om å delta på møteplasser og samtalegrupper, prøver
bydelsmødrene stadig nye metoder for å gjøre mødrene trygge, slik at de engasjerer seg i
lokalsamfunnet.

Synlige ressurspersoner og rollemodeller

Skaper møteplasser

«Det beste med å være bydelsmor er å hjelpe kvinner å stå på egne bein.» -Bydelsmor
 

«Det som er viktigst med det arbeidet vi i Bydelsmødre gjør er at vi sprer ordet gjennom å hjelpe
kvinner. For eksempel kan jeg hjelpe en kvinne, og så vil hun ta med informasjonen til vennene og
naboene sine, og på den måten hjelper vi flere kvinner og familier. Vi lar det blomstre – gjennom å

hjelpe en kvinne hjelper vi egentlig flere.» -   Bydelsmor
 

HVORDAN ARBEIDER
BYDELSMØDRE?

BYDELSMØDRE
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«Det beste med å være bydelsmor er muligheten til å hjelpe familier til å forstå mer om hvilke
muligheter de har. Vi hjelper jo hovedsakelig kvinner, men også noen menn. Det er slik vi hjelper

barna, ved å hjelpe foreldrene. Jeg husker en kvinne som isolerte seg mye med barna, hun visste ikke
hvilke muligheter hun hadde til å gjøre aktiviteter med dem. Jeg fortalte henne om åpen barnehage og
oppfordret henne til å dra dit, og siden har jeg sett henne flere ganger ute på aktiviteter med barna.

Det er flott. Kvinner og familier som er nye i landet har utfordringer med språket, og er i risiko for å bli
isolerte. Bydelsmødre kan hjelpe dem, ikke bare med barnehage, men også henvise videre til andre

steder som det er viktig for dem å vite om.» - Bydelsmor
 

«En dame fortalte meg at hun hadde vært dårlig, men hverken lege eller fysioterapeut hadde funnet
noen ting. Men de treningsdagene mine, hun gledet seg sånn! Hun ble frisk av det. For det er ikke bare
trening vi gjør, det er både psykisk og fysisk. Først trener vi, og så spanderer vi en kaffe. Da sitter vi og

snakker i en time om alles problemer.» - Bydelsmor
 

I løpet av 2018 har bydelsmødrene igangsatt forskjellige aktiviteter i lokalmiljøet. Aktivitetene har
som formål å aktivisere kvinner, familier og barn slik at de får bedre fysisk og psykisk helse. Under
noen av aktivitetene får kvinnene også reflektere over viktige emner. Bydelsmødrene har blant
annet startet gratis yogakurs for kvinner i lokalmiljøet i samarbeid med Friskliv og mestring i
bydelen. De har startet gratis datakurs, svømmekurs, bakekurs, åpen veiledning på biblioteket,
samtalegrupper for mødre og flere treningsgrupper.

Bydelsmødrene er synlige ressurspersoner og har deltatt aktivt i mange arrangementer i bydelen.
Eksempler på arrangementer bydelsmødrene har bidratt i er «Kom deg ut-dagen», 17-mai feiring,
dugnadsarbeid, byttedag, lysvandring, og mat - og kulturfestivaler. Under arrangementene står de
blant annet på stand for å dele informasjon om bydelsmødre og aktiviteter i regi av bydelsmødre,
eller serverer mat og drikke, avhengig av anledningen.

Bydelsmødrene har i løpet av 2018 deltatt i flere medvirkningsprosesser. Interesserte aktører har
bedt om bydelsmødrenes innspill i prosjektgrupper og invitert dem til å delta i styringsgrupper
for områdeløftene. Bydelsmødrene har blant annet vært med på å utføre intervjuer og
spørreundersøkelser blant beboere i lokalmiljøet, for å kartlegge hvilke tiltak som bør iverksettes.
De er ofte delaktige i rekrutteringsprosesser og er attraktive til slike tiltak i lokalmiljøet, grunnet
deres store nettverk og tillit blant målgruppen. I løpet av kort tid har bydelsmødre blitt en
anerkjent og etterspurt ressurs for flere aktører i bydelene og kommunen.

Aktiviserer kvinner og barn

Bidrar i lokale arrangementer

Deltar i prosjekter og styringsgrupper
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Hver gang en bydelsmor hjelper en person fyller hun ut et anonymisert digitalt samtaleskjema.
Samtaleskjemaene lagres i en database hos Bydelsmødre sentralt. Utdrag og statistikk fra
samtaleskjemaene gir nyttig informasjon om bydelsmødrenes arbeid og utfordringer blant
bydelsmødrenes målgruppe.

«Kvinnen har fått bedre kontakt med barnevernet, skolen og bydelen. Hun har selv tatt
kontakt med legen og blitt henvist videre til psykolog.»
«En nabo ville ikke sende barna sine til barnehage fordi hun ville passe på de selv.
Jeg hjalp henne og fortalte at barnehage var bra for barna.»
«Jeg dro med kvinnen til sykehuset for å tolke og oversette.»
«Vi snakket om helse og hva en celleprøve er.»
«Jeg veiledet henne videre om hvordan hun skulle utvide praksisplassen hun holder på
med nå.»
«Jeg hjalp en kvinne med å søke barnehageplass, vi fylte ut skjemaet på PC sammen.»

UTDRAG FRA BYDELSMØDRENES SAMTALESKJEMA: 

Samtaler med kvinner
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I en samfunnsøkonomisk analyse utført av Økonomer uten grenser i Danmark anslås det at 80.000
kvinner med etnisk minoritetsbakgrunn i Danmark har behov for en bydelsmor  .

Bydelsmødrenes målgruppe er primært isolerte kvinner med etnisk minoritetsbakgrunn, som
mangler kunnskap om det samfunnet de lever i. Kvinnene har utfordringer med det norske
språket og mange lever med en mistillit til det kommunale systemet. I denne målgruppen er det
flere som er belastet med sosiale, økonomiske og helsemessige utfordringer. Bydelsmødre kan
nå denne målgruppen som det offentlige ofte har vanskeligheter med å nå. Det kan være på
grunn av deres språklige mangfold, deres lokale tilstedeværelse, deres fleksible arbeidsmåte,
arbeidstid og den gjenkjennelighet kvinnene opplever i møtet med bydelsmødrene. Bydelsmødre
kan skape en likeverdig, respektfull dialog og derved videreformidle viktig informasjon om
lokalsamfunnet og hvor kvinnene kan motta den hjelpen de har behov for. De skaper også lokale
nettverk og aktiviteter som gjør at kvinnene blir mer inkludert i nærmiljøet. Samtaleskjemaene
viser at de temaene kvinnene oftest snakker med bydelsmødre om er barn og ungdom. Mange
kvinner har fått veiledning om foreldreskap, informasjon om fritidsaktiviteter, skolehverdagen,
søkt om barnehageplass m.m. Vi vet derfor at bydelsmødrenes innsats også kommer hele
familien og barna til gode.  

Bydelsmødre får også selv mye ut av å utdanne seg til en bydelsmor. Kvinnene er engasjerte og vi
ser en positiv utvikling på det personlige plan. Bydelsmødrene får generelt bedre selvtillit og blir
motiverte til å komme i gang med mer utdannelse og jobb. Flere av kvinnene har fått jobb eller
har påbegynt utdanning etter at de gjennomgikk grunnutdannelsen. Bydelsmødrene ser at de har
noe å bidra med, blir mer selvsikre i jobbsøkefasen og får viktige erfaringer som kan benyttes i
arbeidslivet. Noen av bydelsmødrene er allerede i full jobb eller utdannelse, mens andre ikke er i
stand til å jobbe. Det at også disse får brukt sine ressurser på en måte som kommer andre til
gode, øker selvfølelsen og tilknytningen til samfunnet. Innsatsen forbedrer deres
språkkunnskaper, deres interkulturelle kompetanse og kunnskap om det norske
velferdssystemet. Bydelsmødrene får også et utvidet nettverk og et fellesskap seg imellom. På
månedsmøtene får bydelsmødrene rom til å dele erfaringer og utfordringer, både fra deres
frivillige arbeid som bydelsmødre men også som privatpersoner. Gjennom erfaringsutveksling
basert på modulene om selvhjelp og egenkraftmobilisering under grunnutdannelsen, sier flere at
de har blitt tryggere i de valgene de tar for seg selv og sine barn.

Målgruppen

Bydelsmødre som egenkraftmobilisering 

EFFEKTEN AV
BYDELSMØDRE
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27)Samfundsøkonomisk analyse af Bydelsmødrene (2016); https://bydelsmor.dk/Om-os/Effekten-af-Bydelsmoedre/Evalueringer

https://bydelsmor.dk/Om-os/Effekten-af-Bydelsmoedre/Evalueringer
https://bydelsmor.dk/Om-os/Effekten-af-Bydelsmoedre/Evalueringer
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Bydelsmødrene blir gode rollemodeller for sine barn, mødre, søstre og andre kvinner. Deres
kunnskap om lokalmiljøet og synlighet der barna ferdes gir barna trygge og gode oppvekstsvilkår.
Mange gjør blant annet enda mer for sine barns deltakelse i fritidsaktiviteter og utdannelse etter
at de har blitt bydelsmødre. Flere bydelsmødre har også blitt mer politisk interesserte og bidrar i
medvirkningsprosesser i sitt frivillige arbeid som bydelsmødre.

BYDELSMØDRE
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Økonomer uten grenser har gjort en samfunnsøkonomisk analyse av Bydelsmødre i Danmark   . Rapporten viser at
Bydelsmødre er en sosial investering. De har sett at for hver krone som investeres i Bydelsmødre, får samfunnet igjen
mellom 3-10 kroner over en 10-årsperiode. I rapporten konstaterer de at en investering på 3 millioner kroner per år gir
137 000 frivillighetstimer i året; det vil si 36,2 millioner kroner per år over en 10-års periode. Bydelsmødrenes frivillige
innsats i Alna, Stovner og Grorud tilsvarer 7 årsverk i 2018.

Sivilsamfunn og frivillige organisasjoner er en viktig arena for integrering av minoritetsbefolkning. Integrasjon forutsetter
at enkeltmennesker har mulighet til å delta i fellesskap der de møter folk som er annerledes enn dem selv. Slik kan man
sosialiseres inn i samfunnets felles normer og verdisett   . Studier viser en lavere grad av frivillig innsats blant
innvandrere enn befolkningen ellers   . Mange er ikke klar over betydningen av slik innsats og hvordan det kan berike
både lokalsamfunnet, dem selv og barna deres. Bydelsmødre Norge tilrettelegger for frivillig arbeid for kvinner på tvers
av kulturell og religiøs bakgrunn i samarbeid med det offentlige og sivilsamfunnet.

Bydelsmødre bidrar med store verdier til samfunnet, er samfunnsbyggende og spiller en viktig rolle i den nordiske
demokratiske modellen. Frivillig sektor har rollen både som aktør – gjennom å påvirke politiske prosesser, og som arena
– gjennom å være en skole i demokrati   . Gjennom å gi samfunnsborgerne innflytelse fremmes deres engasjement for å
utvikle og ta ansvar for deres lokalmiljø. Forskning viser også at samfunnsborgere som deltar i medvirkningsprosesser
blir mer interessert i politikk og politiske partier   .De ferdigutdannede bydelsmødrene har både vist et økt engasjement i
politiske medvirkningsprosesser og i utviklingen av lokalmiljøet.

Det er mange frivillige som jobber mot samme mål som det offentlige, men frivillige når ofte lettere frem til
lokalsamfunnet og enkeltmennesker enn det offentlige. Bydelsmødrenes frivillige arbeid, i form av
informasjonsformidling om offentlige tjenester og tilbud, spiller derfor en viktig rolle. Vi regner med at hver bydelsmor i
snitt har veiledet 100 kvinner. I tillegg har bydelsmødrene arrangert og deltatt på aktiviteter i Stovner, Alna og Grorud,
der vi anslår at de har nådd frem til 20 personer per bydelsmor. Vi anslår på dette grunnlag at cirka 6000 mennesker i
Oslo har brukt tilbudet i løpet av det siste året. En analyse av Bydelsmor-innsatsen i Danmark viser at bydelsmødrene
bidrar til bedre kontakt og større tillit mellom utsatte kvinner og lokale fagpersoner   .

Forskning på Stadsdelsmammor (Bydelsmor-innsatsen) i Sverige viser at kvinnene har opplevd å bli mer interessante for
arbeidsgivere etter at de har blitt stadsdelsmammor (bydelsmødre). Under grunnutdannelsen og i rollen som
bydelsmødre har arbeidsgivere fått tillitt til kvinnenes kompetanse og personlige egenskaper   . En rapport fra
Bydelsmor-innsatsen i Danmark viser at minst 5 kvinner i året kommer ut i arbeid, fordi de har blitt bydelsmødre (ØUG
rapport, 2016).

BYDELSMØDRE - EN GEVINST FOR SAMFUNNET

BYDELSMØDRE

28)Økonomer uden Grænser. Samfundsøkonomisk analyse af Bydelsmødrene (2016) https://bydelsmor.dk/Om-os/Effekten-af-Bydelsmoedre/Evalueringer

34)https://planteraplantara.helsingborg.se/stadsdelsmammor-och-ungdomsrad/om-stadsdelsmammorna/
33)Evalueringsrapport, Deloitte (2015) https://bydelsmor.dk/Om-os/Effekten-af-Bydelsmoedre/Evalueringer

30)https://www.samfunnsforskning.no/prosjekter/minoritetsbefolkning-og-frivillig-deltakelse/index.html
29)https://www.samfunnsforskning.no/sivilsamfunn/publikasjoner/hovedfunn/a4_folder_hovedfunn_forskjellighet_nett.pdf

32)https://webbutik.skl.se/bilder/artiklar/pdf/7164-771-9.pdf

31) https://www.regjeringen.no/no/tema/kommuner-og-regioner/kommunereform/Verktoy/lokaldemokrativeilederen/kommunen-og-innbyggerne/frivillig-sektor-og-
lokaldemokratiet/id2425555/
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https://www.regjeringen.no/no/tema/kommuner-og-regioner/kommunereform/Verktoy/lokaldemokrativeilederen/kommunen-og-innbyggerne/frivillig-sektor-og-lokaldemokratiet/id2425555/
https://webbutik.skl.se/bilder/artiklar/pdf/7164-771-9.pdf
https://bydelsmor.dk/Om-os/Effekten-af-Bydelsmoedre/Evalueringer
https://planteraplantara.helsingborg.se/stadsdelsmammor-och-ungdomsrad/om-stadsdelsmammorna/
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Tjenesteområdene i bydelen var viktige støttespillere og bidro i grunnutdannelsen da Bydelsmødre
startet opp i 2016. Nå tilrettelegger bydelen for gruppens frivillige arbeid ved å tilgjengeliggjøre
lokaler hvor bydelsmødrene kan ha sine aktiviteter og ved å introdusere bydelsmødre for aktuelle
samarbeidspartnere. Bydelsmødrene bistår til gjengjeld bydelen i ulike prosjekter og tiltak som har
til formål å mobilisere lokalbefolkningen.
 
I 2018 var Bydelsmødre Alna i fjerde og siste fase, og har fått en organisatorisk frivillig som bistår
ved behov. Bydelsmødrene i Alna styrer nå månedsmøtene selv og planlegger aktiviteter på
egenhånd. Det er inngått en strategisk partnerskapsavtale mellom bydelen og bydelsmødrene.
Formålet med partnerskapsavtalen er å fremme samarbeid mellom frivilligheten og bydelen
gjennom samskaping for å nå felles mål. Områdeløft Lindeberg er en viktig støtte for
bydelsmødrene i Alna.
 

I Alna bydel er det utdannet 18 kvinner
fra 11 nasjonaliteter.

BYDELSMØDRE ALNA
 

BYDELSMØDRE

Bydel Alna ligger i Groruddalen, der over 50% av befolkningen har innvandrerbakgrunn fra mer
enn 150 forskjellige land   .
Selv om flertallet  av innbyggerne i Bydel Alna har gode levekår og opplever å ha god
livskvalitet, har Alna større levekårsutfordringer enn gjennomsnittet for bydelene i Oslo.
Hovedårsakene til det er høy andel av familier med svake norskferdigheter, helseutfordringer,
lav sysselsetting og familier som er berørt av fattigdomsproblematikk.
Bydel Alna vedtok Strategisk plan 2017-2020 - Bydel Alna    i 2017. Planen har to
hovedsatsingsområder: 1. Mestring og mobilisering. 2. Innovasjon.
Samarbeidet med Bydelsmødre Alna bidrar til gjennomføring av den strategiske planen.

1 Statistisk Sentralbyrå. (2019). Lavere vekst i antall innvandrere. https://www.ssb.no/befolkning/artikler-og-publikasjoner/lavere-vekst-i-antall-innvandrere

35)Statistisk Sentralbyrå. (2019). Lavere vekst i antall innvandrere. https://www.ssb.no/befolkning/artikler-og-publikasjoner/lavere-vekst-i-antall-innvandrere
36)Strategisk plan 2017-2019 I Bydel Alna.
 https://www.oslo.kommune.no/politikk-og-administrasjon/bydeler/bydel-alna/politikk-i-bydel-alna/politiske-saker-i-bydel-alna/politiske-saker-2016/strategisk-plan-
for-bydel-alna-2017-2020-article49828.html

BYDELSPORTRETT ALNA 
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https://www.ssb.no/befolkning/artikler-og-publikasjoner/lavere-vekst-i-antall-innvandrere
https://www.oslo.kommune.no/politikk-og-administrasjon/bydeler/bydel-alna/politikk-i-bydel-alna/politiske-saker-i-bydel-alna/politiske-saker-2016/strategisk-plan-for-bydel-alna-2017-2020-article49828.html
https://www.ssb.no/befolkning/artikler-og-publikasjoner/lavere-vekst-i-antall-innvandrere
https://www.oslo.kommune.no/politikk-og-administrasjon/bydeler/bydel-alna/politikk-i-bydel-alna/politiske-saker-i-bydel-alna/politiske-saker-2016/strategisk-plan-for-bydel-alna-2017-2020-article49828.html
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«Jeg har henvist mange til norskkurs. Hvis mor ikke kan språket, hvordan kan hun hjelpe barna
sine?» - Bydelsmor, Alna 

Hvilket språk brukte dere som hovedspråk i samtalen?  

BYDELSMØDRE

Resultater hentet fra samtaleskjemaer

Bydelsmødrene har deltatt på en rekke arrangementer i bydelen: «Kom deg ut-dagen»,
Furusetfestivalen, Grønt-marked, fagdager om negativ sosial kontroll i regi av
Barnevernstjenestene i Bydelene, fagdag med Bystyrets Helse- og sosialkomité om deres arbeid
mot vold i nære relasjoner, Årets OXLO-uke med kvinners deltakelse i fokus, og X-games på
Furuset, med hovedfokus på å få med jenter i idrett, trening og friluftsliv.
 
Bydelsmødrene har vært aktive som natteravner, arrangert felles friluftstur til Grønlihytta, etablert
møteplasser og nettverkskvelder for kvinner med tyrkisk, afghansk og somalisk bakgrunn, holdt
matlagingskurs og bakekurs, flere treningsgrupper, Stolte Jenter, etablert en møteplass for eldre
kvinner og vært tilgjengelige for beboere og samarbeidspartnere hver uke på Furuset bibliotek og
aktivitetshus (FUBIAK).
 
Flere av bydelsmødrene i Alna har også utdannet seg som ICDP- veiledere. I 2018 har tre
bydelsmødre holdt ICDP-kurs på somalisk, farsi og arabisk. Flere av bydelsmødrene har også
fullført veilederkurs i Sunn Start – mat og helse og kurs i styrearbeid.

Høydepunkter 2018:
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«Jeg har holdt nettverkskvelder, og forrige gang kom det rundt 40 personer. Temaet var
barnevern, og det er et viktig tema siden det kan være veldig skremmende for mange. Noen er

til og med redde for selve ordet, for de vet ikke hva det innebærer. Jeg ønsket derfor at de
skulle få mer informasjon fra fagfolk, sånn at foreldrene kan føle seg tryggere når de hører om

barnevernet» Bydelsmor, Alna

BYDELSMØDRE

 
Bydelsmødre Alna samarbeider med flere av bydelens tjenester og tilbud: Barnevernet, Blåkors,
Bystyrets Helse- og sosialkomité, Ellingsrud fritidsklubb, Jeriko skole, Fagsenter for barn og unge,
Familiekontakten, Foreldreutvalget for barnehager (FUB), Friskliv- og mestring, Frivilligsentralen,
FUBIAK, Furuset Idrettsforening, Furuset moské, Furuset skole, Haugerud IF, Helsestasjonen,
Home-Start, Lindeberg fritidsklubb, Lindeberg skole, NAV, Norsk Folkehjelp, Stolte Jenter,
Trosterud IF og Tunisisk forening.

 
Samarbeidspartnere:
 

Prosjektgruppe; Aktive barn og foreldre FUBIAK
Styret Ellingsrud frivillighetssentral
Samarbeidsforum på FUBIAK
Prosjektsamarbeid med jordmødre på Helsestasjon Furuset
Styringsgruppe for Områdeløft Haugerud
Styringsgruppe for Områdeløft Lindeberg
Prosjektgruppe; Sunn Start mat og helse – Ressurssenter for migrasjonshelse

Bydelsmødre i Alna sitter i: 

Resultater hentet fra samtaleskjemaer

Hva snakket dere om? 
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Resultater hentet fra samtaleskjemaer

Hvem henviste du personen til? 
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Bydel Grorud var tidlig ute med å melde interesse for oppstart av Bydelsmødre-innsats i
bydelen, og det har ikke vært mangel på engasjement eller innsats fra bydelens side. I
desember 2017 var det diplomutdeling for nyutdannede bydelsmødre i Bydel Grorud  . I januar
2018 fikk bydelsmødrene fra Bydel Grorud vester, visittkort, ID-kort og var klare for å gå over i
fase 3 av Bydelsmor-innsatsen.
 
Grunnet en relativt liten bydelsmødre-gruppe i Bydel Grorud, vil det i samarbeid med bydelen
bli oppstart av en ny grunnutdannelse i Grorud i 2019. I 2018 er det jobbet parallelt med å
støtte bydelsmødrene i deres arbeid og med rekruttering til og planlegging av ny
grunnutdannelse i bydelen  .
 
 

39)SSB tabell 05752: Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre, etter region, landbakgrunn, statistikkvariabel og år.
https://www.ssb.no/statbank/table/05752/tableViewLayout1/

40)Strategisk plan 2018-2020 - Bydel Grorud.
https://www.oslo.kommune.no/getfile.php/13266232/Innhold/Politikk%20og%20administrasjon/Bydeler/Bydel%20Grorud/Budsjett%2C%20dokumenter%20og%20pl
aner%20i%20Bydel%20Grorud/Strategisk%20plan%202018-2020%20Bydel%20Grorud.pdf
 

38) Journalen, om rekruttering av flere bydelsmødre i bydel Grorud: https://journalen.oslomet.no/2018/11/bydelsmodrene-blir-flere?fbclid=IwAR2SYhk-
CXY9xaZqd20xutrDrYnfwaNgLi9wDJpM8LP4rTMp5G5s1b-xvWM

37)Akers Avis Groruddalen, om de nyutdannede bydelsmødrene i Grorud: http://groruddalen.no/kultur/samler-groruds-modre/19.23854

BYDELSPORTRETT GRORUD

Dårlige levekår er en av de største utfordringene i Bydel Grorud, der i underkant av 50% av
befolkningen har bakgrunn fra et land utenfor Norden  .
Flere med innvandrerbakgrunn er utenfor arbeidslivet enn de med norsk bakgrunn. Dette
gjelder i særlig grad  kvinnene. Personer med innvandrerbakgrunn er også mer utsatt for
utfordringer som fattigdom, dårlig helse og kobling til barnevernet.
I henhold til Strategisk plan 2018-2020 - Bydel Grorud   , skal bydelen jobbe for å skape
gode levekår og livskvalitet for befolkningen. Dette skal blant annet gjøres ved å bidra til god
folkehelse, skape attraktive, trygge nærmiljøer og gi barn og unge en god oppvekst.
I samarbeid med Bydelsmødre, jobber de sammen mot et felles mål.

BYDELSMØDRE GRORUD
 
I Grorud bydel er det utdannet 11 bydelsmødre fra 6 nasjonaliteter.
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Bydelsmødrene samarbeider med flere av bydelens tjenester og tilbud: Barnevernet, Bjørnåsen
skole, Fagsenter for barn og unge, Frivilligsentral, Grorudhuset, Områdeløft Groruddalen, Røde
kors, Rødtvet Skole og Åpen Barnehage.

Områdeløft Romsås
Arbeidsgruppe for Bjørnåsen skole

Bydelsmødre i Grorud sitter i:

Samarbeidspartnere: 
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https://www.ssb.no/statbank/table/05752/tableViewLayout1/
https://www.oslo.kommune.no/getfile.php/13266232/Innhold/Politikk%20og%20administrasjon/Bydeler/Bydel%20Grorud/Budsjett%2C%20dokumenter%20og%20planer%20i%20Bydel%20Grorud/Strategisk%20plan%202018-2020%20Bydel%20Grorud.pdf
https://journalen.oslomet.no/2018/11/bydelsmodrene-blir-flere?fbclid=IwAR2SYhk-CXY9xaZqd20xutrDrYnfwaNgLi9wDJpM8LP4rTMp5G5s1b-xvWM
https://www.oslo.kommune.no/getfile.php/13266232/Innhold/Politikk%20og%20administrasjon/Bydeler/Bydel%20Grorud/Budsjett%2C%20dokumenter%20og%20planer%20i%20Bydel%20Grorud/Strategisk%20plan%202018-2020%20Bydel%20Grorud.pdf
https://journalen.oslomet.no/2018/11/bydelsmodrene-blir-flere?fbclid=IwAR2SYhk-CXY9xaZqd20xutrDrYnfwaNgLi9wDJpM8LP4rTMp5G5s1b-xvWM
https://www.ssb.no/statbank/table/05752/tableViewLayout1/
http://groruddalen.no/kultur/samler-groruds-modre/19.23854
https://www.oslo.kommune.no/getfile.php/13266232/Innhold/Politikk%20og%20administrasjon/Bydeler/Bydel%20Grorud/Budsjett%2C%20dokumenter%20og%20planer%20i%20Bydel%20Grorud/Strategisk%20plan%202018-2020%20Bydel%20Grorud.pdf
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«Jeg tenker at hvis jeg når én mor, har jo den moren flere barn. Hvis det jeg sier eller gjør
påvirker henne, kan det påvirke hele familien. Da har jeg gjort en god jobb, tenker jeg.»

Bydelsmor, Grorud 
 

Resultater hentet fra samtaleskjemaer

 
 
Bydelsmødrene har deltatt på en rekke arrangementer i bydelen: Folkemøte om
Groruddalssatsningen, kulturfestivalen på Romsås, Ungdomsfestivalen, Grorud barne- og
ungdomsfestival, fagdag om familierådgivning med Barnevernet, fagdager om negativ sosial
kontroll i regi av Barnevernstjenestene i bydelen og med stand på lysvandringen i Groruddalen.
 
Bydelsmødrene har vært aktive ved å arrangere intensivkurs i matte for barn og ungdommer,
matkurs og stand på Festivaluka, deltatt på foreldremøter med informasjon om Bydelsmødre,
hatt samarbeid med barnevernet og holdt presentasjon på NAV for enslige foreldre.
 
En bydelsmor har deltatt på ICDP-veilederkurs og en bydelsmor har deltatt på ICDP-kurs. En
bydelsmor har holdt ICDP-kurs på farsi. To bydelsmødre har deltatt på Sunn Start – mat og
helse, og Sunn Start – psykisk helse.

Høydepunkter 2018:

Hvilket språk brukte dere som hovedspråk i samtalen? 
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«Det å være bydelsmor gir så mye tilbake! Du får ikke lønn i penger, men i form av de følelsene du
får – de gjør noe med deg. De gjør at du blir glad resten av dagen når du tenker på hva du har klart å

gjøre, det betyr så mye å sette smil på ansiktet til andre»  -Bydelsmor, Grorud

Resultater hentet fra samtaleskjemaer

Resultater hentet fra samtaleskjemaer

Hva snakket dere om? 

Hvem henviste du personen til? 
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Bydelen har vist stor interesse og er kjempestolte over å ha en bydelsmødre-gruppe i sin bydel,
og omtaler det som en gavepakke til bydelen. Bydelen har vært på tilbudssiden siden oppstart og
det har vært god dialog og tett samarbeid med ressurspersoner fra bydelen. I april var det
diplomutdeling for nyutdannede bydelsmødre på Stovner. 
 
Nasreen Begum fra Bydelsmødre sentralt støttet bydelsmødrene i fase 3. Hensikten med fase 3
var å gjøre gruppen selvdreven, øve på å lede møtene på omgang, delegere og fordele oppgaver
internt i gruppen m.m. I september fikk bydelsmødrene på Stovner, som nå er i fase 4, en
organisatorisk frivillig som skal følge gruppen og bistå ved behov.
 
 
Bydelsmødrene har deltatt på en rekke arrangementer i bydelen: folkemøter om
Groruddalssatsingen, sykkelkurs, åpning av fasten, ruspolitisk konferanse, åpen dag på Stovner
Frivilligsentral, «På tvers»-konferansen om barns oppvekstsvilkår, stand under lysvandring i
Søndre Nordstrand og på fagdager om negativ sosial kontroll i regi av Barnevernstjenestene i
bydelene. I tillegg har bydelsmødrene holdt innlegg for Helse- og sosialkomiteen og
Byrådsavdeling for Eldre, helse og arbeid, holdt et faglig innlegg om bydelsmødrenes arbeid på
Rommen Scene, og presentert arbeidet til Bydelsmødre Stovner på Bydelsutvalgets møte.
 
Bydelsmødrene har vært aktive ved å arrangere kvinnedagsmarkering med H.K.H. Kronprins
Haakon som gjest, sommerfest for ansatte i bydelen, svømmekurs, gratis yogakurs og datakurs og
ved å være aktive som natteravner.
 
Tre bydelsmødre har blitt sertifisert som lærerassistenter i læregledemetoden med suggestopedi
(språklæringsmetode). To bydelsmødre har fullført ICDP-veilederutdannelse. To bydelsmødre har
deltatt på kurs i Sunn Start – mat og helse og Sunn Start – psykisk helse.

Høydepunkter 2018:

«Som bydelsmor hjelper jeg kvinner og familier i uformelle situasjoner, uansett hva de måtte
trenge hjelp til. Om det er hvordan søke barnehageplass, hvis de har problemer med barna sine,

om barna har utfordringer med skole, eller å lese NAV-papirer» Bydelsmor, Stovner
 

BYDELSMØDRE STOVNER
 
I Stovner bydel er det utdannet 21 bydelsmødre fra 10 nasjonaliteter

BYDELSMØDRE
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Bydel Stovner er den tredje minste bydelen i Oslo etter innbyggertall. Over 50 % av
innbyggerne har bakgrunn fra ikke-vestlige land   .
Befolkningen har statistisk sett den laveste yrkesdeltakelsen, og har høy forekomst av
levekårsutfordringer.
Ifølge Strategisk plan 2016-2020 - Bydel Stovner    skal bydelen blant annet bidra til å
skape attraktive og trygge lokalsamfunn som stimulerer til integrering og deltakelse, og
tilrettelegge for at befolkningen har innflytelse over og tar aktiv del i utformingen av
egen hverdag. Ressursmobilisering, med vekt på egenmestring er valgt som en
overordnet strategi for bydelen.
Samarbeidet med Bydelsmødre bidrar til å oppnå bydelens overordnede mål.

BYDELSPORTRETT STOVNER
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41)SSB tabell 05752: Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre, etter region, landbakgrunn, statistikkvariabel og år.
https://www.ssb.no/statbank/table/05752/tableViewLayout1/
42 Strategisk plan 2016-2020 - Bydel Stovner.
https://www.oslo.kommune.no/getfile.php/13139763/Innhold/Politikk%20og%20administrasjon/Bydeler/Bydel%20Stovner/Budsjett%2C%20dokumenter%20og%20planer%2
0Bydel%20Stovner/Strategisk%20plan%202016-2020%20%E2%80%93%20Bydel%20Stovner.pdf

Bydelsmødrene deltar i samarbeid med flere av bydelens tjenester og tilbud: Barnevernet,
Fagsenter for barn og unge, Fossum Aktivitetshus, Friskliv og mestring, Frivilligsentralen,
Granstangen skole, Haugen skole, Haugenstua fritidsklubb, NAV, Nedre Fossum gård, Rask
psykisk helsehjelp og Syklistenes Landsforening Stovner.

Samarbeidspartnere:

Hvilket språk brukte dere som hovedspråk i samtalen? 

Resultater hentet fra samtaleskjemaer

https://www.ssb.no/statbank/table/05752/tableViewLayout1/
https://www.oslo.kommune.no/getfile.php/13139763/Innhold/Politikk%20og%20administrasjon/Bydeler/Bydel%20Stovner/Budsjett%2C%20dokumenter%20og%20planer%20Bydel%20Stovner/Strategisk%20plan%202016-2020%20%E2%80%93%20Bydel%20Stovner.pdf
https://www.oslo.kommune.no/getfile.php/13139763/Innhold/Politikk%20og%20administrasjon/Bydeler/Bydel%20Stovner/Budsjett%2C%20dokumenter%20og%20planer%20Bydel%20Stovner/Strategisk%20plan%202016-2020%20%E2%80%93%20Bydel%20Stovner.pdf


42BYDELSMØDRE

HØYDEPUNKTER 2018

«Jeg hjalp en kvinne med hvordan man søker jobb. Jeg viste henne hvordan man blir jobbsøker på
NAV, og hjalp til med registrering på NAV sine sider. Nå har hun fått stilling som ekstravakt på

sykehjem» - Bydelsmor, Stovner

Resultater hentet fra samtaleskjemaer

Resultater hentet fra samtaleskjemaer

Hva snakket dere om? 

Hvem henviste du personen til? 
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Bydel Østensjø vedtok å starte samarbeid med Bydelsmødre Norge i 2018. I juni ble det engasjert
en koordinator i bydelen, som forankret Bydelsmødre-innsatsen lokalt. Det ble opprettet en
ressursgruppe med ansatte fra bydelens ulike tjenester. Arbeidet med rekruttering av forelesere
og bydelsmødre til grunnutdannelsen startet i august. 17 bydelsmødre med bakgrunn fra 13
nasjonaliteter sto klare til oppstart av grunnutdannelsen 8. januar 2019. Det vil bli diplomutdeling
til bydelsmødrene i Bydel Østensjø i mai 2019.
 
Bydel Søndre Nordstrand signerte samarbeidsavtale med Bydelsmødre Norge i august. Det ble
opprettet en lokal ressursgruppe og ansatt en koordinator i Fase 1 av bydelsmor-innsatsen. 26
kvinner med bakgrunn fra 12 nasjonaliteter sto klare til oppstart av grunnutdannelse 27.mars
2019 med nærmere 100 kvinner på venteliste.
 
Bydel Grorud arbeidet i 2018 med rekruttering til oppstart av en nytt utdanningsløp for å få flere
bydelsmødre i sin bydel. Koordinator med ressursgruppe rekrutterte 22 kvinner med bakgrunn
fra 15 nasjonaliteter til oppstart av ny bydelsmor-grunnutdannelse i april 2019. 
 
Bydelsmødre sentralt holdt et møte om oppstart av bydelsmødre-innsats for bydelene Gamle
Oslo, Vestre Aker, Bjerke, Grünerløkka og Bydel Sagene i november. Bydel Bjerke og Bydel Gamle
Oslo viste stor interesse for oppstart av Bydelsmødre-innsats i deres bydeler etter møtet.
Bydel Bjerke har allerede undertegnet samarbeidsavtale, engasjert en lokal koordinator og en
ressursgruppe som jobber med rekrutering til grunnutdannelse med oppstart i 2019. 
 
Bydelsmødre sentralt har gjennom sitt arbeid de siste årene fått mange tilbakemeldinger om
ønske om et tilsvarende tilbud for menn. Bydelsmødre Norge har derfor søkt om midler til
oppstart av pilotprosjekt for Bydelsfedre i 2019. 

«Jeg er stolt av den jobben jeg gjør og jeg håper at mange steder i Norge får den utdannelsen vi fikk,
slik at de kan hjelpe andre kvinner. Vi bydelsmødre trenger også noen ganger hverandre, for vi er jo

først og fremst mennesker. Jeg synes det er veldig fint om dette sprer seg over hele Norge» -
Bydelsmor

 

VEIEN V IDERE
 
Oppstart i flere bydeler

BYDELSMØDRE


