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oppsummering av innholdet i dokumentet.] 



 
 

Forord 
   

Bydelsmødre er frivillige kvinner med minoritetsbakgrunn som hjelper andre kvinner i nærmiljøet. De 

støtter hverandre på viktige livsområder som foreldreskap, arbeid og helse. Dette styrker kvinnene 

selv og deres barn. Kunnskap og erfaring fra nøkkelpersoner i eget miljø, er det som viser seg å ha best 

effekt når det gjelder å forandre folks tenkemåte.  

I 2017 mottok Bydelsmødre midler til videreføring av konseptet i bydel Alna, og oppskalering i to nye 

bydeler- bydel Grorud og bydel Stovner. Tiltaket ble støttet av ExtraStiftelsen Helse og Rehabilitering, 

og Oslo Kommune ved Velferdsetaten, tilskudd innen helse- og sosialsektoren.  

I løpet av året 2017 er konseptet blitt videreført i bydel Alna og videreutviklet med flere aktiviteter. 

Bydel Grorud har 11 ferdigutdannede bydelsmødre som står klare for neste fase og en gruppe med 23 

bydelsmødre er godt i gang med undervisningen i bydel Stovner.  

Bydelsmødre har oppnådd gode resultater og er godt i gang med utvikling på tvers av flere bydeler. 

Allerede i løpet av et år etter utdannelsen sitter bydelsmødrene i styringsgrupper i ulike områdeløft i 

bydel Alna, deltar i ulike kurs og holder innlegg på ulike foraer der de blir invitert for å dele 

bydelsmødrenes kunnskap og utfordringer om ulike temaer. 
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Side 1 

Begrepsforklaring 
 

 

Bydelsmødre:   Brukes som egennavn og som fellesnevner for tiltaket.  

bydelsmødre:   Kvinner som har gjennomført bydelsmor-utdannelsen. Brukes som fellesnavn.  

Bydelsmor-utdannelse: Grunnutdannelse som kvinnene må fullføre for å kunne bli bydelsmor. 

Bydelsmødre Sentralt:  Sekretariat som igangsetter, følger opp og støtter opp under bydelsmødre-

innsatser i bydelene. Det sentrale leddet for tiltaket. 

Sentral Ressursgruppe:  En gruppe med representanter fra Bydelsmødre Sentralt og andre 

samarbeidspartnere som skal støtte og sikre utviklingen i organisasjonens 

sentrale ledd. 

Lokal Ressursgruppe: En gruppe representanter fra Bydelsmødre Sentralt, bydelen og/eller 

engasjerte mennesker i bydelen som skal støtte bydelsmødre-innsatsen i 

bydelen med sine ressurser. 

Bydelsmødre-innsats:  Tiltaket Bydelsmødre, inklusiv alle de fire fasene.  

Bydelsmødre-gruppe: Gruppen av bydelsmødre i hver bydel 

Fasilitator:   En person som er ansatt i bydelen og tilrettelegger bydelsmødre-innsatsen. 

Lokal koordinator: En person som er ansatt i Bydelsmødre Sentralt, og har koordineringsansvaret 

for bydelsmødre-innsatsen 

 

 
 

 

 

 

 



 

Side 2 

Bakgrunn 
 

Statistikk fra SSB i 2015 viste at det var 51,5 prosent av befolkningen i bydel Stovner og rett over 50 

prosent av befolkningen i bydel Alna som har innvandrerbakgrunn. I Grorud bydel er tilsvarende tall 

46 prosent. Det at Bydelsmødre har valgt nettopp disse tre bydelene for oppstart av bydelsmødre-

innsatsen er dermed ikke tilfeldig.  

Hensikten var å finne de riktige ressursene som representerte befolkningen i de utvalgte bydelene, og 

øke deres kompetanse om det som finnes av tilbud og muligheter i deres bydeler. Uansett hvor i 

verden man befinner seg er det som regel kvinner som i det daglige oppfostrer og har det praktiske 

ansvaret for barn og resten av familien, og står sentralt i overlevering og videreføring av kunnskap. 

Etter at disse ressursene, også kalt bydelsmødrene, har fått økt kompetanse om bydelens arbeid i 

relasjon til familie, barn, helse og samfunn, kan de være brobyggere mellom lokalsamfunnet og det 

offentlige.  

Debatten i media og i ulike fagmiljøer viser at det finnes mange meninger og sterke følelser rundt 

utfordringer med å leve i et flerkulturelt samfunn. Bydelsmødre ønsker å belyse fokus på oppdragelse 

og morsrollen og nyansere storsamfunnets diskurs om innvandrere og 

innvandrerkvinner. Generalisering av innvandreres familieforhold kontra den typisk norske 

husholdningen, er med på å underbygge påstander om at alle innvandrerkvinner er hjemmeværende 

kvinner med mange barn og har ikke noe sosialt liv utenfor husets fire vegger.   

Bydelsmødre jobber nettopp med å bryte ned de generaliseringene innvandrerkvinner opplever som 

en homogengruppe, og er med på å løfte dem frem som en viktig ressurs som samfunnet har behov for. 

Mange av kvinnene man møter på, er godt utdannede kvinner med en iver og engasjement over 

normen for å komme seg ut og utgjøre en forskjell, men møter hindringer underveis som gjør at de 

ikke får utført det de virkelig ønsker å gjøre.  Noen av dem mangler for eks. språket, noen sliter med å 

få godkjent utdannelsen sin i Norge- mens andre har kanskje vært hjemme med barna en lang periode 

og har vansker med å komme seg tilbake til arbeidslivet. Årsakene kan være mange. Det vi vet er at 

Bydelsmødre-konseptet styrker kvinnene på en slik måte at de er i bedre stand til å ivareta sine egne 

interesser og kan videreformidle viktig kunnskap til hjemmeværende og isolerte kvinner.  Det skaper 

muligheter for bedre framtid for kvinnene selv og deres barn.  

 

Initiativtaker Nasreen Begum 
Nasreen kom til Norge i 1996. Den første tiden etter at Nasreen kom til Norge, var hun veldig redd for 

å si ja til tilbudene som fantes i bydelen, og hun lot f. eks. ikke barna delta i fritidsaktiviteter. De gikk 

også med tradisjonelle klær på skolen. Hun var oppvokst i et annet land med en annen kultur, og visste 

ikke om den nye livsstilen var bra for barna hennes. Etter hvert som hun fikk mer kunnskap og torde å 

være aktiv selv, oppdaget hun viktigheten av fritidsaktiviteter for barn. Selv om hun syntes at det var 

skummelt, begynte hun å si ja til tilbudene hun fikk.  
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Gjennom arbeidet i Gratis kjernetid 

oppdaget hun at mange kvinner 

tenkte på samme måte som hun 

gjorde før. Da var det ikke bare 

barnehagedeltakelse som var viktig 

for henne, men også at mødrene 

skulle komme seg ut og lære norsk 

og bli kjent med samfunnet. Hun 

møtte kvinner i ulike situasjoner; de 

var usikre og hadde mistet 

selvtilliten og mange var 

deprimerte. Siden de hadde tillit til 

Nasreen, kunne hun gi dem 

motivasjon til å komme seg videre. 

Og 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. Det førte til at de fikk en 

tryggere og bedre hverdag, både 

med hensyn til fysisk og psykisk 

helse.  

Mange jenter, inkludert hennes tre 

døtre, var ikke aktive i fritidsaktiviteter. «For de som ikke selv har opplevd det, er det vanskelig å 

forstå at det er viktig at jentene også får delta på fritidsaktiviteter». Dette er bakgrunnen bak oppstart 

av enda et frivillig tiltak, nemlig «Stolte jenter». Tiltaket ble startet i 2011 i samarbeid med Furuset 

Forum. «Stolte jenter» et treningstilbud for unge jenter med minoritetsbakgrunn. Fordi mødre kjente 

Nasreen og hadde tillit til henne, fikk jenter lov til å være med her. Stolte Jenter er i dag en egen 

organisasjon som drives av den eldste datteren til Nasreen, Tehrim Ahmed.  

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. På kort tid, bistod Redd Barna med søknad om støtte fra 

Ekstrastiftelsen til oppstart av Bydelsmødre i Norge. Bydelsmødre fikk tilsagn på sin søknad, og etter 

en studietur til Danmark i februar 2016, sto 18 kvinner klare til å delta i bydelsmødre-innsatsen i 

bydel Alna.  
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Hvorfor Bydelsmødrene? 
Omtalt som #stille revolusjon», av Hadia Tadjik, og «rivjern» av byråd Inga Marte Thorkildsen som var 

jublende fornøyd med Bydelsmødrenes innsats, ser vi at Bydelsmødre har bragt lokale ressurser i form 

av aktive kvinner ut på banen.  

Det finnes mange lokale ressurser og kvinner som bryr seg og ønsker å utgjøre en forskjell i samfunnet. 

De brenner inne med mye potensialet, og Bydelsmødre setter engasjementet i system, og involverer 

bydelen.  

De ulike bydelene i Oslo har mange gode tilbud tilpasset behovet til beboerne i deres bydel. Samtidig 

ser man at det på enkelte steder er behov for oppsøkende arbeid, da bydelen ikke alltid når frem til de 

personene som er hjemmeværende eller isolerte. Samtale er kjernen i Bydelsmødrenes arbeid. Alle 

bydelsmødrene har et stort nettverk, og etter endt utdannelse har de også god oversikt over de ulike 

tilbudene og tjenestene i bydelen og kan hjelpe andre, bla. ved å henvise dem til riktig institusjon. 

Bydelsmødrene fungerer dermed som brobyggere mellom det offentlig og det lokale samfunnet med 

tillit som en grunnstein i sitt arbeid.  

Frivillig arbeid er ikke vanlig blant alle innvandrere i Norge. Mange er ikke klar over betydningen av 

slik innsats og hvordan det kan berike både lokalsamfunnet, dem selv og barna deres. Det er mange 

frivillige som jobber mot samme mål som den offentlige, men frivillige når ofte lettere frem til 
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lokalsamfunnet og enkeltmennesker enn det offentlige. Bydelsmødrenes frivillige arbeid, i form av 

informasjonsformidling om offentlige tjenester og tilbud, spiller derfor en viktig rolle. 

 

Målgruppe 
Den primære målgruppen for bydelsmødre-innsatsen i 2017 var kvinner som er bosatt i bydel Alna, 

Grorud og Stovner. Videre er målgruppen familiene til disse kvinnene, særlig deres barn. 

Målsetting 
Hovedmålsetting med Bydelsmødre er å bidra til bedre levekår blant innvandrerbefolkningen ved å 

fokusere på kvinnenes kunnskap, ferdigheter og evnen til å videreformidle kunnskapen til andre 

kvinner. 

Overordnet målsetting oppnås gjennom følgende to delmålsettinger: 

(i) Minoritetskvinner oppdager og bruker egne ressurser for å styrke seg selv, familien og 

lokalsamfunnet.  

(ii) Familier og lokalsamfunnet rustes opp til å skape et oppvekstmiljø, som styrker barn og 

unge til å klare seg i samfunnet.   

Formål 
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. 

Metoder 
Bydelsmødre har tre elementære metoder som brukes som verktøy for arbeidet.  

• Samtale 

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 hennes problemer og ønsker. Deretter lage en 

plan for så å avrunde samtalen. 

 

• Brobygging 
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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.  

• Nettverk  

Bydelsmødrene bruker sitt nettverk til å spre informasjon og skaper samtidig nettverk for kvinnene. 

De er synlige rollemodeller på lokale arrangementer og tilstelninger, 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. 

 

Verdier 
Alt arbeid som blir utført i regi av Bydelsmødrene bygger på følgende verdier. 

• Anerkjennelse 

• Respekt 

• Tillit 

• Likeverd  

• Mangfol 
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Bydelsmødrekonseptet 
 

Bydelsmødre er opprinnelig et tysk konsept og startet opp i Berlin under navnet Stadtteilmutter i 

2004. Tre år senere ble det hentet til Danmark, hvor det har blitt en stor suksess, med 600 

bydelsmødre fordelt på 40 foreninger over hele landet.  

I Norge startet Bydelsmødre som et pilotprosjekt i 2016. Piloten i Norge var basert på Franchise-

konseptet fra Danmark. I dag er 52 kvinner del av bydelsmødre-innsatsen i tre bydeler i Groruddalen i 

Oslo.  

 

Bydelsmødre-konseptet består av fire faser: 

1. Kom i gang 

2. Bydelsmødrenes grunnutdannelse 

3. Bydelsmødrene går i gang 

4. Bydelsmødrene blir en forening  

 

 

Fase 1 – Kom i gang 
I første fase handler det om å etablere et faglig sterkt nettverk i lokalområdet, som skal støtte opp 

under den kommende bydelsmødre-innsatsen i bydelen. Her samler man inn alle de aktørene som 

gjerne vil bidra til innsatsen, og som kan se styrken i at lokalområdet får en gruppe bydelsmødre.  

I denne fasen skal det også rekrutteres kvinner som kan passe i rollen som bydelsmor. Kvinnene bør 

være imøtekommende, åpne og ressurssterke, som snakker godt norsk og har kapasitet og 

engasjement til å hjelpe andre.  Deretter skal grunnutdannelsen, fase 2, planlegges.  

 

Fase 2 – Bydelsmødrenes grunnutdannelse 
For å kunne bli en bydelsmor, skal man gjennomføre Bydelsmødrenes grunnutdannelse. Bydelsmødre i 

Oslo tilbyr et fullt grunnutdannelseskonsept og materiale, som strekker seg over 17 moduler som 

omhandler følgende emner; Helse, familie, samfunn og bydelsmødrenes metoder. Under utdannelsen 

får bydelsmødrene faglig kunnskap, utvider sitt nettverk og får kunnskap om-, forståelse for- og 

praktiske erfaringer med arbeidet som bydelsmor.  
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Fase 3 – Bydelsmødrene går i gang 
Når grunnutdannelsen er gjennomført, og bydelsmødrene har mottatt deres diplomer, skal de nye 

bydelsmødrene raskt komme i gang med deres innsats som frivillige. I fase tre 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. 

 

Fase 4 – Bydelsmødregruppen blir en forening 
I fjerde og siste fase, overgis lederskapet til bydelsmødrene 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. 
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Bydelsmødre Sentralt, samskapning og samarbeid 
 

Bydelsmødre Sentralt 
Bydelsmødre som konsept medfører en ny form for samskapning mellom frivillige, Oslo kommune og 

andre aktører. Bydelsmødre Oslo er i en tidlig fase med hensyn til organisering. Fra 2017 har 

foreningen etablert et sekretariat kalt Bydelsmødre Sentralt, som blant annet har støttet opp under 

bydelsmødre-innsatsen i tre bydeler.  

Bydelsmødre Sentralt arbeider for: 

• Igangsetting av bydelsmødre-innsats i bydeler 

• Oppkvalifisering av bydelsmødrenes kompetanse gjennom ny kunnskap og 

erfaringsutveksling 

•  Å støtte opp omkring de lokale bydelsmødre-gruppenes fellesskap og forankring 

• Å skape nettverk og erfaringsutveksling på tvers av bydelsmødre-gruppene i Oslo 

• Å skape samarbeid som fremmer og synliggjør bydelsmødrene 

• Å dokumentere og spre kunnskap om bydelsmødrenes innsats 

• Å sikre midler til innsatsens drift og utvikling 

 

Synliggjøring av Bydelsmødre-konseptet og bydelsmødrenes arbeid har vært viktig fokusområde for 

Bydelsmødre Sentralt i 2017: 

1. Intervju med Bydelsmødre i Plan nr. 1 2017. Tidsskrift for samfunnsplanlegging, bolig og 

byplan og regional utvikling.1  

2. Sammen med Furuset Bibliotek- og aktivitetshus og andre organisasjoner feiret Bydelsmødre 

den internasjonale kvinnedagen 08.03.17. Her deltok også Hadia Tajik, nestleder i 

Arbeiderpartiet.2  

3. Bydelsmødre inngår i en studie gjort for Nordisk råd «Röster från immigranter i Norden - Om 

att bli en del av samhället» ute på Nordens velferdscenters webside.3 

4. Bydelsmødre inngår som et av 10 case i NIBR-rapport 2017:5 - Folkehelse- og 

integreringspolitikkens bidrag til å fremme sosial deltagelse og livskvalitet, s. 115-117.4 

5. I august 2017 feiret Bydelsmødre sitt 1-års jubileum på Furuset Bibliotek- og aktivitetshus. 

Dette var en stor begivenhet for Bydelsmødre Sentralt og bydelsmødrene i Alna, som var 

 
1 https://www.idunn.no/plan/2017/01  
2 https://www.dagsavisen.no/innenriks/med-mor-med-pa-laget-1.934047#carousel-example-generic  
3 http://www.nordicwelfare.org/integrationnorden/News/Roster-franimmigranter-i-Norden---Om-
att-bli-en-del-av-samhallet/  
4 https://www.imdi.no/contentassets/a784026b328344cd8f0f7cbbadd6c224/folkehelse--og-
integreringspolitikkens-bidrag-til-a-fremme-sosial-deltagelse-og-livskvalitet.pdf  

https://www.idunn.no/plan/2017/01
https://www.dagsavisen.no/innenriks/med-mor-med-pa-laget-1.934047#carousel-example-generic
http://www.nordicwelfare.org/integrationnorden/News/Roster-franimmigranter-i-Norden---Om-att-bli-en-del-av-samhallet/
http://www.nordicwelfare.org/integrationnorden/News/Roster-franimmigranter-i-Norden---Om-att-bli-en-del-av-samhallet/
https://www.imdi.no/contentassets/a784026b328344cd8f0f7cbbadd6c224/folkehelse--og-integreringspolitikkens-bidrag-til-a-fremme-sosial-deltagelse-og-livskvalitet.pdf
https://www.imdi.no/contentassets/a784026b328344cd8f0f7cbbadd6c224/folkehelse--og-integreringspolitikkens-bidrag-til-a-fremme-sosial-deltagelse-og-livskvalitet.pdf
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veldig stolte over å ha Byrådsleder Raymond Johansen på besøk. Her fikk bydelsmødrene i 

Alna muligheten til å presentere hvilke aktiviteter de har satt i gang, og hvilke utfordringer de 

ser i lokalsamfunnets møte med det offentlige.5 6 

 

Bydelsmødre Sentralt har også deltatt på arrangementer og samlinger for å dele sine erfaringer og gi 

innspill vedrørende viktige integreringsspørsmål. Bydelsmødre Sentralt ved Nasreen Begum har 

deltatt på følgende arrangementer og samlinger med innlegg:  

1. 10.05.17 - Stormøte om fastlegetjenesten i bydel Alna. Innlegg ved Nasreen Begum  

2. 31.05.17 - Kunnskapsministeren inviterte 50 personer til å snakke om minoritetsspråklige 

barns deltagelse i barnehage - særlig 1-3 år.  Bydelsmødre stilte med Nasreen Begum og to 

bydelsmødre og fikk 10 min til å presentere bydelsmødrenes tanker og erfaringer i tillegg til å 

delta i dialogen.7 

3. 09.06.17 - Nasjonal konferanse for Norges Pasient- og brukerombud -  Innlegg ved Nasreen 

Begum. 

4. 05.09.17 – Oslo kommune ved Oslo+ Program for tjenesteinnovasjon ved bydelsdirektøren i 

bydel Alna inviterte Nasreen Begum for å holde innlegg om aldring i minoritetsbefolkningen. 

5. 19.11.17 – Integreringskonferanse Norske Kvinners Sanitetsforening  

6. Nasreen Begum har deltatt i prosjektgruppe for Sunn Start Psykisk Helse, og gitt innspill til de 

utfordringene minoritetsbefolkningen har i forhold til psykisk helse.  

 

Bydelsmødre Sentralt jobber stadig med å utvikle og tilpasse konseptet etter norske forhold. Et 

eksempel på en slik tilpasning er tilførelse av to nye moduler i grunnutdannelsen som omhandler ICDP 

og vold i nære relasjoner. Bydelsmødre Sentralt har i samarbeid med bydelene tilrettelagt for 

videreutdannings-muligheter for bydelsmødrene og oppstart av ulike aktiviteter. Bydelsmødrene i 

Alna har f. eks fått muligheten til å delta i ICDP-veilederkurs, hvor de får opplæring i 

foreldreveiledning. Etter fullført kurs kan de sammen med etnisk norsk makkere gi veiledning til andre 

kvinner på deres morsmål.   

 

Samskapning med Oslo Kommune 
Det er mange nasjonale og kommunale planverk som legger føringer for økt samhandling av den type 

som utøves gjennom samhandling mellom Bydelsmødre, Helseetaten, bydel Alna, bydel Stovner og 

bydel Grorud. Det bidrar i forståelsen av etatens og bydelens mulighet til å gå inn i prosjektet.  

 
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 http://groruddalen.no/kultur/hylles-som-brobyggere/19.23260  
7 http://barnehage.no/nyheter/2017/05/vil-at-flere-minoritetssprakligebarn-skal-ga-i-barnehage/  

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.aftenposten.no/osloby/i/2WERl/Hun-var-redd-for-a-sende-sine-egne-barn-i-barnehagen-Na-hjelper-hun-andre-innvandrermodre-med-barnehageplass
http://groruddalen.no/kultur/hylles-som-brobyggere/19.23260
http://barnehage.no/nyheter/2017/05/vil-at-flere-minoritetssprakligebarn-skal-ga-i-barnehage/
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Oslo kommunes samskapning med Bydelsmødre er synliggjort gjennom Folkehelseplan for Oslo for 

2017-2020. 8Der er Bydelsmødre nevnt i følgende sammenheng; «Bydelsmødre vil kunne bidra til en 

bedring av innvandrerkvinners helse, levekår og mestring både på individnivå og samfunnsnivå.»  

Helseetaten 
Helseetaten så tidlig potensialet som lå i en etablering av 

Bydelsmødre-konseptet i Oslo. Nasjonal Strategi for frivillig 

arbeid på Helse- og omsorgsfeltet 2015- 20209  skal bidra til 

inkluderende samfunn, rekruttere og beholde frivillige. Frivillig 

aktivitet er i seg selv helsefremmende, og er med på å motvirke 

ensomhet. Det skal også dannes grunnlag for samhandlingen 

mellom statlige og kommunale myndigheter og den frivillige aktiviteten på helse og omsorgsfeltet 

både nasjonalt og lokalt.  

 

Ellen Kobro, seksjonsleder for seksjon Psykisk helse og avhengighet,banet vei for at Ellen Steen-

Hansen, kunne være med på å støtte opp under videreutvikling av organisasjonen og utvidelse til flere 

bydeler. Hun har hatt en sentral rolle i Bydelsmødre, der hun har bidratt med å bygge nettverk og 

bistått med å holde fokus på det som er riktig å prioritere ved ulike tider.  

I tillegg til dette har Helseetaten hatt en viktig rolle ved å fremsnakke Bydelsmødre i ulike arenaer og 

bistått der det har vært behov for ekstern hjelp. 

 

Bydel Alna  
Selv om flertall 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 Alna10 i 2017. Planen har to 

hovedsatsingsområder: 1. Mestring og mobilisering. 2. Innovasjon. Et samarbeid med Bydelsmødre 

bidrar til gjennomføring av den strategiske planen.  

Tjenesteområdene i bydelen bidro i bydelsmor-utdannelsen i 2016, og i løpet av 2017 har bydelen 

også tilrettelagt for bydelsmødrenes frivillige arbeid. Det gjelder f. eks. tilgjengeliggjøring av lokaler 

 
8https://www.oslo.kommune.no/getfile.php/13259810/Innhold/Politikk%20og%20administrasjon/
Folkehelse/Folkehelseplan%20for%20Oslo%202017-2020_fullversjon.pdf  
9https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/ny-frivillighetsstrategi/id2429976/  
10 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.oslo.kommune.no/getfile.php/13259810/Innhold/Politikk%20og%20administrasjon/Folkehelse/Folkehelseplan%20for%20Oslo%202017-2020_fullversjon.pdf
https://www.oslo.kommune.no/getfile.php/13259810/Innhold/Politikk%20og%20administrasjon/Folkehelse/Folkehelseplan%20for%20Oslo%202017-2020_fullversjon.pdf
https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/ny-frivillighetsstrategi/id2429976/
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.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.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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hvor bydelsmødrene kan ha sine aktiviteter for kvinner og barn i bydelen, og frivillighetsmidler. På 

den andre siden har også bydelsmødrene bistått bydelen i ulike prosjekter og tiltak som har til formål 

å mobilisere innvandrerkvinner.  

I 2017 ble det 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. 

Bydel Alna var også en viktig støttespiller da Bydelsmødre skulle starte opp i 2016. De koblet 

kontakten mellom Nasreen og Redd Barna for utforming av en søknad til ExtraStiftelsen. Bistand fra 

Gunn Indrevær fra bydel Alna var viktig for at Nasreen kunne igangsette tiltaket i bydelen, og koblet 

inn Helseetaten i 2016. Områdeløft Lindeberg har vært en viktig støtte for bydelsmødrene i Alna, og 

for Bydelsmødre Sentralt. I 2017 har Bydelsmødre Sentralt blant annet også fått muligheten til å 

benytte deres lokaler til kontorarbeid.  

 

Bydel Grorud  
Dårlige levekår er en av de største utfordringene i Bydel Grorud. 

Flere med innvandrerbakgrunn er utenfor arbeidslivet enn de 

med norsk bakgrunn. Dette gjelder i særlig grad blant kvinnene. 

Man opplever også at personer med innvandrerbakgrunn er mer 

utsatt for utfordringer som fattigdom, dårlig helse og kobling til 

barnevernet.  

I henhold til Strategisk plan 2014-2017- Bydel Grorud11, 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. Gjennom et samarbeid med 

Bydelsmødre, jobber de sammen mot et felles mål.  

Bydel Grorud var tidlig ute med å melde interesse for oppstart av bydelsmødre-innsats i bydelen. 

Allerede i 2016 ble oppstart av bydelsmødre vedtatt i bydelens direktørteam, og etter det har det ikke 

vært mangel på engasjement eller innsats fra bydelens hold.  

Mari Tharaldsen har hatt fasilitator-rollen i bydel Grorud. Hun har sørget for å gjøre avtaler med 

forelesere fra ulike tjenesteområder i bydelen, som skulle bidra inn i Bydelsmødre sin 

grunnutdannelse. Hun har funnet tilgjengelige lokaler, samt samarbeidet med Bydelsmødre Sentralt 

med å planlegge og gjennomføre diplomutdelingen i desember 2017. Fasilitator har også vært aktiv i 

forhold til videreformidling av informasjon om kurs og aktiviteter som kan være aktuelle for 

bydelsmødrene. Bydelen har i tillegg bidratt med utstyr og til en andel av lønnsmidlene til koordinator 

 
11https://www.oslo.kommune.no/getfile.php/1380520/Innhold/Politikk%20og%20administrasjon/
Bydeler/Bydel%20Grorud/Budsjett%2C%20dokumenter%20og%20planer%20i%20Bydel%20Groru
d/Strategisk%20plan%202014-2017%20-%20Bydel%20Grorud.pdf  

https://www.oslo.kommune.no/getfile.php/1380520/Innhold/Politikk%20og%20administrasjon/Bydeler/Bydel%20Grorud/Budsjett%2C%20dokumenter%20og%20planer%20i%20Bydel%20Grorud/Strategisk%20plan%202014-2017%20-%20Bydel%20Grorud.pdf
https://www.oslo.kommune.no/getfile.php/1380520/Innhold/Politikk%20og%20administrasjon/Bydeler/Bydel%20Grorud/Budsjett%2C%20dokumenter%20og%20planer%20i%20Bydel%20Grorud/Strategisk%20plan%202014-2017%20-%20Bydel%20Grorud.pdf
https://www.oslo.kommune.no/getfile.php/1380520/Innhold/Politikk%20og%20administrasjon/Bydeler/Bydel%20Grorud/Budsjett%2C%20dokumenter%20og%20planer%20i%20Bydel%20Grorud/Strategisk%20plan%202014-2017%20-%20Bydel%20Grorud.pdf
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i bydelen. Samarbeidet med bydelen vil også være viktig i videreutvikling av bydelsmødre-innsatsen i 

bydel Grorud.  

 

Bydel Stovner 
Bydel Stovner er den tredje minste bydelen i Oslo etter 

innbyggertall. 50 % av innbyggerne har bakgrunn fra ikke-

vestlige land. Befolkningen har statistisk sett den laveste 

yrkesdeltakelsen, og har høy forekomst av 

levekårsutfordringer.  

I Strategisk plan 2016-2020 - Bydel Stovner12 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 for 2016-2020.   

Bydelen har vist stor interesse og er kjempestolte over å ha en bydelsmødre-gruppe i sin bydel, og 

omtalte det som en gavepakke til bydelen. BU-leder Rashid Nawaz var invitert som æresgjest i 

introduksjonsmodulen og satt og applauderte under hele velkomsttalen til Nasreen Begum.  

Hensikten med bydelsmødre-gruppen var å oppnå samskaping med bydelen og beboerne i bydelen. 

Bydelen har vært på tilbudssiden siden oppstart og det har vært god dialog og tett samarbeid i 

ressursgruppe for bydelsmødre-innsatsen. Monika Libak Aaser er fasilitator og Bydelsmødres 

kontaktperson inn til bydelen. Hun skal være med på å backe opp under videreføring av bydelsmødre-

gruppen i bydel Stovner etter endt utdannelse. Som et resultat av det gode samarbeidet skal bydelen 

arrangere workshop etter endt utdannelse om de ulike aktivitetene bydelsmødrene ønsker å sette i 

gang i neste fase. 

 

Andre samarbeidspartnere 
En viktig suksessfaktor for Bydelsmødre, er de gode samarbeidspartnere som har vært viktige 

støttespillere i alle faser av innsatsen.  

Redd Barna  
Redd Barna har vært en viktig samarbeidspartner for 

Bydelsmødre fra starten. Deres bidrag har vært essensielt for 

at Nasreens ønske om oppstart av Bydelsmødre i Norge ble 

oppfylt. Stina Eiet Hamberg, som har vært kontaktperson for 

Bydelsmødre, har bidratt til søknadsprosessen og vært en 

 
12https://www.oslo.kommune.no/getfile.php/13139763/Innhold/Politikk%20og%20administrasjon/
Bydeler/Bydel%20Stovner/Budsjett%2C%20dokumenter%20og%20planer%20Bydel%20Stovner/St
rategisk%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
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
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viktig sparringspartner i forhold til spørsmål om utvikling og organisering. Redd Barna bidrar også inn 

grunnutdannelsen, i modulen som omhandler barns utvikling. Redd Barna skal fortsette å ha en viktig 

rolle i den videre utviklingen av Bydelsmødre, da det er viktig for Redd Barna at Bydelsmødre blir en 

selvstendig organisasjon. I den forbindelse sitter Stina Eiet Hamberg også i interimsstyret for 

organisasjonen. Hun vil sammen med Interimsstyret bidra i en organisasjonsprosess for Bydelsmødre.  

 

Selvhjelp Norge 
Selvhjelp Norge, ved Kjersti Tandberg, har bidratt som veileder i bydelsmødrenes 

interne metoder i grunnutdannelsen i Grorud og Stovner. Mette Smestad fra 

Selvhjelp Norge sitter også i Sentral Ressursgruppe, som består av ansatte i 

Bydelsmødre Sentralt og Ellen Steen-Hansen fra Helseetaten.  

 

Ressurssenter for migrasjonshelse 
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 har bydelsmødrene fått tilbud om kurs i bruk av Sunn Start-materialet. Bydelsmødrene har vist 

stor interesse for det.  

 

Tøyen Unlimited og Aktivitetshuset K1 
Fra juni 2017 har Bydelsmødre Sentralt leiet kontorlokaler hos Tøyen 

Unlimited. Tøyen Unlimited er en nabolagsinkubator som støtter 

lokale ildsjeler med innovative idéer til hvordan sosiale utfordringer 

kan løses gjennom sosialt entreprenørskap. Dette innebærer at 

Bydelsmødre Sentralt får være en del av et miljø som fremmer innovasjon og entreprenørskap, selv om 

Bydelsmødre Sentralt ikke har lokal tilhørighet. Det gir Bydelsmødre blant annet muligheten til å være 

med på faste onsdagssamlinger, som er et nettverkstreff for organisasjonene som holder til i Tøyen 

Unlimited, også kalt Unlimiters.  
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Hvordan arbeider bydelsmødrene? 
 

Bydelsmødrene er primært kvinner med etnisk minoritetsbakgrunn og har dermed interkulturell og 

flerspråklig kompetanse. De egner seg derfor ekstra godt til å støtte andre kvinner med 

minoritetsspråklig bakgrunn. De har selv erfaring med å være nye i Norge, de ønsker å hjelpe andre og 

bor i lokalområdet. Gjennom grunnutdannelsen får bydelsmødrene et kunnskapsløft og økt 

kompetanse i prinsippene for det frivillige arbeidet og bydelsmødrenes metoder, som kommer godt 

med i rollen som bydelsmor.  

I bydel Alna startet bydelsmødrene sitt frivillige arbeid allerede mens grunnutdannelsen foregikk i 

2016. I 2017 har bydelsmødrene i Alna bygget videre på sin kompetanse gjennom sine tidligere 

erfaringer. De har valgt en naturlig fordeling av den frivillige innsats i Alna, ved at bydelsmødrene har 

sitt boområde som hovedfokus. På den måten får de brukt sitt lokale nettverk optimalt, samtidig som 

nærhet til hjemmet forenkler bydelsmorens innsats mht. barn og andre forpliktelser i forhold til 

familien. Dette gjelder i hovedsak møteplasser og aktiviteter bydelsmødrene setter i gang. 

I januar 2017 kom bydelsmødrene i Alna ordentlig i gang med sitt frivillige arbeid. Som del av denne 

fasen, møttes bydelsmødrene hver 14. dag for å dele erfaringer og få økt kunnskap om utvalgte emner. 

Etter 4 måneder ble møtefrekvensen redusert til ett møte i måneden, også kalt månedsmøtene. Disse 

møtene har senere vist seg å være kjempeviktige for at bydelsmødrene kan snakke om ulike 

problemstillinger og diskutere dem i fellesskap. Slik utveksler de erfaringer og lærer hverandre å 

håndtere ulike situasjoner. I møtene har de også planlagt og fordelt ansvar for forskjellige 

arrangementer og aktiviteter i bydelen.  
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Synlige ressurspersoner og rollemodeller 
Alle bydelsmødre har fått et ID-kort og en bydelsmor-vest som de skal bruke når de opptrer som 

bydelsmødre. Det er spesielt viktig på arrangementer og aktiviteter hvor de enkelt skal kunne 

identifiseres. Bydelsmødrene har også sine egne visittkort, med deres kontaktinformasjon. Disse kan 

deles ut til kvinner de kommer i kontakt med, slik at kvinnene enkelt kan kontakte bydelsmoren 

senere.  

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 

bydelmsmødrene er gode rollemodeller for andre kvinner med innvandrerbakgrunn.13 Bydelsmødrene 

og isolerte og hjemmeværende kvinner har som oftest samme utgangspunkt – de har flyttet til Norge 

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! 

Skaper møteplasser 
Bydelsmødrene har skapt nye møteplasser i Alna. Det startet med en fast møteplass for alle kvinner i 

bydelen på Furuset bibliotek- og aktivitetshus, og dette har bydelsmødrene fortsatt med i 2018. Her 

sitter bydelsmødrene hver onsdag fra kl. 11.00-13.00, og hjelper de kvinnene som ønsker veiledning. 

 
13 https://www.facebook.com/kunnskapsdepartementet/videos/1858680147479177/  

https://www.facebook.com/kunnskapsdepartementet/videos/1858680147479177/
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Dette er først og fremst en møteplass hvor alle kan komme for å snakke med bydelsmødrene, men 

erfaringer viser at det er behov for lavterskel-veiledning som skjer på kvinnenes morsmål. Mange 

kvinner «mister» tilbud fordi de mangler språkkunnskaper til å bli kjent med tilbudene. Det er her 

bydelsmødrene blir brobyggere mellom de offentlige tjenestene og lokalbefolkningen. I 2017 har 

bydelsmødrene hjulpet kvinner med bl. a. å ta kontakt med krisesenter, søke norskkurs og 

barnehageplass og søknader til NAV. 

Bydelsmødrene driver også en veiledningsgruppe med ti kvinner på Lindeberg. Gruppa møtes 

annenhver uke, og tema for samlingene er mat og helse. Denne møteplassen tar sikte på å diskutere 

matvaner og hvordan sikre et godt og variert kosthold for sin familie og barn. Denne møteplassen 

drives av en bydelsmor som har spesiell interesse for mat og helse, og som også har deltatt i 

prosjektgruppe for Sunn Start – Mat og helse, et prosjekt i regi av Ressurssenter for Migrasjonshelse.  

Eldre med innvandrerbakgrunn er en gruppe som lenge har blitt oversett. Det gjør at mange eldre blir 

begrenset til hjemmet og ender opp med å bli isolerte. Bydelsmødre i Alna har i regi av 60+, igangsatt 

planlegging av en møteplass for eldre innvandrer. Her kan de komme i kontakt med etnisk norske 

seniorer. Dette arbeidet fortsetter i 2018.  

Bydelsmødrene ønsker å utgjøre en forskjell i lokalområdet. De kjenner til miljøet der de bor, og vet 

hvilke utfordringer som ligger der. De har forsøkt å skape 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 

at særlig mødre engasjerer seg i lokalsamfunnet. 

 

Aktiviserer kvinner og barn 
I løpet av 2017 har bydelsmødrene igangsatt forskjellige aktiviteter for kvinner og barn i Alna. Disse 

har som formål å aktivisere barn og kvinner slik at de får bedre fysisk og psykisk helse. Under noen av 

aktivitetene får kvinnene også reflektere over viktige emner. 

Siden begynnelsen av 2017 har bydelsmødre drevet en barne- og kvinnegruppe på Ellingsrud 

Frivilligsentral. Mens barna får leksehjelp, kan mødrene delta på sy-kurs. Dette foregår en gang i uken. 

Mens sy-kurset foregår, pleier kvinnene å snakke om viktige temaer som f. eks helse, barnevern m.m. I 

samarbeid med Ellingsrud idrettsforening arrangeres det også trening for en kvinnegruppe en gang i 

uken. Kvinnene trener også Zumba sammen, som alle synes er en gøyal treningsform. 

På Lindeberg arrangerer bydelsmødre bakekurs for barn i samarbeid med Lindeberglokalet. I 

samarbeid med Friskliv og mestring Alna har bydelsmødrene også en treningsgruppe for kvinner hver 

uke. Siden det er flere interesserte enn det det er plass til, ser man nå etter et større lokale hvor 

treningen kan foregå.  
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Bydelsmødre bistår også «Stolte jenter» i bydelen. Stolte jenter er et treningstilbud for jenter med 

etnisk minoritetsbakgrunn. Stolte jenter startet på Furuset, men har i løpet av 2017 også startet på 

Lindeberg og Trosterud/Haugerud med hjelp fra bydelsmødrene i Alna. 

 

Bidrar i lokale arrangementer 
Bydelsmødrene har deltatt aktivt i mange arrangementer i bydelen. Eksempler på arrangementer 

bydelsmødrene har bidratt i er «kom deg ut-dagen», åpning av Lindebergparken, 17-mai feiring, 

frivillig dugnad på Furuset bibliotek- og aktivitetshus, Ellingsruddagene. Her har de blant annet stått 

stand for å dele informasjon om bydelsmødre og en aktivitet eller mat/drikke, avhengig av 

anledningen.  

Deltar i prosjekter og styringsgrupper 
Bydelsmødrene har i løpet av 2017 deltatt i mange ulike fora i bydelen. Flere interesserte aktører har 

bedt om bydelsmødrenes innspill i prosjektgrupper og invitert dem til å delta i styringsgrupper for 

områdeløftene.  

Bydelsmødrene i Alna har deltatt i: 

- Prosjektgruppe for «Sunn start – Mat og helse» - Ressurssenter for migrasjonshelse 
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- Prosjektgruppe – «Aktive og trygge barn» - Redd Barna og Fubiak 

- Prosjektsamarbeid med jordmødre på Helsestasjon Furuset 

- Styringsgruppe for Områdeløft Lindeberg 

- Styringsgruppe for Områdeløft Haugerud 

- Styret for Ellingsrud frivilligsentral  

- Samarbeidsforum for kvinner - Stovner Politistasjon 

 

Bygger videre på sin kompetanse 
Allerede mens grunnutdannelsen foregikk i 2016, begynte man å se på videreutdanningsmuligheter 

for de ferdigutdannede bydelsmødrene. De 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 avhengig av deres interesser, og det de ønsker å bidra med som bydelsmødre.  

Bydelsmødre fikk tilbud om kurs gjennom HomeStart, for å bli frivillig støttekontakt for familier. 

HomeStart deltok i en av bydelsmødrenes samlinger med informasjon om kurset. Bydelsmødrene har 

videreformidlet informasjon om HomeStart i sitt nettverk og bidratt i rekrutteringen av frivillige..  

Flere av bydelsmødrene hadde selv deltatt på ICDP-kurs, og hadde et ønske om å bli veiledere selv. De 

var godt kjent med utfordringene innvandrerforeldre møter, og ønsket å være med å bidra med deres 
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kompetanse. Gjennom Helseetaten fikk bydelsmødrene tilbud om tre plasser i ICDP-veilederkurset. 

Her deltok tre bydelsmødre fra tre forskjellige land med etnisk norske makkere. I 2018 har en 

bydelsmor med afghansk bakgrunn startet et ICDP-kurs for kvinner som snakker persisk, og det skal 

startes opp et ICDP-kurs for arabisktalende og et kurs for urdutalende deltakere i løpet av 2018. 

I dag er bydelsmødrene i Alna i fase 4, hvor de skal bli en egen forening. I forbindelse med det har 

bydelsmødrene deltatt i et kurs i organisasjonsdrift i regi av Frivillighet Norge. Kunnskapen 

bydelsmødrene har fått gjennom det kurset vil være viktig i fase 4. 
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Bydelsmødre-innsats i to nye bydeler 
 

I løpet av 2016 og 2017 har Bydelsmødre igangsatt bydelsmødre-innsatsen i tre ulike bydeler. Per 

dags dato befinner alle bydelene seg i forskjellige faser av innsatsen.  

 

Etablering – Fase 1  

Grorud 
I november 2016 ble det avholdt et informasjonsmøte for enhetslederne i bydel Grorud. Det var stor 

interesse for å starte en bydelsmødre-gruppe i bydel Grorud, og bydelens direktørteam bestemte at de 

ville være med på å støtte opp under bydelsmødre-innsatsen.  

Allerede i februar 2017 fikk Mari Tharaldsen i bydelen tildelt fasilitator-rollen. Fasilitator skulle 

tilrettelegge for grunnutdannelsen i samarbeid med Bydelsmødre Sentralt. Samtidig ble det ansatt en 

koordinator for bydelsmødre-innsatsen i bydelen. Koordinator fikk ansvaret for å rekruttere aktuelle 

kvinner til bydelsmor-utdannelsen, samt være bindeleddet mellom kvinnene og bydelens 

tjenesteområder. Koordinators rolle var gjennomgående i hele grunnutdannelsen.  

Som del av igangsettelse av bydelsmødre-innsaten, ble det etablert en lokal ressursgruppe bestående 

av to representanter fra Bydelsmødre Sentralt, lokal koordinator og fasilitator. I løpet av utdannelsen 

kom Eva Hugenschmidt, som jobber som tjenesteutvikler i NAV Grorud, inn i lokal ressursgruppe i 

Grorud. Lokal ressursgruppe har vært et samlepunkt for evaluering, planlegging og utvikling av 

innsatsen i bydelen.  

Sammen med fasilitator arrangerte Bydelsmødre informasjonsmøter hvor kvinner fra bydelen ble 

invitert. Det ble arrangert to informasjonsmøter og flere samlinger for kvinnene i bydelen. 

Bydelsmødre besøkte også åpne barnehager og oppsøkte kvinner for at informasjonen skulle nå ut til 

flest mulig kvinner. Formålet med informasjonsmøtene og samlingene var å informere om 

Bydelsmødre-konseptet og finne aktuelle kvinner til utdannelsen.   

Kvinnene som meldte sin interesse ble invitert til en kartleggingssamtale. Her ble kvinnens 

livssituasjon samt motivasjon og engasjement for frivillig arbeid kartlagt. For å kunne finne de rette 

kvinnene, var det viktig å vurdere om kvinnen passet i rollen som bydelsmor. Til mai 2017 sto 16 

kvinner klare til å starte bydelsmor-utdannelsen i Grorud.  
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Stovner 
Bydelsmødre hadde sitt første møte med bydel Stovner i april 2017, hvor bydelen fikk informasjon om 

konseptet og erfaringer fra Alna. Bydelen var veldig interessert i å starte bydelsmødre-innsats i 

bydelen, og Monika Libak Aaser fikk fasilitatorrollen i innsatsen.  

Det ble etablert en lokal ressursgruppe bestående av to representanter fra Bydelsmødre Sentralt, lokal 

koordinator, fasilitator og Karen Aarhus som er programleder for nærmiljøsatsingen for bydel Stovner. 

Lokal ressursgruppe har vært viktig samlepunkt i både etableringsfasen og under grunnutdannelsen.   

Man begynte raskt å se på hvem som kunne passe i rollen som koordinator og planlegge et 

informasjonsmøte for alle enhetslederne i bydelen. Slik ble det også enklere for enhetslederne å forstå 

konseptet, og vurdere hvem fra deres enhet som kunne passe som foreleser. 

I Stovner arrangerte Bydelsmødre Sentralt og lokale koordinatorer to informasjonsmøter i samarbeid 

med bydel Stovner. I tillegg til det ble det avholdt et informasjonsmøte i åpen barnehage. På 
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informasjonsmøtene fikk kvinnene informasjon om konseptet og bydelsmor-rollen. Gjennom 

informasjonsmøtene fikk Bydelsmødre direkte kontakt med minst 60 kvinner. I tillegg til 

informasjonsmøtene, holdt bydelsmødrene fra Alna og lokale koordinatorer hver sin stand på Stovner 

Senter for å informere om bydelsmødre. 

I rekrutteringsprosessen fikk 100 kvinner fra bydel Stover informasjon om oppstart av bydelsmødre i, 

og dermed fått muligheten til å delta i Grunnutdannelsen. Av de kvinnene som fikk informasjon, meldte 

47 kvinner interesse for å ta bydelsmor-utdannelsen. Hver kvinne ble kartlagt gjennom en samtale, for 

å se om vedkommende egnet seg som bydelsmor. I Stovner har 25 kvinner fra 11 ulike land fått plass 

på bydelsmor-utdannelsen. Disse kvinnene fullfører grunnutdannelsen i april 2018. 

 

Grunnutdannelsen – Fase 2 
Da de kommende bydelsmødrene var rekruttert, begynte den obligatoriske grunnutdannelsen. Utdannelsen er 

en av grunnpilarene i bydelsmødre-innsatsen.  

Mange av kvinnene som deltar i innsatsen, hjelper allerede kvinner i sitt nettverk ved å dele sine erfaringer 

og kunnskap. På grunnutdannelsen bygger disse kvinnene det faglige og metodiske fundamentet for den 

frivillige innsatsen de skal i gang med, og blir dermed bedre rustet til å hjelpe kvinnene i sitt lokalmiljø.  
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Grunnutdannelsen er også et empowerment-prosess for den enkelte kommende bydelsmor. Gjennom 

utdannelsen lærer de også å kjenne seg selv bedre, og opplever en positiv personlig utvikling.  

 

Oppbygging 
Bydelsmødrenes landsorganisasjon i Danmark har utarbeidet et opplegg for grunnutdannelsen av 

bydelsmødrene. Grunnutdannelsen består av 15 moduler som omhandler familie, samfunn, helse og 

bydelsmødrenes metoder. Bydelsmødre i Oslo har valgt å utvide grunnutdannelsen med to moduler; 

en modul om ICDP/foreldreveiledning og en om vold i nære relasjoner. Grunnutdannelsen for 

Bydelsmødre Oslo består derfor av 17 moduler.    

Utdannelsen legger opp til at kvinnene blir kjent med bydelens arbeid i relasjon til barn, ungdom, 

skole, helse, familie og samfunn. Fagfolk fra bydelens tjenesteområder inviteres til modulene for å 

informere om temaet og bydelens arbeid i forhold til det. Det forberedes en informasjons-del med 15 

minutters varighet, etterfulgt av 15 minutter med praktisk/dialogisk del. Dette skjer i to omganger, for 

at deltakerne enklere skal kunne ta til seg og huske det de lærer på modulene.  

I tillegg til kombinasjon av ny og gammel kunnskap- er det også lagt inn pauser og øvelser slik at det 

ikke blir tung og ensformig undervisning.  
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I utdannelsen er det stort fokus på bydelsmødrenes metoder. Gjennom disse modulene lærer kvinnene 

ulike metoder for hvordan de skal gå frem når de har samtaler med andre kvinner. De lærer også 

metoder for hjelp til selvhjelp og hvordan de skal ta vare på seg selv når de hjelper kvinner som har det 

vanskelig.  

 

Formøter 
Fasilitator, som er Bydelsmødrenes kontaktperson inn til bydelen, legger til rette for at fagfolk som er 

representert fra de ulike tjenesteområdene får møtt Bydelsmødre Sentralt og lokal koordinator i 

forkant av undervisningen. Hensikten med formøte er å få en felles forståelse for hvilke utfordringer 

som finnes i bydelen i forhold til det temaet foreleser skal snakke om. Her utveksles det erfaringer om 

hvilke utfordringer målgruppen har i møte med tjenesten og omvendt. Sammen med erfaringer fra 

øvrige bydeler kommer man fram til hva foreleserne skal fokusere på i den modulen. Metode for 

opplegget for modulen ble også fremlagt og diskutert i fellesskap. Det ble lagt vekt på at det til sammen 

skulle være 2-3 hovedpoeng som bydelsmødrene skal sitte igjen med etter endt modul.  

Modulene 
 

 

 

 

 

Modul 1:

Introduksjon

Modul 2:

Barns utvikling og 
oppdragelse 

Modul 3:

Barns hverdag

Modul 4: 

Ungdommen

Modul 5:
Kvinnen

Modul 6: 
Bydelsmødrenes 

metoder - Den gode 
samtale

Modul 7: 
Bydelsmødrenes 

metoder - Hjelp til 
selvhjelp

Modul 8: Aktivitet og 
ernæring

Modul 9: Psykisk helse

Modul 10: 
Bydelsmødrenes 

metoder - Oppsøkende 
arbeid

Modul 11: 
Bydelsmødrenes 

metoder - Pass på deg 
selv

Modul 12: NAV Modul 13: Flyktninger Modul 14: ICDP
Modul 15: Vold i nære 

relasjoner

Modul 16: Norge - Oslo -
Bydel

Modul 17: Evaluering
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Resultater 
 

I løpet av 2017 har totalt 53 kvinner vært en del av bydelsmødre-innsatsen i tre bydeler. Noen har 

gjennomgått grunnutdannelsen, mens andre har startet sitt frivillige arbeid som bydelsmor.  

 

 

11 ferdigutdannede bydelsmødre i Grorud 
I Grorud har 11 kvinner gjennomført bydelsmor-utdannelsen. Disse fikk diplom og rollen «bydelsmor» 

i desember 2017, og fikk tildelt vester, ID-kort og visittkort.  

Underveis og etter fullført grunnutdannelse kan man observere at de enkelte bydelsmødrene har hatt 

en positiv utvikling på personlig plan. Dette kan vurderes bl. a. ut i fra deres engasjement, men også av 

det de sier om sine opplevelser.  

Mens bydelsmor-utdannelsen foregikk, stilte en av kvinnene på et av informasjonsmøtene i forbindelse 

med rekrutteringen i Stovner. Her sto hun foran 25 kvinner, og fortalte at hun tidligere følte seg svært 

usikker, og aldri kunne tenke seg å stå foran så mange personer og holde en tale. Bydelsmor-

utdannelsen hadde gitt henne bedre selvtillit og utviklet hennes evne til å formidle sine tanker og 

ideer. Dette er ett av mange eksempler på hvordan grunnutdanningen har skapt en personlig 

forandring hos kvinnene.  
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Grunnutdannelsen ble lagt opp til at forelesere skulle formidle fagkunnskap relatert til utfordringene 

som fantes i lokalsamfunnet. Det gjorde at kvinnene også fikk økt forståelse for utfordringene lokalt og 

fagkunnskap om dette. Det gjør at kvinnene etter fullført utdannelse er bedre rustet til å formidle riktig 

og oppdatert informasjon til andre kvinner i lokalmiljøet. Tilbakemeldingene fra bydelsmødrene viser 

at det føler seg tryggere på at det de videreformidler er korrekt. Dette gir også økt selvtillit til 

kvinnene.  

 

23 kvinner deltar i grunnutdannelsen i Stovner 
I løpet av høsten 2017 har 23 kvinner i Stovner kommet halvveis i grunnutdannelsen. Kvinnene er fra 

5 ulike land og flere av kvinnene snakker mer enn ett språk. De fullfører utdannelsen i april 2018. 

Bydelsmødre-gruppen består av mange flotte kvinner som er engasjerte og vil utgjøre en forskjell i 

lokalmiljøet. Det er en ressurssterk gruppe der mange av kvinnen enten tar videreutdanning eller er i 

jobb. Det er mangfold i gruppen hvor damene reflekterer godt over temaene som det undervise som, 

og stiller gode spørsmål til forelesere. Dette kommer tydelig frem av de gode diskusjonene i modulene.  

Foreleserne gir også positive tilbakemeldinger og ønsker å komme tilbake til gruppen i fase 3 for å 

enten snakke mer utdypende om det samme temaet, eller andre temaer de vet berører målgruppen. 

Siden temaene for modulene er forhåndsbestemt, får ikke forelesere bestemme fritt over hvilke temaer 

som de opplever som en utfordring. De har imidlertid gode idéer om hvilke temaer som bør bli tatt 

opp. Det er noen tjenesteområder som har hatt vanskeligheter med å komme i kontakt med enkelte 

etnisiteter og viste stor glede for at de var representert i bydelsmødre-gruppen. Allerede der ser man 

at tiltaket treffer midt i nåløyet.  
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18 aktive bydelsmødre i Alna 
Resultatene fra bydel Alna viser at det er behov for brobyggere mellom lokalbefolkningen og det 

offentlige. Ulike barrierer gjør det vanskelig for innvandrerkvinner å ta kontakt med 

tjenesteområdene. Språk og lite kjennskap til det norske systemet, er to viktige hindringer som 

bydelsmødrene gjennom sitt arbeid hjelper kvinnene med å overkomme.  

I løpet av 2017 har enkelte bydelsmødre i Alna kommet i kontakt med minst 100 kvinner. 

Bydelsmødrene har veiledet kvinner i forhold til helse, barnehage, skole, norskkurs, jobb, økonomi 

m.m. Den største andelen av kvinnene hadde spørsmål relatert til psykisk helse, enten for deres barn 

eller dem selv. Bydelsmødrene opplevde at det fortsatt er mange som ikke vet hvordan man bør gå 

frem hvis man har utfordringer med mental helse. Bydelsmødre informerte kvinnene om at problemet 

skulle tas opp med fastlegen, som eventuelt henviser pasienten videre til spesialist.  

Bydelsmødrene har kommet i kontakt med kvinnene gjennom sitt nettverk, men skoler, naboer har 

også henvist kvinner til bydelsmødrene.  
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De aktive bydelsmødre ser gevinsten av samarbeid med lokale aktører. Det har vært en viktig 

suksessfaktor for bydelsmødrenes arbeid. De samarbeider med aktører i nærmiljøet både i forhold til 

egne aktiviteter og ved å bidra i aktørenes aktiviteter eller tilbud. Bydelsmødrene i Alna har følgende 

samarbeidspartnere: 

- Områdeløft Lindeberg 

- Områdeløft Haugerud 

- Områdeløft Trosterud 

- Ellingsrud frivilligsentral 

- Ellingsrud idrettsforening 

- Furuset bibliotek- og aktivitetshus 

- Redd Barna 

- Helseetaten – Ressurssenter for migrasjonshelse 

- Stolte Jenter 

- Helsestasjon bydel Alna 

 

Bydelsmødrene i Alna har vært synlige og aktive i nærmiljøet, og deres engasjement har blitt lagt 

merke til. I august 2017 fikk bydelsmødrene Bydelsprisen for sin frivillige innsats med 

nettverksbygging, støtte og veiledning til kvinner som foreldre og samfunnsborgere. En slik 

anerkjennelse har vært en motivasjonsfaktor for bydelsmødrene.  
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Veien videre 

Organisasjonsutvikling 
Etter første halvår i 2017 opplevde sekretariatet at organisasjonen vokste raskt. Flere bydeler viste 

interesse for oppstart av bydelsmødre-innsats i deres bydel, og man så at det kunne bli en utfordring 

dersom organisasjonen ikke hadde en god og bærekraftig struktur. Sammen med Helseetaten, tok 

Bydelsmødre kontakt med Byråd for eldre, helse og sosiale tjenester for å diskutere utfordringene 

organisasjonen satt med. For å gi en oversikt over status for Bydelsmødrenes arbeid og utfordringer, 

ble det avholdt et møte med Byrådsavdelingen for eldre, helse og sosiale tjenester 12.09.17. 

Møtet i september 2017 dannet grunnlaget for en organisasjonsprosess for Bydelsmødre. I 

tildelingsbrevet for 2018, fikk Helseetaten i oppdrag å bistå Bydelsmødre med å bygge en bærekraftig 

organisasjonsstruktur og følge opp utviklingsarbeidet i 2018. I kjølevannet av dette ble det i februar 

2018 etablert et interimsstyre for foreningen bestående av tre representanter fra Bydelsmødre 

Sentralt, to representanter fra Helseetaten – seksjon for psykisk helse og avhengighet, en representant 

fra bydel Grorud og en representant fra Redd Barna. Interimsstyret skulle blant annet bidra i arbeidet 

med å tilrettelegge en god organisasjonsprosess for å kvalitetssikre utviklingen av Bydelsmødre-

konseptet, og tilrettelegge for utvidelse til nye bydeler og etter hvert kommuner.   

I mars 2018 var Interimsstyret på studietur til Danmark, hvor de besøkte Bydelsmødre i Danmark. Her 

fikk Interimsstyret innsikt i hvordan organisasjonen er bygget opp, deres samarbeid med kommunen 

og hvordan de arbeider for å kvalitetssikre innsatsen. Erfaringene fra Danmark vil være viktige å ha 

med seg i den videre organisasjonsprosessen i 2018.  

 

Oppstart i flere bydeler 
Det er planlagt oppstart av bydelsmødre i en ny bydel fra høsten 2018, da organisasjonsutvikling vil 

være i fokus i 2018. Bydel Østensjø meldte interesse for å starte bydelsmødre-innsats tidlig i 2017, og 

vil derfor prioriteres i 2018.  

Selv om det er vanskelig å anslå hvordan landskapet vil se ut i 2019, vil Bydelsmødre forhåpentligvis 

starte bydelsmødre-innsats i tre bydeler i Oslo i løpet av 2019.  
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