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Et digitalt skjema hvor bydelsmødre fyller inn informasjon om
aktiviteter de har satt i gang lokalt.
 

Brukes som egennavn og som fellesnevner for tiltaket.
 

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

 

I Fase 4 blir bydelsmødre-gruppene i hver bydel registrert som
egne foreninger. Foreningene er tilknyttet Bydelsmødre Norge.

 

 

Brukes som betegnelse på bydelsmødrene i hver bydel under
grunnutdannelsen (Fase 2-3).

 

Paraplyorganisasjonen til alle bydelsmødre-foreningene.

Brukes som egennavn for organisasjonen.

 

Bydelsmødre Norges hovedkontor, der organisasjonsleder og
ansatte arbeider med å sette i gang og følge opp bydelsmødre-

innsats i bydelene. Et veilednings- og kompetanseorgan for
Bydelsmødre-foreningene.

 

Opplæringsprogrammet som kvinnene må fullføre for å kunne
bli bydelsmødre.

 

International Child Development Program. Et
foreldreveiledningskurs som holdes av to ICDP-veiledere.

Bydelsmødrene har mulighet til å bli veiledere etter endt
grunnutdannelse.

 

En person som er ansatt av bydelen og har
koordineringsansvaret for bydelsmødre-innsatsen.

 

En gruppe fagpersoner fra ulike tjenester i bydelen, som skal
støtte bydelsmødre-innsatsen med sine ressurser og lokale
nettverk.

 

En frivillig ressursperson som overtar etter lokal 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.
 

Aktivitetsskjema: 

 

 

Bydelsmødre: 

 

bydelsmødre: 

 

 

Bydelsmødre-forening: 

 

 

 

Bydelsmødre-gruppe: 

 

 

Bydelsmødre Norge: 

 

 

Bydelsmødre sentralt: 

 

 

 

 

Grunnutdannelsen: 

 

 

ICDP: 

 

 

 

 

Lokal koordinator: 

 

 

Lokal ressursgruppe: 

 

 

 

Organisatorisk frivillig: 

 

 

 

Samtaleskjema: 
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2019 har vært et strålende år for
Bydelsmødre Norge. I løpet av året har
organisasjonen mer enn doblet antallet
frivillige, fra 50 til 107 ferdigutdannede
bydelsmødre i Oslo. Disse har bakgrunn fra
35 ulike land, og snakker over 40 språk. I dag
finnes det bydelsmødre-foreninger med
egne organisasjonsnummer i bydelene Alna,

Grorud, Stovner og Østensjø. I Søndre
Nordstrand er 24 bydelsmødre i gang med
sitt frivillige arbeid, og i Bydel Bjerke er 25
kvinner under utdanning for å bli
bydelsmødre.

 

Organisasjonen har jobbet i tråd med
målene som ble satt i søknaden til
Velferdsetaten for 2019. Det har vært et
særlig fokus på å støtte Bydelsmødre-

gruppene som har blitt egne foreninger.
Denne støtten har vært viktig for å
opprettholde bydelsmødrenes brennende
engasjement og frivillige arbeid. I tillegg har
organisasjonen fokusert på etablering av nye
Bydelsmødre-grupper, noe som har resultert
i 58 nye bydelsmødre fordelt på tre bydeler.
Bydelsmødre Norge har forankret
organisasjonsmodellen som ble utarbeidet i
2018, der organisasjonens hovedkontor nå
står som et sentralt veilednings- og
kompetanseorgan for bydelsmødrene.

 

Tall og resultatmål er viktige ledd i å
dokumentere Bydelsmødre Norge sin innsats
og virkning. I tillegg er det viktig å rette et
særlig fokus mot hva som skjer på
bakkeplan. Bydelsmødrene hjelper kvinner
og familier i sine nærmiljøer på utallige
måter hver dag; ved å oversette brev, bli med
til NAV, ved å fortelle om barnehagetilbud,

eller hva en celleprøve er. De hjelper også til
i komplekse saker. Her er historie fra en av
de frivillige bydelsmødrene:

 

All den hjelpen bydelsmødrene bidrar med er
like verdifull. I det frivillige arbeidet de gjør er
det to fellesnevnere; de støtter kvinner til å ta
gode beslutninger for seg selv og sine
familier, og de bygger bro mellom kvinner
som det offentlige ofte har vanskeligheter
med å nå og lokalsamfunnet. I år vil vi rette
en spesiell takk til alle dere fantastiske
bydelsmødre der ute – dere gjør en enorm
innsats for samfunnet.
 

Tusen takk til Redd Barna for godt samarbeid
og støtte også i år. Takk til styret i
Bydelsmødre Norge som ble etablert i juni
2019.

 

Takk til alle bydelene, til lokale
samarbeidspartnere under Bydelsmødrenes
grunnutdannelse og til sentrale
samarbeidspartnere. En spesiell takk går til
Oslo kommune og Velferdsetaten for tilskudd
innen helse- og sosialsektoren, til Enhet for
mangfold og integrering for tilskudd til
integreringsarbeid i regi av frivillige
organisasjoner, til Integrerings- og
mangfoldsdirektoratet for støtte til prosjektet
Bygdemødre og Stiftelsen Dam for støtte til
lokale aktiviteter. Takk også
til Anthonstiftelsen og Barne-, ungdoms- og
familiedirektoratet for støtte til prosjektet
Stolte Jenter, og til bydel Alna for støtte til
Bydelsfedrenes dialogkafé.

 

2019 har vært et fantastisk år! Vi gleder oss til
fortsettelsen.

Det er en historie som har satt veldig inntrykk på
meg. Det var da jeg hjalp en kvinne som hadde
mistet omsorgen for sine barn.  Den vanskelige
situasjonen hun var oppi, den støtten som hun

hadde behov for - ikke bare i en enkeltsituasjon,
men over lengre tid... Den sårbarheten jeg opplevde,

som den kvinnen satt igjen med, må være noe av
det sterkeste jeg har opplevd.

 

1 .FORORD

- BYDELSMOR, STOVNER
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NASREEN BEGUM

ORGANISASJONSLEDER





Oslo har per i dag 107 frivillige bydelsmødre
med bakgrunn fra 35 ulike land, fordelt på 5
bydeler. Bydelsmødre er kvinner, primært med
etnisk minoritetsbakgrunn, som har
gjennomgått en grunnutdannelse om viktige
temaer som foreldreskap, arbeid og helse.

Utdannelsen går over 17 kvelder, og koordineres
i tett samarbeid med bydelene i Oslo. Etter å ha
fullført grunnutdannelsen går bydelsmødrene
ut i sine bydeler som sertifiserte brobyggere. De
har store nettverk og snakker over 40 ulike
språk. Ved å møte kvinner i sine nærmiljøer,
skaper bydelsmødrene gode og trygge rammer
for samtaler. Mange av bydelsmødrene har også
selv erfaring med å være nye i Norge. Deres
unike kultur- og språkkompetanse gjør at
bydelsmødrene skaper tillitsfulle relasjoner
til isolerte kvinner. Kunnskapsgrunnlaget fra
grunnutdannelsen bidrar til at bydelsmødrene
når ut med informasjon til en gruppe som det
offentlige ofte har vanskeligheter med å nå.

 

Personer med minoritetsbakgrunn opplever
oftere utenforskap i form av dårlige levekår og
lavere sosial deltakelse, sammenliknet med den
øvrige befolkningen (1). Dette er realiteten for
mange av kvinnene som bydelsmødrene
veileder, ettersom de ofte er hjemmeværende
og isolerte, og har lite kunnskap om
storsamfunnet.
 

Bydelsmødrene kommer i kontakt med disse
kvinnene på ulike måter; gjennom oppsøkende
arbeid, ved at kvinner tar direkte kontakt, eller
ved at kvinner blir henvist til en bydelsmor i sin
bydel av tjenesteapparatet. Ifølge Oslo
kommune sin Folkehelseplan for 2017-2021 er
Bydelsmødre et viktig tiltak for å bedre
levekårene hos innvandrerbefolkningen. I
planen står det at Bydelsmødre “vil kunne bidra
til en bedring av innvandrerkvinners helse,

levekår og mestring både på individnivå og
samfunnsnivå” (2). 

 

Som likepersoner bistår bydelsmødrene
kvinner i å styrke seg selv, sine barn og familier.
I 2019 har bydelsmødrene blant annet gitt
individuell veiledning til kvinner om hvor man
kan få psykisk helsehjelp, om
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2 .  BAKGRUNN

INTRODUKSJON

Bydel Alna

Bydel Østensjø

Søndre Nordstrand

Bydel Stovner

Bydel Grorud

107 frivillige bydelsmødre 

35 ulike land og  40
forskjellige språk 

Fordelt på fem bydeler i Oslo 

å søke barnehageplass, om lokale
fritidsaktiviteter, om å skrive søknader til
NAV og om hvordan man kan komme seg
ut av et dårlig parforhold. Til avisen Utrop
sier byråd for arbeid, sosiale tjenester og
mangfold i Oslo, Omar Samy Gamal
følgende:

“Den type likemannsarbeid de gjør er
kjempeviktig. Systemet vårt er ofte komplisert og

vanskelig å nå gjennom. Bydelsmødrene hjelper
kvinner med minoritetsbakgrunn å få brukt

ressursene og rettighetene sine.” (3)



I tillegg til samtaler med kvinner, skaper
bydelsmødrene inkluderende møteplasser i
nærmiljøene for å stimulere til økt
samfunnsdeltakelse blant kvinner med
minoritetsbakgrunn. Som frivillige arrangerer de
en rekke aktiviteter for kvinner og deres familier,
som nettverkskvelder på forskjellige språk,

ukentlige stands på de lokale bibliotekene,

yogakurs og temakvelder om bydelens tjenester.
De er også med i lokale medvirkningsprosesser
på bydels- og kommunenivå, og styringsgrupper i
områdeløft. Bydelsmødre som tiltak har også hatt
en positiv innvirkning på de 107 frivillige
bydelsmødrene selv. De har fått større sosiale
nettverk, blitt mer bevisste på egne ressurser og
hvordan de skal bruke dem, og flere har startet i
jobb eller utdanning etter at de ble bydelsmødre.

I en spørreundersøkelse blant bydelsmødrene i
2019 skriver en bydelsmor:
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Å være bydelsmor betyr at jeg kan bruke mine
ressurser til å støtte andre. Jeg føler meg viktig i

lokalsamfunnet. Jeg er sterkere som individ og jeg er
svært ydmyk i møte med andre mødre og deres

familier.

Oslo Kommune og Regjeringen. Programbeskrivelse for Groruddalsatsningen 2017- 2026; 2016 

Oslo kommune. Folkehelseplan for Oslo 2017-2021: Helse og trivsel for alle - vårt felles ansvar; 2017. 

Utrop. Ingen hjelp fra Bydelsmødre på Sagene og i Gamle Oslo; 2019. Hentet
fra: https://www.utrop.no/nyheter/innenriks/196679/

1.
2.

3.

VISJON, FORMÅL OG
MÅLSETTINGER

VISJON
Visjonen med Bydelsmødre er at alle kvinner
med etnisk minoritetsbakgrunn eller kvinner
som er sosialt isolerte og deres familier skal få
den hjelpen og kunnskapen de har behov for,
slik at de får kjennskap til sine muligheter,
rettigheter og plikter.

FORMÅL

HOVEDMÅLSETTING OG DELMÅLSETTINGER

Formålet til Bydelsmødre er å bringe håp og
forandring i kvinners liv.

Brobygging mellom kvinner og lokalsamfunnet. 
Kvinner 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.

Hovedmålsettingen til Bydelsmødre er å bidra til
bedre levekår for isolerte kvinner og familier.
Målsettingen oppnås gjennom følgende
delmålsettinger;



SEKUNDÆRMÅLGRUPPE
Tiltakets sekundære målgruppe er barna og
familiene til bydelsmødrene og kvinnene de
hjelper. Grunntanken i konseptet er at
mødre på mange måter er nøkkelen til hele
familiens sosiale og kulturelle
inkluderingsprosess. Mange av de kvinnene
som bydelsmødrene støtter opplever
utenforskap, noe som ofte henger sammen
med levekårsutfordringer som lavt
inntektsnivå, arbeidsledighet, lavt
utdanningsnivå eller dårlig helsetilstand (4).

Familiens levekår påvirker barns muligheter
til å lykkes på skolen, ha et sunt kosthold, et
godt bomiljø og god psykisk helse, noe som
ofte resulterer i at levekårsutfordringer går i
arv. Bydelsmødre gagner dermed også
samfunnet som helhet, både fra et moralsk
og samfunnsøkonomisk perspektiv.

De 107 frivillige bydelsmødrene selv,

ettersom det å bli bydelsmor har en
positiv innvirkning på mange

livsområder. Ved å utdanne seg til
bydelsmor får bydelsmødrene økt

kunnskap om lokale tilbud i
bydelene, samt større sosialt

nettverk. Å være bydelsmor gjør også
at de blir mer bevisst på sine egne

ressurser, og de får ofte økt
opplevelse av tilhørighet til

lokalsamfunnet.
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MÅLGRUPPEN
PRIMÆRMÅLGRUPPE
Tiltaket Bydelsmødre har to primærmålgrupper:

Kvinnene bydelsmødrene hjelper,
som primært er kvinner med
minoritetsbakgrunn og lite sosialt
nettverk. Mange har begrensede
norskkunnskaper og lite kunnskap
om storsamfunnet. Bydelsmødrene
når ut til denne målgruppen fordi
de snakker samme språk, har store
nettverk og interkulturell
kompetanse.

4. Kunnskapsdepartementet. Integrering gjennom kunnskap: Regjeringens integreringsstrategi 2019-2022;

2019.

Bydelsmødrene når ut til målgruppen
gjennom sine store nettverk, ved å være
synlige i lokalmiljøet og ved å drive
oppsøkende arbeid. Ofte blir også kvinner
henvist direkte til en bydelsmor i sin bydel
av tjenesteapparatet, eller ved at
tjenesteytere tar kontakt med Bydelsmødre
sentralt. I 2019 kom bydelsmødrene
hyppigst i kontakt med kvinner gjennom
jobb, ved at de kjenner personen fra før, i en
uformell situasjon, eller gjennom kjente.

Disse tallene demonstrerer hvor viktige
bydelsmødrenes lokale nettverk er, ettersom
de kommer i kontakt med svært mange
kvinner på denne måten.

7% GJENNOM KJENTE 

37% GJENNOM JOBB 

28% KJENTE PERSONEN FRA

FØR 

12% I EN UFORMELL SITUASJON 

(BUSS, PÅ KJØPESENTER, PÅ

BIBLIOTEKET) 

5% PERSONEN BLE HENVIST DIREKTE

 TIL BYDELSMOREN

3% ER NABOER 

HVORDAN NÅR BYDELSMØDRENE 
UT TIL MÅLGRUPPEN?

Fig. 1: Hvordan kom du i kontakt med kvinnen?



Bydelsmødrenes hovedoppgave er å hjelpe og veilede kvinner med informasjon om viktige
institusjoner, tilbud i kommunen og aktiviteter lokalt. Denne hovedoppgaven utfører de
gjennom følgende metoder:

Samtale: Det finnes en rekke tiltak for å inkludere personer med etnisk
minoritetsbakgrunn, og mange organisasjoner som skaper inkluderende
møteplasser og arrangementer i lokalsamfunnene. Det som skiller
Bydelsmødre fra disse tiltakene, er fokuset på de individuelle samtalene
mellom bydelsmødrene og kvinner. Bydelsmødrene har samtaler med
kvinner i formelle situasjoner, som på arrangementer og aktiviteter lokalt,
men også i uformelle situasjoner, som på bussen, i parken eller på butikken.

Det finnes et rammeverk for samtalen; en bydelsmor skal starte med å skape
kontakt, finne ut om kvinnens utfordringer og ønsker, for deretter å finne en
løsning sammen med kvinnen. Tiltaket kan anses som hjelp til selvhjelp.

Etter samtalen leverer bydelsmoren et samtaleskjema til Bydelsmødre
sentralt, hvor hun forteller om hva samtalen handlet om i grove trekk.

Brobygging: Bydelsmødre fungerer som brobyggere mellom personer i
lokalsamfunnet og det offentlige. Gjennom grunnutdannelsen har de
tilegnet seg kunnskap om og tillit til 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 beboerne i
bydelen, og i lokale brukermedvirkningsprosesser.

Nettverk: Mange av bydelsmødrene har store lokale nettverk, som de bruker
til å spre informasjon og kunnskap. De er synlige rollemodeller på lokale
arrangementer, og bidrar til å bygge nettverk mellom kvinner og familier i
bydelen. Bydelmødrene skal være kjente fjes, som representerer kunnskap,

tillit og trygghet.

BYDELSMØDRENES HOVEDOPPGAVE OG METODER

SAMTALE 

BROBYGGING

NETTVERK

OM BYDELSMØDRE-KONSEPTET: FRA MOR TIL

BYDELSMOR

KONSEPTETS HISTORIE
Konseptet Bydelsmødre er opprinnelig tysk, og ble startet opp i Berlin under
navnet Stadtteilmütter i 2004. I 2008 ble konseptet hentet til Danmark, der det gikk gjennom
en omstrukturering. I Tyskland er bydelsmødrene ansatt, mens det danske konseptet er
basert på frivillig arbeid. I Danmark ble Bydelsmødre en stor suksess, og i dag er det 800
bydelsmødre fordelt på 42 grupper i Danmark. Konseptet ble videreført til Sverige i 2013
under navnet Stadsdelsmammor og til Finland i 2016 som Naapuriäidit (nabolagsmødre). 

I 2016 hentet initiativtaker og organisasjonsleder, Nasreen Begum, konseptet Bydelsmødre fra
Danmark til Norge og tilpasset det til norske forhold basert på hennes 23 år lange erfaring
med frivillig arbeid. Samme året startet hun sin første gruppe med 18 frivillige kvinner i sin
hjembydel, Alna. Til Aftenposten sier Nasreen følgende:

Tre år senere består Bydelsmødre Norge av 107 frivillige kvinner med bakgrunn
fra 35 ulike land, fordelt på 5 bydeler i Oslo.

For meg begynte dette med et ønske om å hjelpe andre som er i den situasjonen jeg befant meg i da jeg
kom til Norge som minoritetskvinne. Jeg vil nå ut til en gruppe som ofte har mistet tillit til det offentlige. (5)

5. Aftenposten. Nasreen Begum vil bli årets osloborger: - Jeg vil nå ut til en gruppe som ofte har mistet tillit til
samfunnet; 2019. Hentet fra: https://www.aftenposten.no/osloby/i/0nJQLg/nasreen-begum-kan-bli-aarets-

osloborger-jeg-vil-naa-ut-til-en-gruppe-som-ofte-har-mistet-tillit-til-samfunnet
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Anerkjennelse 

Respekt 
Tillit 
Likeverd 

Mangfold 

GRUNNLAGET FOR HELE KONSEPTET ‘BYDELSMØDRE’ ER 5 KJERNEVERDIER:

Disse fem verdiene utgjør fundamentet for alt frivillig arbeid som blir utført av
bydelsmødrene, og for alle relasjoner mellom bydelsmødrene, kvinner og bydelens tjenester.
Selve tiltaket Bydelsmødre består av fire faser, hvor samarbeid og samskaping med bydelene
og bydelens tjenester er gjennomgående:

FASE 1 - OPPSTART 

Fase 1 er oppstartsfasen av tiltaket. Et av suksesskriteriene for tiltaket er at det er godt
forankret i bydelen, både på ledelses- og tjenestenivå. I forkant av oppstart har
bydelen ansatt en lokal koordinator i 40% stilling. Koordinator har ansvar for å rekruttere
kvinner, og for å bygge et lokalt nettverk rundt de kommende bydelsmødrene. I denne fasen
skal også en faglig ressursgruppe etableres. Ressursgruppen består av personer fra ulike
tjenester i bydelen, som barnevernstjenesten, helsestasjonen, skolehelsetjenesten, psykisk
helsehjelp eller lokale barnehager. Hensikten med ressursgruppen er at den skal fungere som
en faglig støtte for bydelsmødrene, både under og etter grunnutdannelsen. Bydelsmødrene
blir rekruttert gjennom koordinator og ressursgruppens nettverk på informasjonskvelder, og
via sosiale medier og lokal synliggjøring. Koordinator intervjuer kvinner som ønsker å bli
bydelsmødre, og velger ut 18-25 kvalifiserte kvinner. Disse må ha riktig motivasjon, et
brennende engasjement for å hjelpe andre kvinner, gode nok norskkunnskaper og gjerne
store nettverk. Det er også viktig at de kommende bydelsmødrene kommer fra ulike steder i
bydelen og at de snakker forskjellige språk, slik at de kan nå ut til flest mulig. 

 

FASE 2 – BYDELSMØDRENES GRUNNUTDANNELSE

I fase 2 gjennomfører bydelsmødrene den obligatoriske grunnutdannelsen.

Grunnutdannelsen består av 17 kurskvelder og koordineres av bydelen og lokal koordinator i
40% stilling, i tett samarbeid med Bydelsmødre sentralt. Fagpersoner fra de ulike
tjenesteområdene i bydelen er forelesere under grunnutdannelsen, noe som bidrar til
gjensidig tillit og kontakt mellom de kommende bydelsmødrene og bydelens tjenester.
Under utdannelsen får bydelsmødrene viktig kunnskap om temaer som foreldreskap, helse
og bydelens tjenester, samt bydelsmødrenes metoder. Et sentralt formål med
grunnutdannelsen, i tillegg til kompetanseheving og etablering av nettverk inn mot bydelen,

er å skape samhold og fellesskap mellom de kommende bydelsmødrene. Bydelsmødrenes
grunnutdannelse består av følgende moduler:

FASE 1 - OPPSTART 

1 42 3

FASE 3 – BYDELSMØDRENE 

GÅR I GANG

FASE 2 – BYDELSMØDRENES 

GRUNNUTDANNELSE

FASE 4 – BYDELSMØDRE-GRUPPEN 

BLIR EN FORENING
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KONSEPTET OG DE FIRE FASENE I TILTAKET



Modul 1: Introduksjon  

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: NAV sine 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

Fase 2 av tiltaket avsluttes med en
formell seremoni, hvor bydelsmødrene
får utdelt diplomer, vester, ID-kort og
visittkort som bekrefter deres identitet
som bydelsmødre.

 

FASE 3 – BYDELSMØDRENE GÅR I GANG

Når grunnutdannelsen er gjennomført
og bydelsmødrene har mottatt
diplomer, skal de komme raskt i gang
som frivillige i sine lokalmiljøer.
Formålet med fase 3 er at
bydelsmødrene skal bli trygge på sin
hovedoppgave, som er samtaler med
andre kvinner. Samtidig arbeider
bydelsmødrene målrettet med å spre
informasjon om tiltaket blant beboerne i
lokalområdet og i bydelens
tjenesteområder. I denne fasen er det
stort fokus på læring og utvikling for
hver enkelt bydelsmor, og gruppen som
helhet. Koordinator sin stilling trappes
ned til 20%, ettersom bydelsmødrene
selv skal øve på hvordan de skal drive en
forening. Bydelsmødrene møtes
annenhver uke for å utveksle erfaringer
og støtte hverandre. På disse møtene
kommer ofte Bydelsmødre sentralt eller
fagpersoner fra bydelen for å dele ny
kunnskap eller gå dypere i noen av
temaene som bydelsmødrene ønsker å
lære mer om. 

Underveis i fase 3 introduseres en
organisatorisk frivillig, som skal ta over som
støtteperson for Bydelsmødre-foreningen i
fase 4. Organisatorisk frivillig er en person
som har god kjennskap til bydelens
tjenester fra før, og erfaring med
foreningsarbeid. 

 

FASE 4 – BYDELSMØDRE-GRUPPEN BLIR EN

FORENING

I tiltakets fjerde og siste fase, stiftes
Bydelsmødre-gruppen som en forening
med eget organisasjonsnummer
i Brønnøysundsregisteret. Dette innebærer
at bydelene ikke lenger har økonomisk eller
administrativt ansvar for gruppen, og at
oppfølgings- og kvalitetssikringsansvaret
overføres til Bydelsmødre Norge sitt
hovedkontor. I forbindelse med stiftelsen
må foreningen skrive under på en
samarbeidsavtale med Bydelsmødre Norge,

og forplikte seg til å følge vedtektene for
foreninger tilknyttet Bydelsmødre Norge.

Dette innebærer blant annet at de må 

jobbe etter organisasjonens formål, og at
alt deres frivillig arbeid må følge
bydelsmødrenes fem kjerneverdier. Ved å
stifte en forening får bydelsmødrene
mulighet til å søke om midler til aktiviteter,
og de får organisatoriske rammer rundt det
frivillige arbeidet. Foreningen velger et
styre som har ansvar for videre drift. I fase 4
møtes bydelsmødrene og organisatorisk
frivillige én gang i måneden, for
erfaringsutveksling og ny kunnskap.

Bydelsmødre Norge sitt hovedkontor,
Bydelsmødre sentralt, arrangerer flere
årlige fellessamlinger og workshops for
foreningene for å styrke samholdet på tvers
av gruppene, og for å vedlikeholde og heve
bydelsmødrenes kompetanse.

 

VIDEREUTDANNINGSTILBUD 
I fase 4 får bydelsmødrene mulighet til å ta
videreutdanning, for eksempel som ICDP-

veileder (foreldreveileder), flerkulturell doula
(fødselshjelper) eller gjennom Sunn start - mat
og helse og Sunn start – psykisk helse.

Videreutdanningstilbudene gir bydelsmødrene
en økt mulighet til å ta honorerte oppdrag, for
eksempel ved å holde foreldreveiledningskurs i
regi av bydelen, eller ved å følge opp sårbare
kvinner under graviditet og fødsel i regi av Oslo
Universitetssykehus som flerkulturell doula. 
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Fem bydelsmødre er flerkulturelle doulaer, og to av disse fikk vervet i 2019. Åtte bydelsmødre
har videreutdanning som ICDP-veiledere. I 2019 har en bydelsmor i Stovner avholdt ICDP-kurs
på urdu, to har fullført veilederutdanning, og det er igangsatt ICDP-kurs på somali i Alna bydel
i samarbeid med Fagsenteret for barn og unge.

ORGANISASJONSSTRUKTUR

BYDELSMØDRE 

NORGE 

BYDELSMØDRE 

SENTRALT

BYDELSMØDRE 

ØSTENSJØ

STYRET

BYDELSMØDRE 

BJERKE

BYDELSMØDRE 

ALNA

BYDELSMØDRE 

STOVNER

BYDELSMØDRE 

GRORUD

BYDELSMØDRE 

SØNDRE 

NORDSTRAND

Fig. 2: Organisasjonsstrukturen for Bydelsmødre Norge



Bydelsmødre Norge er paraplyorganisasjonen for alle Bydelsmødre-foreningene.

Medlemmene i Bydelsmødre-foreningene er automatisk medlemmer av Bydelsmødre Norge
når foreningen undertegner en samarbeidsavtale, og utgjør organisasjonens
generalforsamling. Foreningene følger standardvedtekter for alle foreninger tilsluttet
Bydelsmødre Norge, for å sikre at de arbeider i henhold til organisasjonens formål og verdier.
 

Bydelsmødre Norge består av følgende styringsorganer:

består av fire medlemmer som er
frivillige og demokratisk valgt av
generalforsamlingen. Kun styreledere i
Bydelsmødre-foreningene kan stille til
valg som styremedlemmer i
Bydelsmødre Norge. Organisasjonsleder
er styreleder og velges ikke. Styret har
ansvar for å godkjenne årsmelding og
årsregnskap, og for å behandle innspill,
forslag og saker fra foreningene og
Bydelsmødre sentralt. Dette skal være
med på å sikre at Bydelsmødre sentralt
arbeider målrettet for bydelsmødre og
de hjemmeværende og isolerte
kvinnenes behov. En organisatorisk
frivillig skal delta i styrearbeidet for å
belyse behovene til de organisatorisk
frivillige. Styret skal ha et helhetlig
bilde av Bydelsmødre Norge sin
virksomhet og finansieringsmodell. 

er Bydelsmødre Norge sitt
hovedkontor, der organisasjonsleder og
ansatte arbeider med å følge opp
bydelsmødrene og deres foreninger i
bydeler og kommuner. Tilbud om
videreutdanning, kurs og workshops er
også en del av oppfølgingsarbeidet. I
tillegg til kompetanseheving skaper
Bydelsmødre sentralt nettverk og rom
for erfaringsutveksling på tvers av
Bydelsmødre-foreningene gjennom
fellessamlinger. Bydelsmødre sentralt
har også ansvar for å starte opp og
implementere innsats i nye bydeler
eller kommuner, og for å sikre midler
til tiltakets videre drift og utvikling.

Kunnskapsformidling og synliggjøring i
sosiale medier, på nettsiden og
gjennom andre kanaler er også en del
av Bydelsmødre sentralt sin
virksomhet.

BYDELSMØDRE NORGE

har ansvaret for de ansatte, økonomien og den daglige driften av organisasjonen som
helhet.

Organisasjonsleder for Bydelsmødre Norge

Bydelsmødre Norge sitt styre Bydelsmødre sentralt
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Konseptet Bydelsmødre er basert på samskaping mellom Bydelsmødre Norge og kommunen.

“Samskaping” er et relativt nytt begrep, som brukes om likeverdige samarbeid mellom det
offentlige og ideelle eller private institusjoner. Målet med samskaping er å kartlegge
problemer eller utfordringer, for deretter å utvikle og implementere nye, og bedre løsninger
sammen (6). Tiltaket “Bydelsmødre” er nettopp en slik løsning, og samarbeidet mellom
Bydelsmødre Norge og kommune er essensielt for at innsatsen skal være en suksess.

 

Samskaping mellom kommunen og Bydelsmødre Norge realiserer ideen om at offentlig sektor
skal utvikle nye tjenester og tilbud for innbyggerne, i samarbeid med innbyggerne. Det tette
samarbeidet mellom bydelene og Bydelsmødre Norge i alle de fire fasene av innsatsen bygger
gjensidig tillit og kontakt mellom bydelsmødrene og tjenesteyterne. Som frivillige kan
bydelsmødrene bygge denne tilliten videre til andre kvinner og familier i sine lokalmiljøer.
Lokalt samarbeider bydelsmødrene med en rekke offentlige tjenester og tilbud, blant annet
NAV, helsestasjoner, frivilligsentraler, åpne barnehager, skoler og offentlige biblioteker (se
kapitel 6 for en fullstendig oversikt over lokale samarbeidspartnere).

 

Bydelens tjenester henviser også ofte sine brukere til bydelsmødrene, dersom det skulle være
behov for ekstra støtte og veiledning. Bydelsmødrene og tjenesteytere går også sammen om
større samarbeidsprosjekter, som å rekruttere barn til barnehage, kvinner til å ta celleprøve
eller foreldre til foreldremøter. I tillegg bidrar bydelsmødrene i flere lokale
medvirkningsprosesser og styringsgrupper, for å tilpasse tjenestene bedre til brukernes behov.

 

Våre sentrale offentlige samarbeidspartnere:

 

3 .  SAMSKAPING ,  SAMARBEID
OG  GODE  STØTTESPILLERE
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SENTRALE SAMARBEID MED OFFENTLIGE AKTØRER

Oslo kommune v/ Velferdsetaten og Helseetaten: 

Velferdsetaten i Oslo kommune har vært en viktig samarbeidspartner siden 2017,

og bidrar med driftsstøtte til organisasjonen.

 

Folkehelse- og omsorgsavdelingen i Helseetaten har vært en samarbeidspartner
siden 2016, og bidrar med forelesere under bydelsmødrenes grunnutdannelse.

BYDELER

BYDEL ALNA

BYDEL ØSTENSJØ BYDEL BJERKEBYDEL SØNDRE
NORDSTRAND

BYDEL GRORUD BYDEL STOVNER

6. KS. La oss gjøre det sammen! Håndbok i lokal samskapende sosial innovasjon; 2018. Hentet fra:

https://www.ks.no/contentassets/cc2dd10e4e054c768c0ffdbd9fa29384/handbok-for-samskaping.pdf



bydelsmødre, i tillegg til 100 til på venteliste”, sier Uddu. “Dette var et imponerende stykke
arbeid, og for meg var det veldig lærerikt. Jeg så hvordan denne måten å jobbe på bar
frukter, og det har forandret hele min måte å tenke på når det gjelder å nå innbyggerne i
bydelen”. 

 

På spørsmål om hva han mener med det, forklarer Uddu at det han kaller relasjonskapital er
helt avgjørende for at bydel Søndre Nordstrand skal nå ut med sine tjenester til
befolkningen. “Vi opplever at hva slags faglig bakgrunn og erfaring folk har, har lite å si for
folk med mindre man kjenner at man har en tillitsrelasjon. En del av våre innbyggere har
dessverre liten tillit til det offentlige, og etter vår erfaring ser vi at den konvensjonelle måten
å skape resultater på, når sin begrensing”. Dette kan blant annet bunne i noen
misforestillinger om en del samfunnsaktører og deres rolle, mener Uddu. “Vi har for
eksempel et tilbud her som heter bydelsverter, og vi merket at enkelte i bydelen anså disse
som spioner for bydelens barnevernstjeneste. Da har vi altså et stort stykke arbeid å gjøre for
at de tilbudene vi har skal bli forstått riktig og kunne ha en effekt. Men for å få til det, må
man skape tillitsrelasjoner, og her er bydelsmødrene helt vitale”.

 

De frivillige bydelsmødrene i Søndre Nordstrand har ifølge Uddu bidratt til å skape
et helt annet bilde av tjenester som bydelsverter og barnevern. “En del av dem har direkte
brukererfaring med veldig mange ulike offentlige tjenester, og det skaper troverdighet. De
evner også å snakke om ting på en ikke-tabloid og nyansert måte, og slik unngår vi
polariserte oppfatninger av hva ting egentlig er”.
 

“I det store og hele setter vi veldig stor pris på samarbeidet med Bydelsmødre, og vi gleder
oss til å fortsette med det!”

Brynjar Uddu, seksjonsleder avdeling

for oppvekst og nærmiljø

“Samarbeidet med Bydelsmødre Norge har fungert helt
strålende”, sier Brynjar Uddu, leder for seksjon Nærmiljø i
Søndre Nordstrand. Bydelsmødre startet opp i bydelen hans i
2019. Koblingen til Bydelsmødre sentralt er med på å skape
tillit, mener Uddu. “Bydelsmødre Norge har lykkes med å
bygge opp et veldig troverdig varemerke, og det scorer
bydelsmødrene lokalt veldig på. Det at de er assosiert med
organisasjonen sentralt, skaper en trygghet hos publikum”.

 

Uddu kom først i kontakt med tiltaket da han fikk ansvar for å
ansette en koordinator som skulle rekruttere potensielle
bydelsmødre til grunnutdannelsen. Lokal
koordinator Nargis Mahmood hadde et stort nettverk i
bydelen, og brukte Bydelsmødres metoder og konsept i dette
rekrutteringsarbeidet. “Det var ikke en facebook-kampanje,

men heller en jungeltelegraføvelse. Tilbake sto 24 nye 

-  BYDELSMØDRE  ER  HELT  VITALE  FOR  Å  SKAPE  TILL IT

For et år siden ble Bydelsmødre-innsatsen satt i gang i Søndre Nordstrand.
Bydelsmødrenes måte å arbeide på har siden blitt helt essensiell for
bydelens informasjonsarbeid.
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Redd Barna: Siden 2015 har Redd Barna vært en sentral samarbeidspartner og
støttespiller, da vi sammen søkte om midler fra ExtraStiftelsen (nå Stiftelsen
Dam) til å starte opp den første gruppen med bydelsmødre i Alna.

 

LINK Oslo – senter for selvhjelp og mestring: LINK Oslo er en viktig
samarbeidspartner under Bydelsmødrenes grunnutdannelse. En representant
fra LINK er foreleser under to av modulene, som handler om hjelp til
selvhjelp. I 2019 har vi også samarbeidet om å utvikle og igangsette en
videreutdanning for bydelsmødrene, der de lærer å drive selvhjelpsgrupper på
sine morsmål.
 

Kirkens Bymisjon ved Batteriet Oslo: Batteriet Oslo har bidratt med
nettverksbygging og gratis kurs i organisasjonsdrift for Bydelsmødre sentralt
og Bydelsmødre-foreningene. I tillegg har Batteriet Oslo og Bydelsmødre
sentralt utviklet et konfliktforståelseskurs som skal holdes for Bydelsmødre-

foreningene i 2020.

 

Kvinneuniversitetet i Nord (KUN): KUN er en viktig samarbeidspartner i
utviklingen og implementeringen av “Bydelsmødre til Bygde-Norge" i
Trøndelag og Nordland.

I tillegg til samskaping med det offentlige, samarbeider Bydelsmødre Norge med en rekke
andre ideelle og private aktører.

Bydelsmødre Norge er også med i flere nettverk for frivillige organisasjoner. 
 

Samarbeidsforum mot fattigdom (SF) ved Batteriet: Samarbeidsforum mot fattigdom i Norge
(SF) er et organ for politisk påvirkningsarbeid og jobber for å motvirke fattigdom og sosial
ekskludering. SF består av tretten landsdekkende brukerorganisasjoner, hvor Bydelsmødre
Norge er en av dem. Forumet har faste møter med statsråder fire ganger i året.
 

Nettverk for innvandrerhelse i frivillig sektor (NIFS), ved Folkehelseinstituttet: NIFS er
et nettverk  åpent for pasient- og brukerorganisasjoner i frivillig sektor som jobber med helse,

omsorg og folkehelse rettet mot innvandrerbefolkningen. Nettverket består av 27
organisasjoner, der Bydelsmødre Norge er en av dem.

NETTVERK OG SAMARBEIDSFORA:
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“Jeg har valgt å rekruttere til gruppa primært fra Bydelsmødre fordi apparatet ligger der
allerede. De har med seg et helt annet kunnskapsgrunnlag enn mange andre etter å ha gått
gjennom grunnutdannelsen, og ressurser som er helt nødvendige for å holde arbeidet
gående. De har en organisasjon, store nettverk på plass, og de har språkene som jeg mangler”,
sier Bjørlo.

 

Hun mener at bydelsmødrene har en formidabel mulighet til å gjøre en forskjell for kvinner i
Oslo. De kan nå mennesker som har kommet som innvandrere til et nytt land, og som på en
eller flere måter strever med den nye rollen i livet, ifølge Bjørlo. “Det finnes ingen bedre
kommunikatorer enn disse kvinnene. Jeg tror bydelsmødrene står i en helt suveren posisjon,

fordi de møter folk der de faktisk er, og ikke der noen synes de bør være. Også kan de geleide
dem i riktig retning slik at de får en bedre hverdag. Bydelsmødre gjør den jobben som det
offentlige ikke helt har forstått at må gjøres, og jeg synes hver eneste bydelsmor burde vært
lønnet av kommunen for den jobben de gjør for dem”.

Anne-Grete Bjørlo, rådgiver LINK Oslo

Bjørlo har forelest for fire av Bydelsmødre-gruppene under
grunnutdannelsen, og rekruttert bydelsmødre til sitt eget
prosjekt i regi av LINK Oslo, kalt “Selvhjelp og
egenkraftmobilisering”. Projektet utføres i samarbeid med
Rådet for psykisk helse, og er støttet av Stiftelsen Dam.

 

 “Prosjekter rettet mot innvandrere er som regel laget FOR
innvandrere AV nordmenn og skapes ofte ut fra et behov vi
nordmenn tror innvandrere har, og ikke ut fra deres eget
ståsted og deres behov”, skriver Bjørlo i prosjektskissa. Tanken
med LINK Oslos selvhjelpsprosjekt er at det skal bidra til å
møte dette problemet ved å utvikle og gjennomføre et
undervisningsopplegg om selvhjelp i samarbeid med
flerspråklige innvandrerkvinner. Disse skal etter endt
undervisning videreformidle selvhjelpsforståelsen i sine
miljøer på sitt morsmål. Her har bydelsmødrene
vært sentrale.

–  DET  FINNES  INGEN  BEDRE  KOMMUNIKATORER  ENN
DISSE  KVINNENE

Anne-Grete Bjørlo, rådgiver ved selvhjelpshuset LINK Oslo, tror
bydelsmødrene har en helt suveren posisjon, fordi de kan møte folk der de
faktisk er, og ikke der noen synes de burde være.
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4 .  RESULTATER  FOR  2019
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HØYDEPUNKTER 2019

DOBLING AV FRIVILLIGE 

NYE FORENINGER

STORE ARRANGEMENTER NORDISK NETTVERK

NOMINASJONER

STØRRE DEKNING

Vi doblet antall frivillige fra 50 til 107
bydelsmødre

Bydelsmødre Alna, Stovner, Grorud og
Østensjø ble stiftet som egne foreninger

med organisasjonsnummer i
Brønnøysundregistrene

Bydelsmødre Norge har hatt besøk av 18
representanter fra Stadsdelsmammor i
Helsingborg. Seks norske bydelsmødre,

organisatorisk frivillige og fire ansatte
fra Bydelsmødre sentralt deltok.

I løpet av året har Bydelsmødre sentralt
arrangert felles feiring av kvinnedagen
med 300 deltakere, sommerfest med
70 bydelsmødre, og julefest med 90

bydelsmødre. 

Bydelsmødre Norge ble nominert til
Oslo kommune sin Folkehelsepris, og
leder Nasreen Begum ble nominert til
Årets Osloborger av Aftenposten og
Årets Ladejarl av Reitan-gruppen for

sitt arbeid med Bydelsmødre

I tillegg til bydelene Alna, Stovner og
Grorud, ble dekningen utvidet til
Østensjø og Søndre Nordstrand



4 velfungerende Bydelsmødre-foreninger i Alna, Grorud, Stovner og Østensjø
bydel.
 
63 bydelsmødre er i gang med sitt frivillige arbeid.
 
Informasjonskanaler innad i gruppene er på plass, i form av Spond,
Whatsapp, Viber og fellesmail.
 
Informasjonskanal mellom de ulike gruppene er på plass, i form av en
fellesgruppe på Spond.
 
Informasjonskanaler opp mot hovedkontoret er etablert, da én ansatt i
hovedkontoret er kontaktperson for de etablerte foreningene, og én ansatt er
kontaktperson for gruppene under utdanning.

3 nye Bydelsmødre-grupper har blitt etablert i bydelene Østensjø, Søndre
Nordstrand og Grorud.
 
52 nye bydelsmødre har gjennomgått grunnutdannelsen i 2019.

RESULTATER OG MÅLOPPNÅELSE 2019
I søknaden til Velferdsetaten i Oslo kommune for 2019 satte Bydelsmødre Norge følgende 3
mål for året, hvorav samtlige har blitt nådd:

Mål 1: “Støtte opp om eksisterende bydelsmødre-grupper. Resultatmål er fire
velfungerende bydelsmødre-grupper der ca. 70 mødre er i gang med sitt arbeid i bydel
Alna, Grorud, Stovner og Østensjø. Videre er andre indikatorer ferdigstilte
informasjonskanaler både internt i gruppene, mellom de ulike gruppene og opp mot
hovedkontoret; dette inkluderer gjennomført årskonferanse”.

Mål 2: Bidra i etableringen av nye bydelsmødre-grupper. Resultatmål vil være at
bydelsmødre-grupper er etablert i tre nye bydeler og omtrent 50-60 nye bydelsmødre har
gjennomført grunnutdanningen i 2019.

Mål 3: Forankre og implementere ny organisasjonsstruktur. Implementering av
organisasjonsstrukturen vil starte opp i 2019 og forankring av Bydelsmødre sitt
hovedkontor som et sentralt veilednings- og kompetanseorgan for bydelsmødre-grupper
er et sentralt mål i 2019.

Bydelsmødre Norge har blitt etablert som paraplyorganisasjonen for alle
Bydelsmødre-foreningene med egne vedtekter og et sentralstyre.
Generalforsamling ble avholdt 07. juni 2019, der sentralstyret ble valgt.
 
4 bydelsmødre-grupper har blitt stiftet som egne foreninger i
Brønnøysundregistrene, og har inngått samarbeidsavtale med Bydelsmødre
Norge. Bydelsmødre sentralt har bistått med registreringen av foreningene i
Brønnøysundregistrene, veiledet foreningene i registrering av bankkontoer, og
holdt workshop i styrearbeid for foreningenes styrer.
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Bydelsmødre sentralt har utarbeidet fem foreningsguider, som foreningene
bruker som verktøy under oppstart og videre drift.
 
Bydelsmødre sentralt holdt en ekstraordinær generalforsamling den 21. november
2019, for å informere om sentralstyrets vedtak om endringer i vedtektene.
 
Bydelsmødre sentralt har veiledet Bydelsmødre-gruppene i Alna, Stovner og
Østensjø på fem månedsmøter. I tillegg har Bydelsmødre sentralt undervist under
grunnutdannelsene for bydelsmødre på Søndre Nordstrand, Grorud og Østensjø.
 
Bydelsmødre sentralt har arrangert teambuildingstur med workshop i
personlighetstyper for Bydelsmødre Alna og Stovner, og stiftelsestur for
Bydelsmødre Østensjø. Bydelsmødre Grorud har også vært på teambuildingstur.
 
Bydelsmødre sentralt har arrangert frokostmøte for bydelens tjenester i Grorud,
Stovner og Østensjø.
 
Som et kompetanseorgan har Bydelsmødre sentralt deltatt i panelsamtaler om
likeverdige helsetjenester under Arendalsuka og på Stovnerseminaret. Nasreen
Begum holdt også innlegg om kreftforebygging blant innvandrere på
Kreftregisterets lansering av krefttallene for 2018. I 2019 holdt også Nasreen
Begum innlegg om Bydelsmødre for Fylkesmannen i Oslo og Viken.
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Fig. 3: Regnestykke:

NYTTEVERDI FOR MÅLGRUPPENE

Kvinnene som bydelsmødrene hjelper er en
av to primærmålgrupper for Bydelsmødre-
tiltaket. Disse er primært sårbare kvinner
med etnisk minoritetsbakgrunn og lite
sosialt nettverk. Mange har også begrensede
norskkunnskaper og har liten kunnskap om
storsamfunnet.
 
 
 
 
 

Vi regner med at hver bydelsmor i snitt har hatt samtaler med 100 kvinner i 2019, basert
på tilbakemeldinger fra bydelsmødrene, samtaleskjemaer og dokumentasjon fra tidligere
år. 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 i målgruppen per bydelsmor.
Siden høsten 2019 har vi også hatt en aktiv Bydelsmødre-gruppe i Østensjø bydel
bestående av 16 bydelsmødre, som vi anslår har hjulpet 20 kvinner hver i 2019 (se figur
3 for regnestykke).
 
Etter hver samtale med en kvinne skal bydelsmødrene fylle ut et samtaleskjema med
anonymisert informasjon om samtalen. Hensikten med skjemaet er å kartlegge
bydelsmødrenes frivillige arbeid. Skjemaet inneholder blant annet spørsmål om bydel,
språk for samtalen, hvordan bydelsmoren kom i kontakt med kvinnen, hva samtalen
handlet om, hvor bydelsmoren henviste kvinnen og bydelsmorens oppfatning av
samtalens verdi for kvinnen. Samtaleskjemaene fylles ut elektronisk, og sendes til
Bydelsmødre sentralt for analyse. I 2019 mottok Bydelsmødre sentralt totalt 474
samtaleskjemaer. Disse må behandles som et utvalg, ettersom bydelsmødrene veileder
mange flere kvinner enn de har kapasitet til å sende inn samtaleskjemaer for.
Informasjonen fra samtaleskjemaene er allikevel svært verdifull, da de gir en god
indikasjon på nytteverdien for målgruppen. Alle sitater om bydelsmødrenes innsats i
dette kapittelet er hentet fra samtaleskjemaene vi mottok i 2019. 
 
Ifølge samtaleskjemaene foregikk de fleste samtalene på norsk, etterfulgt av urdu,
tyrkisk og arabisk (se figur 4).

Samtaler Alna, Stovner og Grorud: 48
bydelsmødre x 100 kvinner = 4800
kvinner
 
Arrangementer: 48 bydelsmødre x 20
kvinner = 960 kvinner 
 
Samtaler Østensjø: 16 bydelsmødre x
20 kvinner: 320 kvinner 
 
Totalt: 6080 kvinner

NYTTEVERDI FOR KVINNENE BYDELSMØDRENE HJELPER

Fig. 4: Oversikt over språkene som bydelsmødrene har holdt samtaler på

Vi anslår at bydelsmødrene har nådd ut til
rundt 6000 kvinner i 2019. Dette anslaget er
regnet ut på følgende måte:  

HVORDAN NÅR BYDELSMØDRENE UT
TIL  MÅLGRUPPEN?
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HVA SNAKKET BYDELSMØDRENE MEST
MED KVINNER OM?
 
Etter at bydelsmoren har etablert kontakt
med en kvinne skal hun kartlegge
kvinnens utfordringer og ønsker. De fire
temaene som bydelsmødrene snakket
mest med kvinner om i 2019 var
barn/ungdom, familieforhold, kurs av ulike
slag og psykisk helse. Under følger en
beskrivelse av hva disse temaene
innebærer, med eksempler (se fig. 5 for
detaljert oversikt over alle temaene
bydelsmødrene snakket med kvinner om):
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6% PSYKISK HELSE

29% BARN OG UNGDOM

12% FAMILIEFORHOLD

7% KURS 

Dette er en svært bred kategori, som blant annet omfatter samtaler om barneoppdragelse,
barnevern, viktigheten av barnehage, deltakelse på foreldremøter og besøk på
helsestasjoner. En bydelsmor skriver:

1. Barn/ungdom (29% av samtalene)
Bydelsmødrene snakket mest med kvinner
om temaet barn og unge. 

“Samtalen handlet om mobbing på skolen og foreldrenes rettigheter i denne sammenhengen. Jeg
henviste foreldrene til fylkesmannen. Samtalen gjorde stor forskjell.”

2. Familieforhold (12% av samtalene) 
I likhet med ‘barn og unge’ inneholder kategorien ‘familieforhold’ mange ulike temaer.
Samtalene om familieforhold dreide seg i hovedsak om familierådgivning, rollen som
foreldre, parforhold, øvrig familie og sosial kontroll. En bydelsmor skriver:

“Kvinnen ønsket veiledning da hun og partner sliter med kommunikasjon. Vi skal sammen ta kontakt
med et familierådgivningstilbud.”

3. Kurs (7% av samtalene):
I samtalene om kurs har bydelsmødrene i all hovedsak informert kvinner om ICDP-kurs
(foreldreveiledningskurs), norskkurs og datakurs. I halvparten av tilfellene har
bydelsmoren og kvinnen tatt kontakt med et kurs sammen, slik at kvinnen har fått hjelp
med påmelding.
 
4. Psykisk helse (6% av samtalene)
Samtalene om psykisk helse handlet i stor grad om ensomhet og isolasjon, og hvor man
kan oppsøke psykisk helsehjelp. Samtalene om psykisk helse skiller seg fra andre temaer
ved at bydelsmødrene har støttet mange av kvinnene over svært lang tid. Majoriteten av
bydelsmødrene oppgir at de har veiledet kvinnen i over en måned, opptil ett år, og mange
har også fulgt og støttet kvinnene i over ett år. En bydelsmor skriver:

“Denne kvinnen trenger mye støtte, da hun har utrolig mange utfordringer. Jeg snakker med henne på
telefon, vi møtes hos henne og treffes på offentlige plasser. Jeg har vært tydelig på hvor min grense går

og at hun må være villig til å søke hjelp med støtte fra meg for at det skal være hensiktsmessig å følge
opp hennes behov for støtte.”

En annen bydelsmor skriver:
 “Kvinnen er en oppegående dame som ikke visste om lavterskeltilbud i bydelen. Hun sliter med

moderat depresjon og satte stor pris på tips om Rask psykisk helsehjelp.”



Fig. 5: Full oversikt over hva bydelsmødrene snakket med kvinner om.

Hva snakket dere om?
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Sariyer ble kjent med Bydelsmødre-konseptet gjennom bydelsmor Cigdem fra Alna for et par
år siden. Før det visste hun lite om hva som foregikk i lokalmiljøet, forteller hun. Hun har lite
familie, og små barn og turnusarbeid som sykepleier tok mye tid. “Jeg hadde ikke hatt så mye
tid til å bli godt kjent i mitt nærmiljø, og det var et savn, for det er en trygghet i å ha et godt
forhold til naboene.”

 

Hun ble en del av en nettverksgruppe på Lindeberg, i regi av bydelsmor Cigdem. På disse
møtene samler Cigdem kvinner til temakvelder annenhver uke. Det kommer ofte forelesere
fra bydelens tjenester, og gruppa diskuterer temaer som psykisk helse, økonomiske
rettigheter, barnevernstjenester og hva slags bistand man kan få hos NAV. “Bydelsmødrene
har ikke bare arrangert veldig informative møter, men de skaper en sosial møteplass også”,

sier Sariyer. “Temakvelden om psykisk helse var for eksempel veldig fin. Det er mye med dette
som er litt tabubelagt, men det kom fram mye mens vi pratet innad i gruppa, og når man
åpner seg på den måten skaper man tettere samhold. Jeg har et veldig godt forhold til
kvinnene i gruppa, og jeg føler nå at jeg har et stort nettverk”.

 

I tillegg til det sosiale, har bydelsmødrenes nettverksmøter også gitt Sariyer mye ny
kunnskap, som har vært viktig både for henne og folk rundt henne. Siden mannen hennes
begynte å studere for halvannet år siden, har familien levd på bare én inntekt. Gjennom
bydelsmødre fikk hun vite at hun hadde krav på gratis kjernetid i barnehagen. “Da innså jeg
at jeg ville spare nesten en tusenlapp i måneden. Vi lever på et ganske stramt budsjett
akkurat nå, så det var en sårt etterlengtet tusenlapp for å si det slik”. Hun forteller også om et
møte i nettverksgruppa der en foreleser fra NAV kom på besøk. “Det var ikke så relevant for
meg personlig, men det er flere i gruppa som er uføretrygdet og som ikke visste at de kunne
jobbe uten å miste retten til trygd. Og hva skjer hvis man tror man ikke har rett til å jobbe?

Folk får ikke brukt de ressursene de har, og det er veldig lett å isolere seg. Mestringsfølelse er
så utrolig viktig, og det påvirker folks psykiske helse”, sier Sariyer.
 

Slik informasjon passer Sariyer på å videreformidle til andre. Hun beskriver en slags domino-

effekt av Bydelsmødre Alnas informasjonsarbeid. “De fleste av kollegaene mine på jobb er jo
fra samme sted som meg, og det dukker stadig opp problemstillinger der jeg kan hjelpe.

Etter å ha startet i nettverksgruppa har jeg mye informasjon om hva som skjer i lokalmiljøet,
hvor man kan engasjere seg frivillig, og hvor man kan gå for å få hjelp med diverse ting. Alle
vi som er i gruppa formidler det vi lærer videre”.
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EMINE  HAR  FÅTT  HJELP  AV  BYDELSMØDRE

“Jeg hadde tanker om å flytte fra bydelen, men nå har jeg det så bra her at det kunne
jeg aldri tenke meg”, sier Emine Sariyer fra Lindeberg. Takket være bydelsmødrene på
Alna har hun fått et større nettverk i nærmiljøet sitt.

På bildet: Emine, bydelsmor Cigdem, Stortingspresident Tone Trøen og Nasreen Begum under kvinnedagen.



HVILKE TJENESTER OG TILBUD HENVISTE BYDELSMØDRENE KVINNER TIL?
Etter at bydelsmødrene har kartlagt kvinnens utfordringer, skal de sammen finne en
løsning. Ofte innebærer dette at bydelsmoren henviser kvinnen til tjenester og tilbud i
bydelen. De tre stedene som bydelsmødrene henviste flest kvinner til var barnehage, NAV
og fritidsaktiviteter og fritidstilbud i bydelen. I en del tilfeller henviste ikke
bydelsmødrene kvinnene videre, fordi de sammen løste problemet der og da, eller fordi
bydelsmoren selv har veiledet kvinnen.
 
Under følger en beskrivelse av stedene bydelsmødrene henviste kvinner til, med
eksempler. 

8% FRITIDSAKTIVITETER/

FRITIDSTILBUD I BYDELEN

7% KURS 

6% SKOLE

5% LEGE ELLER PSYKOLOG

25% BARNEHAGE

10% HENVISTE IKKE VIDERE

9% NAV

1. Barnehage (25% av tilfellene)
Mange kvinner som snakket med
en bydelsmor ble henvist videre til en
barnehage i bydelen sin. Dette gjenspeiler
den høye andelen samtaler om barn og
unge. Bydelsmødrene har blant annet
informert om barnehagetilbud,
viktigheten av at barn går i barnehage, og
bistått med søknader om barnehageplass.
En bydelsmor skriver:

“Kvinnen hadde et barn som ikke gikk i
barnehage. Jeg og kvinnen tok sammen

kontakt med åpen barnehage på Haugenstua!”

En annen medvirkende årsak til at mange
foreldre ble henvist videre til barnehager,
er at bydelsmor Mahreen i Alna har jobbet
aktivt med å informere om viktigheten av
barnehage i sin bydel. Les mer om
resultatene av dette viktige arbeidet på
side 29.
 
2.  Henviste ikke videre (10% av tilfellene)
I en del tilfeller ble ikke kvinnen henvist
videre. Dette kommer av at kvinnen og
bydelsmoren sammen løste problemet der
og da, eller at bydelsmoren selv støtter og
veileder kvinnen. I mange av disse
tilfellene har det handlet om oversetting
av brev fra det offentlige, oversetting av
søknader, hjelp i butikken, hjelp med å
finne frem, eller at kvinnen rett og slett
har hatt behov for en samtalepartner. En
bydelsmor skriver:

“Jeg har oversatt viktige papirer for kvinnen til urdu. Hun ble veldig fornøyd”

En annen skriver:
“Kvinnen skulle handle og trengte hjelp. Jeg kjørte henne til butikken slik at hun kunne handle og

kjørte henne tilbake hjem igjen.”

En tredje skriver:
“Kvinnen ønsker å snakke med meg ofte om familieforhold. Samtalene gjør stor forskjell for henne”.
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En annen skriver:

3. NAV (9% av tilfellene) 
I mange av tilfellene der kvinner ble henvist til NAV har samtalene handlet om
arbeidsledighet, økonomiske utfordringer, navigering av NAV-systemet eller hjelp med
søknader. En bydelsmor skriver:

4. Fritidsaktiviteter/fritidstilbud i bydelen (8% av tilfellene)
I 2019 henviste bydelsmødrene en del kvinner til fritidsaktiviteter og fritidstilbud i
bydelen. Disse samtalene handlet om tilbud både for kvinnene selv, og barna deres. En
bydelsmor skriver:

“Jeg arrangerte yoga-trening for en gruppe kvinner. De var veldig fornøyde, og det var stort oppmøte.”

“Kvinnen er arbeidsledig og svært bekymret fordi hun ønsker å jobbe. Hun har 6 barn og opplever at
mannens lønn ikke er nok. Jeg vil i tillegg til å bli med på et NAV-møte og hjelper kvinnen med å registrere

seg som jobbsøker på nav.no”

“Jeg traff kvinnen på et arrangement. Kvinnen fortalte meg at hun har 2 barn og har dårlig samvittighet
fordi hun ikke vet hvordan hun skal melde barna på fotball etter skoletid. Jeg og kvinnen skal sammen

kontakte fotballaget i nærmiljøet.”

barnet. På denne måten fikk moren mer tid og energi til å ta seg av babyen. “Når jeg
informerer om viktigheten av barnehage forteller jeg om fordelene for både foreldrene og
barna,” sier Mahreen. “For barna er det veldig viktig å begynne tidlig i barnehage for språklig
og sosial utvikling. For foreldrene, særlig mødrene, er det viktig at barna går i barnehage
sånn at de kan starte på kurs, utdanning eller komme ut i jobb.” 

 

Mahreen har ikke oversikt over hvor mange hun har hjulpet med å skaffe barnehageplass,

men vet at det er mange. Hun understreker at hjelpen når ut til mange flere enn de hun er i
direkte kontakt med. “Jeg holdt et foredrag om barnehage i en annen bydel nylig, og da kom
det to kvinner bort til meg og fortalte at de hadde hørt om meg. Det betyr at informasjonen
sprer seg, og at kvinnene jeg hjelper informerer andre foreldre videre om viktigheten av
barnehage.”

“Mange foreldre vet ikke om viktigheten av barnehage, og av
at barna starter tidlig i barnehagen,” sier hun. Hver onsdag
har Mahreen vært på Furuset Bibliotek og
Aktivitetshus (FUBIAK) med barnehagen hun jobber i. Der
har hun kommet i kontakt med mange foreldre som har
manglet informasjon om barnehagetilbudet i bydelen. “Som
bydelsmor har jeg hjulpet mange med å søke
barnehageplass. Jeg viser dem vei til hvordan de skal søke,”

forteller Mahreen.  Hun husker to historier ekstra
godt. Mahreen hadde kommet i kontakt med en mor som
skulle på kurs, men som manglet pass av sønnen
sin. Mahreen tok kontakt med lederen for en barnehage i
bydelen med én ledig plass, og forklarte at moren ikke
kunne delta på kurset dersom sønnen ikke fikk gå i
barnehage. Resultatet var at gutten fikk barnehageplassen. 

En annen gang hjalp Mahreen en mor med fire barn, én
av dem en nyfødt baby, med å søke plass til det nest yngste 

BYDELSMOR  MAHREEN  BYGGER  BRO  MELLOM
BARNEHAGER  OG  FORELDRE  I  ALNA

Mahreen jobber til daglig i en barnehage i bydel Alna, og er samtidig frivillig
bydelsmor i bydelen. I 2019 har hun hatt stort fokus på å informere foreldre
om viktigheten av å sende barn i barnehage.



OPPSUMMERT: NYTTEVERDIEN FOR KVINNENE SOM BYDELSMØDRENE HJELPER
Samtaleskjemaene forteller oss mye om hvor skoen trykker for kvinnene som bydelsmødrene
hjelper. Mange har komplekse og sammensatte livsutfordringer, og det er tydelig at
kvinnene i målgruppen har behov for veiledning og støtte når det gjelder barn og ungdom,

familieforhold, psykisk helse og bydelens tilbud. For kvinner som er hjemmeværende og har
begrensede norskkunnskaper kan det være svært utfordrende å navigere i jungelen av
offentlige tjenester og tilbud. Mange har også liten tillit til storsamfunnet, og vegrer seg for å
ta kontakt med hjelpeapparatet. Bydelsmødrene hjelper disse kvinnene med å oppsøke riktig
instans, og trygger dem samtidig på tjenester som barnevern, psykisk helsehjelp,

skolesystemet og familierådgivning. Bydelsmødre som tiltak bidrar dermed til å sikre
likeverdig tilgang til velferdstjenester for kvinner og deres familier, ved å bygge bro
mellom kvinnene og tjenesteapparatet.

Tiltakets andre primærmålgruppe er bydelsmødrene selv, ettersom det å bli bydelsmor har
en positiv innvirkning på mange livsområder. I 2019 gjennomførte Bydelsmødre sentralt en
spørreundersøkelse blant bydelsmødrene i bydelene Alna, Stovner og Grorud. Undersøkelsen
fokuserte på barn og unge, helse, selvtillit og mestring og bydelsmødrenes forhold til
samfunnet og lokalsamfunnet. Vi fant at det å være bydelsmor har en svært positiv
innvirkning på alle disse livsområdene, og presenterer noen av de viktigste funnene under: 

NYTTEVERDI FOR BYDELSMØDRENE SELV

86% av bydelsmødrene var enige
eller litt enige i at det å være
bydelsmor hadde lært dem mer om
de ulike tilbudene i sine bydeler (se
figur 7).

75% av bydelsmødrene fått større
sosialt nettverk av å være
bydelsmor.
71% av bydelsmødrene hadde blitt
mer aktive i nærmiljøet av å være
bydelsmor.  

Forhold til samfunn og lokalsamfunn 

76% har lært mer om
fritidsaktiviteter for barn og unge
fordi de har blitt bydelsmødre
68% har lært mer om
barneoppdragelse av å gjennomføre
grunnutdannelsen for bydelsmødre 

68% opplever at de har blitt bedre
rollemodeller for sine barn av å være
bydelsmor

Barn og unge 

84% sier at det å være bydelsmor har
hatt en generell positiv innvirkning
på livene deres
68% føler seg tryggere på sine valg
fordi de er bydelsmødre 

68% oppgir at det å være bydelsmor
har gjort dem mer bevisst på sine
egne ressurser og hvordan de skal
bruke dem  

Selvtillit og mestring

64% har lært mer om sunn mat av å
være bydelsmødre 

64% vet mer om psykisk helse nå enn
før, fordi de er bydelsmødre

Helse

Fig. 7: Jeg vet mer om de ulike tilbudene i min bydel fordi jeg er bydelsmor
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OPPSUMMERT: NYTTEVERDIEN FOR BYDELSMØDRENE

Funnene fra spørreundersøkelsen forteller oss at det å være bydelsmor gir kvinnene en økt
opplevelse av selvtillit og mestring. De blir mer bevisste på sine ressurser, tryggere i
morsrollen, og sikrere på sine egne valg. Tiltaket styrker med andre ord kvinnene som er
bydelsmødre. Dette gjenspeiles i at seks bydelsmødre har startet høyere utdanning, og seks
har kommet ut i arbeid fordi de ble bydelsmødre. I tillegg lærer de mye under
grunnutdannelsen og gjennom sitt virke som bydelsmor, noe som bidrar til å bygge
bro til tjenesteyterne i bydelene. De lærer mer om lokale tilbud, får informasjon om
fritidsaktiviteter og lærer mer om helsetjenestene. Det er svært viktig at bydelsmødrene får
kunnskap om, og tillit til, bydelens tjenester under grunnutdannelsen, slik at de kan bygge
denne tilliten og kunnskapen videre til kvinner i sine nettverk. Videre får bydelsmødrene økt
opplevelse av tilhørighet i lokalsamfunnet, de får større sosiale nettverk, og de øker sin
samfunnsdeltakelse fordi de er bydelsmødre. At bydelsmødrene lærer å drive sin egen
forening gjør også at de får god innsikt i demokratiske prosesser og styringsformer. En
bydelsmor skriver:

“Å bli bydelsmor har for meg har vært et viktig valg for at jeg først og fremst har kunnet komme ut og
styrke meg selv. Deretter har jeg hjulpet mange som har vært i liknende situasjoner som meg. Det er

godt tiltak som jeg aldri ville klare å si nok om. Det er helt fantastisk.”

En annen skriver:

“Det beste med å være bydelsmor er å få ny kunnskap, møte folk og hjelpe folk som har behov for det.
Det gir en mestringsfølelse når jeg hjelper andre.”



Bydelsmor Fatima Ali Al Salamy gikk andre året på videregående da hun måtte forlate
hjemlandet Irak og flytte til Syria. Der giftet hun seg og fikk sine to eldste barn, og kom etter
hvert til Norge sammen med mannen sin.“Da jeg først kom til Norge lærte jeg nesten ingen
norsk. Jeg hadde ikke fullført utdanningen min, og jeg var bare hjemme med barna. Jeg
kunne ikke snakke med folk, kunne ikke ytre det jeg ville. Jeg følte meg veldig isolert”,
forteller hun.

 

Fatima og mannen flyttet fra Norge i 2006, og i årene som kom bodde hun flere steder. I 2013
bestemte hun seg for å skille seg fra mannen sin, og flyttet tilbake til Norge som alenemor for
fire barn. “Det var ikke lett å komme tilbake. Jeg visste at det var bedre for både meg og
barna om jeg skilte meg fra ham, men det var en tøff avgjørelse fordi jeg måtte starte helt på
nytt helt alene”, sier Fatima. For selv om hun hadde bodd her før, kunne hun fremdeles ikke
norsk, og Norge føltes ukjent. Hun skjønte raskt hvor isolert hun hadde vært tidligere. “Jeg
følte plutselig at jeg nesten ikke hadde vært ute i samfunnet da barna var små. Jeg innså at
jeg aldri hadde gjort noe for meg selv, bare for familien.” Fatima begynte på norskkurs og
bestemte seg for å ta utdanning. Hun ville være mer selvstendig, ha egen økonomi og slippe
å være avhengig av noen andre. “Jeg ville være et godt forbilde for barna mine, og ikke bare
sitte hjemme”, sier hun. I dag er hun snart ferdig utdannet helsesekretær, og håper å gå ut i
jobb så fort som mulig. “Det er hardt å være firebarnsmor og student, men jeg vil gjøre noe
viktig og nyttig. Det er viktig for meg å kunne bidra i samfunnet”. 
 

Det er flere grunner til at veien dit ikke var enkel. Ikke lenge etter at hun kom til Norge,

begynte Fatima å kjenne på smerter i brystet, og fikk etter hvert påvist alvorlige forstadier til
brystkreft. Som følge av diagnosen måtte Fatima fjerne det ene brystet. “Jeg ble veldig syk av
behandlingen, og jeg greide ikke å passe på både barna og min egen helse. Jeg krøp omtrent
til barnehagen, fordi jeg ikke hadde noen til å hjelpe meg. Etter at jeg ble bydelsmor har jeg
lært at jeg som alenemor og syk kan søke bydelen om å få taxiskyss til barna. Jeg har lært
masse om både rettigheter og plikter som jeg har”.
 

 

–  JEG  FØLER  MEG  TRYGG  SOM  BYDELSMOR
“Før jeg ble bydelsmor kjente jeg ikke så mange, og det var ganske
vanskelig å bli kjent med folk. Nå er jeg en del av en gruppe i nærmiljøet
mitt, og jeg kjenner tilhørighet”, sier Fatima Ali Al Salamy. I 2013 kom hun
tilbake til Norge etter flere år i utlandet. Som alenemor til fire måtte hun
starte helt på nytt.
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STOLT BYDELSMOR

Fatima ble bydelsmor i Stovner i 2018, fordi hun ønsket å hjelpe andre og lære seg mer om
Norge. “Jeg var bestemt på at jeg ville integrere meg, og samtidig bidra med mitt. Da måtte
jeg lære mer om det samfunnet jeg bodde i. Da jeg startet med Bydelsmødres
grunnutdannelse, skjønte jeg hvor nyttig dette var for meg. Hvor betryggende det var å bli
kjent med bydelen min, og hvor godt det var å kunne hjelpe andre kvinner”, sier hun.I tillegg
til inngående kunnskap om hvilke tilbud som finnes i bydelen hennes, har det å være del av
Bydelsmødre-gruppa på Stovner gitt Fatima et større nettverk i sitt lokalmiljø. Før jeg ble
bydelsmor kjente jeg ikke så mange, og det var egentlig ganske vanskelig å bli kjent med
folk. Nå er jeg en del av en gruppe i nærmiljøet mitt, og jeg kjenner tilhørighet”, forteller hun.

Når Fatima selv har hatt tøffe perioder, har det også vært hjelp og støtte å få hos
bydelsmødrene. Da hun igjen måtte opereres på grunn av kreftsykdommen, forteller hun at
hun fikk god hjelp av en av bydelsmødrene i gruppa. “Hun vet at jeg har stor familie som jeg
forsørger alene, og da jeg ikke fikk lov av legen til å bære noe på åtte uker, tok hun og
mannen hennes meg med for å handle hver uke. De kjørte meg til døra og bar alle varene for
meg”, forteller bydelsmoren fra Stovner. “Jeg har en gruppe sterke og kunnskapsrike kvinner i
ryggen som jeg alltid kan be om hjelp og råd. Jeg føler meg trygg oger stolt av å være
bydelsmor!”
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Sekundærmålgruppen for tiltaket er barna og familiene til bydelsmødrene og kvinnene de
hjelper. Spørreundersøkelsen blant bydelsmødrene viser dette blant annet ved at
bydelsmødrene lærer mer om barneoppdragelse, blir tryggere i morsrollen og lærer mer om
aktiviteter og tilbud for barn. Samtaleskjemaene viser også at tiltaket har en direkte
nytteverdi for barna og familiene til kvinnene som bydelsmødrene hjelper. Gjennom
bydelsmødre får kvinner og familier mer kunnskap om viktigheten av for eksempel
barnehage, fritidsaktiviteter og deltakelse i barns skolegang og hverdag. Flere kvinner har
også blitt henvist til tjenester som støtter og gagner familien som helhet, som
familierådgivning og barnevernet.
 

Tiltaket Bydelsmødre har også en mer indirekte positiv virkning på barna og familiene til
bydelsmødrene og kvinnene de hjelper, ved at kvinnene blir styrket til å ta gode og
informerte valg for seg selv. Som resultatene fra samtaleskjemaene viser, har bydelsmødrene
hjulpet flere kvinner til å starte på norskkurs og flere har blitt hjulpet ut i arbeid. Blant
bydelsmødrene selv har flere kommet ut i arbeid og høyere utdanning. Dette gjør
bydelsmødrene og kvinnene de hjelper til gode rollemodeller for sine barn. I tillegg kan den
økte samfunnsdeltakelsen hos mødrene bidra til å bryte mønstre hvor utenforskap og
medfølgende utfordringer går i arv til barna.

NYTTEVERDI FOR KVINNENES BARN OG FAMILIER

Bydelsmødre som tiltak gagner samfunnet og demokratiet. Ifølge Utenfor-regnskapet har
barn i lavinntektsfamilier hvor barnet er norskfødt med innvandrerforeldre høyere risiko for å
havne utenfor fellesskapet (7). Det koster samfunnet mer å reparere, kontra å forebygge
utenforskap. Bydelsmødre som tiltak retter seg mot foreldre med levekårsutfordringer, og
som beskrevet kan dette bidra til å forhindre utenforskap hos barna. I Danmark, hvor det er
forsket mye på Bydelsmødre, er det vist at samfunnet får igjen mellom 3-10 kroner over en 10-

årsperiode for hver krone som investeres i tiltaket (8).

NYTTEVERDI FOR SAMFUNNET

7 .  KS .   (2019 ) .  Hvor for  har  v i  laget  Utenfor - regnskapet?  Hentet
f ra :  https : / /www .ks .no / fagomrader / innovas jon /sos ia le - invester inger /utenfor - regnskapet /hvor for -

har -v i - laget -utenfor - regnskapet /  

8 .  Økonomer  uten  grenser .   (2016 ) .  Samfunnsøkonomisk  analyse  af  Bydelsmødrene .  Hentet
f ra :  https : / /bydelsmor .dk /Om -os /Ef fekten -af -Bydelsmoedre /Evaluer inger  



I regjeringens Frivillighetsmelding fremkommer det at innvandrerorganisasjoner er en viktig
arena for identitetsfellesskap (8). Der heter det at; “Desse organisasjonane er også ein aktør i
form av å delta i integreringsarbeidet som talerøyr for ulike grupper og som formidlar av det
norske samfunnet inn i innvandrargruppene”. Ved å involvere og inkludere en gruppe som
vanligvis ikke deltar i frivillighet, bidrar Bydelsmødre til bedre medvirkningsprosesser, og et
sivilsamfunn som gjenspeiler Norges befolkning. Bydelsmødre gagner dermed samfunnet
som helhet, både fra et demokratisk, moralsk og samfunnsøkonomisk perspektiv.

AKTIVITETER, ARRANGEMENTER OG LOKALE

SAMARBEID
Bydelsmødrene bidrar også til å øke samfunnsdeltakelse ved å skape inkluderende
møteplasser, nettverk og aktiviteter i sine lokalmiljøer. Dette er et viktig ledd i å
synliggjøre bydelsmødrene lokalt, og en måte for bydelsmødrene å komme i kontakt med
kvinner på. Mange av aktivitetene arrangeres i samarbeid med offentlige tjenester, eller
andre frivillige organisasjoner. For hver aktivitet som bydelsmødrene gjennomfører i
nærmiljøet, fyller de ut et aktivitetsskjema. I 2019 mottok Bydelsmødre sentralt 196
aktivitetsskjemaer fra bydelene Alna, Grorud, Stovner, Østensjø og Søndre Nordstrand.
 
Ifølge Regjeringens strategi for god psykisk helse (2017-2022) bidrar deltakelse i frivillig
aktivitet til å bedre livskvalitet og psykisk helse, ved at det skaper sosiale og
inkluderende fellesskap (9). Det å delta på arrangementer og aktiviteter i regi av
Bydelsmødre, og det å være bydelsmor, er med andre ord helsefremmende i seg selv. En
detaljert oversikt over aktivitetene og arrangementene som ble gjennomført i hver bydel
finnes i kapittel 6. Under følger et utvalg av aktiviteter og arrangementer:

SAMARBEID MED SKOLER

Bydelsmødrene kommer i kontakt med mange kvinner som trenger veiledning og støtte på
de lokale bibliotekene. Hver onsdag fra kl.11-13 holder Bydelsmødre Alna en stand
på FUBIAK. Bydelsmødre Stovner holder stand annenhver lørdag på Deichman Stovner
bibliotek.

STANDS PÅ DE LOKALE BIBLIOTEKENE

Flere av Bydelsmødre-foreningene har lokale samarbeid med skolene i bydelen. I bydel Stovner har
bydelsmødre med arabisk, somali og urdu som morsmål i flere omganger rekruttert foreldre til
foreldremøter ved Stovner videregående skole. Dette samarbeidet har vært en stor suksess, og
sammen har Bydelsmødre Stovner og Stovner videregående skole etablert en ressursgruppe for
foreldre. I bydel Grorud har Ammerud skole og bydelsmødrene hatt et samarbeid om et
arrangement ved Ammerud skole. I bydel Alna har bydelsmødrene, Fagsenteret for Barn og Unge i
bydelen og Trosterud skole et samarbeid om ICDP-kurs for foreldre med somalisk bakgrunn.
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"Det har dessverre pleid å være veldig få foreldre til stede på møtene tidligere. Det har vært
en stor utfordring, for vi gjør alt vi kan for at flest mulig elever skal gjennomføre og bestå
utdanningen, men da trenger vi også at foreldrene er involvert i barnas skolegang. Vi har lurt
på hvordan vi skal klare å få foreldrene mer på banen”, sier avdelingslederen. På spørsmål om
hva hun tror er grunnen til det dårlige oppmøtet, svarer hun at informasjonen fra skolen
kanskje kan være vanskelig å skjønne for enkelte foreldre. “Det kan handle om at
tidspunktene ikke passer, men kanskje også om at mange ikke forstår hva som står i brev og
meldinger”.
 

Etter at bydelsmødre som snakker urdu, arabisk, somali og punjabi begynte å ringe rundt til
foresatte ved Stovner videregående og informere om møtene på deres egne morsmål, har
oppmøtet omtrent doblet seg. “De gangene vi har fått hjelp av bydelsmødre har det kommet
langt flere enn når vi bare har sendt ut SMS eller ranselpost fra skolen, så dette har vært
veldig, veldig nyttig”, sier Aaserud. Bydelsmødrene har også vært til stede på selve
møtene, der de har fungert som tolker for dem som trenger å få noe oversatt, og fortalt om
hvorfor det er så viktig å stille opp når skolen inviterer til foreldremøte. “Vi har hyra inn tolker
til foreldremøter før, men det var mye bedre å ha bydelsmødre der. Ikke bare snakker
de veldig mange av de språkene som foreldrene våre har som morsmål, de er også
kjempegode til å prate med folk”. En av Bydelsmødre Norges viktigste verdier er tillit og
likepersonsarbeid. Bydelsmødre kommer i kontakt med folk der de er, og snakker med dem
på deres egne premisser. Dette merker avdelingslederen at fungerer. “Det er veldig, veldig
viktig. Selv om jeg har jobbet ved skolen i mange år og har veldig gode relasjoner med både
elever og foreldre, er det et eller annet som gjør at de treffer folk. Folk føler nok at de er mer
likestilte med dem enn med en tolk utenfra. De kjenner folks kulturer, og greier å få fram et
budskap som mange av oss ved skolen ikke klarer”, sier hun.

 

Stovner videregående er nå i gang med å starte en ressursgruppe for å få foreldre mer
involvert i barnas skolehverdag, der bydelsmødrene har stått for rekrutteringen. Dette har
fungert godt fordi disse kvinnene har store nettverk og er gode til å komme i kontakt med
folk, mener Aaserud. “De blir også en kjempeviktig ressurs i gruppa, særlig fordi den ikke skal
styres av skolen. Vi skal selvsagt være bidragsytere, men her vil vi høre foreldrenes
egne behov og ønsker. For å få tak i dem, vil bydelsmødrene være kjempeviktige for oss. Dette
samarbeidet er vi veldig glade for, og det bare i startfasen enda!”

“Da jeg kom inn i jobben og tok over for hun som
hadde ansvar før meg, gav hun meg et
telefonnummer og sa ´ring dem når du skal ha
foreldremøte´", sier Karen Aaserud, avdelingsleder
ved Stovner videregående skole. Telefonnummeret
var til Nasreen Begum, leder for Bydelsmødre
Norge. Da skolen skulle invitere til semesterets
første foreldremøte i fjor høst, stilte bydelsmødre
fra bydel Stovner opp for å hjelpe til. “De satt og
ringte i flere dager og motiverte foreldre rundt om
i bydelen til å komme på møtet", forteller
Aaserud. Slike ringerunder har de fortsatt med, og
det har hatt god effekt.
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-  BYDELSMØDRENES  KOMPETANSE  GIR  RESULTATER
FOR  STOVNER  VGS
Stovner videregående skole hadde lenge slitt med for dårlig oppmøte til
foreldremøtene. Oppmøtet er omtrent doblet etter at bydelsmødrene på
Stovner begynte å ringe rundt til foresatte.

Karen Aaserud, avdelingsleder Stovner vgs



Bydelsmødre Norge arrangerte en
markering av kvinnedagen på Furuset
Bibliotek og Aktivitetshus, sammen med
Kvinner og Ungdom for Integrasjon, Stolte
Jenter og Kvinneforum for Verdensfred.

Flere bydelsmødre fra Alna, Grorud, Stovner
og kommende bydelsmødre fra Østensjø
deltok på arrangementet, som i alt hadde
300 besøkende. Nasreen Begum holdt
innlegg om konseptet, og fire bydelsmødre,

to kvinner som har fått hjelp av
bydelsmødre og en sønn av en bydelsmor
holdt innlegg. Stortingspresident Tone W.

Trøen, stortingsrepresentant
Siri Gåsemyr Staalesen (Ap) og
generalsekretær for Redd Barna Birgitte
Lange deltok. Tone W. Trøen roste
Bydelsmødre i sin tale.

NETTVERKSKVELDER

KVINNEDAGEN 2019

FOREDRAG OG INNLEGG PÅ
KONFERANSER, SEMINARER OG
MØTER
I 2019 ble lederen for Bydelsmødre Norge,

Nasreen Begum, invitert til frokostmøte hos
Kronprinsparet på Skaugum for å diskutere
mangfold. Bydelsmor Shaista fra Alna dro i
hennes sted. Høsten 2019 holdt
Bydelsmødre sentralt og bydelsmor Darija
fra bydel Alna foredrag på en konferanse i
regi av
 

Samarbeidforum for kvinner, Oslo politidistrikt,
Enhet for mangfold og integrering og SALTO
kriminalitetsforebygging. I tillegg holdt
Bydelsmødre sentralt og bydelsmor Ismahan
fra Stovner et foredrag om sitt arbeid i emnet
Marginalisering og antidiskriminerende sosialt
arbeid ved VID. Høsten 2019 holdt bydelsmor
Shahla og Nasreen fra Bydelsmødre sentralt et
innlegg på et fagkurs for lærere i
voksenopplæringen i regi av Gyldendal forlag.

 

9. Departementene. (2017). Regjeringens strategi for god psykisk helse (2017-2022) Hentet
fra: https://www.regjeringen.no/contentassets/f53f98fa3d3e476b84b6e36438f5f7af/strategi_for_god_psykisk-

helse_250817.pdf

Noen av bydelsmødrene arrangerer
jevnlige nettverkskvelder for isolerte
kvinner i sine lokalsamfunn. I bydel Alna
samarbeider bydelsmor Cigdem med
Norsk Folkehjelp om trenings- og
nettverkskvelder for kvinner med tyrkisk
bakgrunn. På nettverkskveldene lærer
kvinnene blant annet om psykisk helse,

sunn mat, rusmidler og NAV.

Bydelsmor Mahreen har også jevnlige
nettverkskvelder og aktiviteter for en
foreldregruppe i bydel Alna. Hun
rekrutterte mange av foreldrene ved å gå
fra dør til dør i bydelen.

Utdrag  f ra  Tone  Trøen  s in  ta le :

 

“Å  jobbe  for  l ikest i l l ing ,  l ikeverd ,  t i l l i t ,

demokrat i  og  deltake lse  i  al le  deler  av
befo lkningen  er  en  kont inuer l ig  jobb .

Hvis  v i  kommer  i  mål  med  bedre
ink luder ing  av  al le  grupper ,  må  v i  for tsatt
jobbe  for  at  det  ska l  forb l i  sånn  også  i
f remt iden .

 

Som  pol i t ikere  må  v i  gjøre  vår  del  av
jobben ,  men  v i  er  samtid ig  helt  avhengig
av  innsats  f ra  f r i v i l l ige  s l ik  som  dere  i
Bydelsmødrene .  Målgruppen  deres  er
kv inner  som  på  en  el ler  annen  måte  er
margina l i ser te  og  ofte  i so ler te .  Men  dere
når  så  mange  f le re  ved  å  etablere  kontakt
med  denne  målgruppen .  Dere  når  hele
fami l ie r  og  bidrar  t i l  at  mange  barn  og
unge  i  deler  av  Oslo  få r  endret
s ine  oppvekstv i lkår .

 

Som  voksne  må  v i  star te  med  oss  se lv
dersom  v i  ønsker  at  våre  barn  og  unge
skal  ta  gode  va lg  som  gagner  dem  se lv  og
de  rundt  dem .  For  at  våre  unge  ska l  vokse
opp  og  bl i  akt ive ,  demokrat i ske
del takere ,  må  v i  se lv  være  deltakere .

 

Bydelsmødrene  er  kort  og  godt  s l ik  jeg
ser  det  ikke  bare  et  svært  verd i fu l l t
t i lbud  for  målgruppen ,  men  av  stor
betydning  for  demokrat iet . ”
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SYNLIGGJØRING AV TILTAKET
2019 har også vært et godt år med tanke på synliggjøring av tiltaket. I løpet av året har det
vært ti mediesaker om Bydelsmødre, i avisene Dagbladet, Aftenposten, Utrop, Vårt Oslo, og
Akers Avis Groruddalen. Organisasjonen har også satset stort på synliggjøring i sosiale
medier, særlig i løpet av høsten 2019. Før jul intervjuet Bydelsmødre sentralt 24 bydelsmødre
om deres juletradisjoner. Resultatet ble julekalenderen #julaerforalle, som ble en hit på
Facebook og Instagram. Bydelsmødre sentralt utarbeidet også to informasjonsfilmer om
tiltaket i 2019, i samarbeid med en ekstern filmfotograf. Fokuset på synliggjøring har gitt
svært gode resultater i sosiale medier. Fra august til desember 2019 steg antallet engasjerte
brukere på Bydelsmødre Norge sin Facebook-side med 485%. Antall “likes” på siden steg
fra 880 til 1593 i løpet av året (se fig.8 for illustrasjon av “likes” i 2019). 

Fig.8: Økning av antall “likes” på Bydelsmødre Norge sin Facebook-side.

#julaerforalle
Det er ikke farlig å besøke hverandre i jula
selv om man ikke feirer jul, og det er en
ære når jeg blir invitert til naboen på
julaften. Vi bor alle i det samme landet, og
vi er jo egentlig alle en familie. Og jeg skal
ikke føle meg annerledes selv om jeg ikke
er kristen. Jeg tar ikke skade av å være med
på julefeiring, og det gjør heller ingen av å
være med på min Eid-feiring. For meg
handler dette om kunnskap, for man lærer
jo av hverandre. 

Bydelsmor Nayat
Bydel Søndre Nordstrand





Bydelsmødre i Bygde-Norge, “Bygdemødre”, er finansiert av Integrerings-

og Mangfoldsdirektoratet (IMDi). Bygdemødre er et samarbeidsprosjekt mellom Bydelsmødre
Norge og Likestillingssenteret KUN. I 2019 var målet for prosjektet å tilpasse Bydelsmødre-

konseptet til Distrikts-Norge, slik at det kan settes i gang i distriktskommuner. Det har vært
særlig behov for å gjøre tilpasninger i fase 2 av Bydelsmødre-konseptet, ettersom det
ville være vanskelig å gjennomføre 17 ukentlige samlinger med tanke på reiseavstander i
distriktene.

 

I 2019 rekrutterte KUN og Bydelsmødre Norge to kommuner som ønsker å starte opp
"Bygdemødre"-grupper i 2020; Steigen i Nordland og Grong i Trøndelag. To representanter fra
Bydelsmødre Norge og KUN gjennomførte to workshops i hver av kommunene, en med
ansatte i kommunens tjenester, og en med kvinner i målgruppen for å tilpasse konseptet til
distriktskommuner. 

Prosjektet “Stolte Jenter” er finansiert av Bufdir, Anthonstiftelsen og bydel Alna. Prosjektet
består av fire lavterskeltilbud for unge jenter i bydel Alna; Stolte Jenter Idrett, Stolte Jenter
Rådgivning, Stolte Jenter leksehjelp og Stolte Jenter møteplass. Målgruppen for prosjektet er
unge jenter, primært med etnisk minoritetsbakgrunn, som ikke deltar på fritidstilbud på
grunn av kulturelle, sosiale eller økonomiske årsaker. Målet med prosjektet er å skape gode
levekår og god livskvalitet for unge jenter, ved å støtte dem til å ta gode valg tilknyttet deres
helse. I 2019 hadde aktivitetstilbudet 32 medlemmer, som deltok på ukentlige treninger og
samlinger. Stolte Jenter som tiltak har hatt en positiv innvirkning på lokalmiljøet i bydel Alna.

I tillegg til Bydelsmødre-innsatsen i Oslo, har Bydelsmødre Norge i 2019 driftet tre andre
eksternfinansierte prosjekter som bidrar til organisasjonens formål om bedre levekår for
kvinner og familier.

5 .  ANDRE  PROSJEKTER
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BYDELSMØDRE I BYGDE-NORGE

STOLTE JENTER

I Danmark har organisasjonen Baba hatt stor suksess. Organisasjonen tar sikte på å styrke
menn, primært med etnisk minoritetsbakgrunn, og øke fedres deltakelse i sine barns liv.

Bydelsmødre Norge har lenge hatt et ønske om å starte et liknende konsept for menn i
Norge, under navnet “Bydelsfedre”. I februar holdt Bydelsmødre Norge et innspillsmøte for
fedre fra hele Oslo, hvor over tretti menn diskuterte hvordan konseptet “Bydelsfedre” kunne
se ut. I mars 2019 startet Bydelsmødre Norge “Bydelsfedrenes dialogkafé” på FUBIAK,

finansiert av bydel Alna. Mennene i dialogkafeen har hatt ukentlige samlinger i 2019, i
tillegg til to større arrangementer i samarbeid med Bydelsmødre Norge. På sensommeren
arrangerte vi en grillfest med over 150 besøkende menn, kvinner og
barn. Stortingsrepresentant Jan Bøhler og lærer og samfunnsdebattant Asad Qasim holdt
tale om viktigheten av fars deltakelse i barns oppvekst. På Verdensdagen for psykisk helse
arrangerte vi en temakveld om identitet og psykisk helse blant innvandrere, med
foredragsholder og psykologspesialist Zemir Popovac. Mer enn femti personer deltok.

BYDELSFEDRE





I Alna er det utdannet 18 bydelsmødre

med bakgrunn fra 11 ulike land

 

Bydelsmødre startet opp i bydel Alna i
2016. Bydelen har vært en viktig
støttespiller siden oppstart, og
tilrettelegger i dag ved å låne ut lokaler til
Bydelsmødre-foreningen. Flere av
bydelens tjenester har også initiert
samarbeid med bydelsmødrene, og
ansatte i bydelen stiller ofte som
forelesere under månedsmøter for
Bydelsmødre Alna. I bydel Alna er Tone
Glad, som tidligere var ansatt i bydelen,

organisatorisk frivillig. 

 

I 2019 ble Bydelsmødre Alna stiftet som
en forening med eget
organisasjonsnummer i
Brønnøysundregistrene, og et eget styre.

 

Bydelsmødrene i Alna hadde flere faste arrangementer og aktiviteter gjennom hele 2019.

Hver onsdag arrangerte Bydelsmødre Alna «Snakk med en bydelsmor», der bydelsmødrene
holdt stand på FUBIAK fra kl.11-13. Annenhver uke samlet bydelsmor Cigdem kvinner med
tyrkisk bakgrunn til nettverkskveld på Lindeberglokalet, i samarbeid med Norsk Folkehjelp.

Bydelsmor Mahreen hadde også jevnlige møter og aktiviteter for en foreldregruppe på Teisen.

Hun rekrutterte mange av foreldrene ved å gå fra dør til dør i bydelen. Høsten 2019 startet
bydelsmor Fawzia ICDP-kurs (foreldreveiledningskurs) for foreldre med somalisk bakgrunn i
samarbeid med Fagsenter for Barn og Unge, Trosterud skole og Bydelsmødre sentralt. Det ble
avholdt tre samlinger i 2019, og kurset vil fortsette over totalt tolv samlinger i 2020. Gjennom
året har også bydelsmødrene fått svømmeopplæring over ti kvelder, i samarbeid med Varg IL.

 

I tillegg til de faste aktivitetene og møteplassene har Bydelsmødre Alna selv arrangert og
deltatt på flere møter, seminarer, festivaler og større samlinger. Bydelsmor Shaista var på
besøk hjemme hos H.K.H Kronprins Haakon og H.K.H Kronprinsesse Mette-Marit på Skaugum
i juni 2019 for en frokostsamtale.

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
innbyggerne i bydel Alna større
levekårsutfordringer enn den
generelle befolkningen i Oslo (10).

Hovedårsakene til dette den høye
andelen av familier med
språkutfordringer, helseproblemer, lav
sysselsetting og lavt utdanningsnivå.

På grunn av disse komplekse
levekårsutfordringene er mange
familier i bydelen berørt av
fattigdomsproblematikk. 

Bydelen vedtok Strategisk plan 2017-

2020 for Bydel Alna i 2017. Planen har
to hovedsatsingsområder; 1) Mestring
og mobilisering og 2)

Innovasjon. Samskaping er nevnt som
et viktig virkemiddel i planen, og
samarbeidet mellom Bydelsmødre
Alna og bydelen bidrar til å nå målene
for den strategiske planen. 

 

 

6 .  LOKAL  INNSATS  I  BYDELENE
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BYDELSMØDRE ALNA
BYDELSPORTRETT ALNA

BYDELSMØDRE ALNA SIN
INNSATS 2019 



Temaet for samtalen var hvordan vi kan leve
best mulig sammen på tvers av ulike
kulturer. Bydelsmødre fra Alna deltok også
på en tredagers workshop om negativ sosial
kontroll, i regi av barnevernet. I tillegg har to
bydelsmødre fortalt om tiltaket
hos Caritas sin kvinnegruppe, og
bydelsmor Hayat deltok i en
sofasamtale på Velferdsetaten sitt
samarbeidsseminar om integrering av
flyktninger. Bydelsmødrene har også holdt
stand på «Kom deg ut»-dagen i
Verdensparken på Furuset, og deltok på
åpningen av Haugerud-parken hvor de delte
ut gratis boller og brus til 150 barn. Seks
bydelsmødre fra Alna stilte opp på Høstlys
kunstfestival og serverte hjemmelaget
tyrkisk mat til 200 personer. I tillegg
arrangerte bydelsmor Mahreen Chand Raat-
fest. 

3 ICDP-veiledere Hayat (arabisk), 

Farida (dari), Fawzia (somali)

3 flerkulturelle doulaer: Hayat (arabisk), 

Hanna (tigrinja) og Hidat (tigrinja)

BYDELSMØDRE MED
VIDEREUTDANINNG I ALNA 

I 2019 samarbeidet Bydelsmødre Alna med
flere av bydelens offentlige tjenester og
frivillige tilbud: Alna Barneverntjeneste, DNT,

Ellingsrud fritidsklubb, Fagsenteret for barn
og unge i Alna, Friskliv- og mestring,

Frivilligsentralen, FUBIAK, Furuset
Idrettsforening, Furuset moské, Furuset
skole, Haugerud IF, Helsestasjonen, Home-

Start, Jeriko skole, Lindeberg fritidsklubb,

Lindeberg skole, NAV, Norsk Folkehjelp,

Områdeløft Haugerud, Stolte Jenter,
Trosterud IF og Tunisisk forening.

Utvikling av Oslohjelpa gjennom
Fagsenter for barn og unge 

Prosjektgruppe; Aktive barn og foreldre
FUBIAK  

Styret Ellingsrud frivillighetssentral 
Samarbeidsforum på FUBIAK  

Prosjektsamarbeid med jordmødre på
Helsestasjon  

Styringsgruppe for Områdeløft
Haugerud  Prosjektgruppe; Sunn Start mat
og helse – Ressurssenter for
migrasjonshelse 

Brukergruppen til prosjektet MiPreg –

bedre svangerskapsomsorg for nylig
innvandrede kvinner

SAMARBEIDSPARTNERE

DELTAKELSE I
MEDVIRKNINGSPROSESSER

Språk for samtaler i Alna i 2019
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Hva snakket dere om? (Alna)

Hvor henviste du? (Alna)



I Grorud bydel er det

utdannet 31 bydelsmødre med bakgrunn

fra 17 ulike land 

 

Bydel Grorud har vært svært engasjerte i
oppstart av to Bydelsmødre-utdannelser.
Den første gruppen, som bestod
av 11 kvinner, ble ferdig utdannet i
desember 2017. Gruppe nummer to, som
består av 21 kvinner, fikk sine ID-kort,
vester og diplomer under en høytidelig
utdeling i desember 2019. Ordfører i Oslo,

Marianne Borgen, og konstituert
bydelsdirektør i bydel
Grorud, Ayub Tughra, deltok under
seremonien. Den første gruppen er i
konseptets fjerde fase, og den andre
gruppen er i fase 3.

 
Innen våren 2020 vil de to gruppene bli til én. Også Bydelsmødre Grorud ble stiftet i
Brønnøysundregistrene i 2019, og fikk med det sitt eget organisasjonsnummer og lokalstyre. 

Bydelsmødrene i Grorud har satt i gang flere aktiviteter i 2019, og har vært aktive i nærmiljøet
gjennom året. Sommeren 2019 startet bydelsmødrene et norskkurs med 15 kvinner i bydelen i
samarbeid med AOF. Bydelsmødre Grorud bidro med rekruttering av kvinner til kurset, og
samlingene foregikk to ganger i uken over sommeren. I tillegg har den gamle og nye gruppen
i Grorud samarbeidet om å starte en kvinnekafé i bydelen, som settes i gang på nyåret i 2020.

 

I løpet av året holdt en bydelsmor i Grorud to innlegg for enslige mødre, i regi av NAV.

Bydelsmødre fra Grorud deltok på et tredagers seminar i regi av barneverntjenestene i
Groruddalen. Bydelsmødrene deltok også på flere møter i bydelen, blant annet med “Frivillige
i Oslo” og et møte i bydelen om å fremme frivillig deltakelse blant eldre. Høsten 2019 hadde
bydelsmor Shahla og en representant fra Bydelsmødre sentralt et møte med Ammerud skole,

for å diskutere arrangementet “Du store verden” og fremtidig samarbeid. I tillegg holdt
bydelsmor fra Grorud, Shahla, og Nasreen fra Bydelsmødre sentralt et foredrag
for norsklærere i voksenopplæringen i regi av Gyldendal forlag. De fortalte om sine erfaringer
med hvordan minoritetskvinners ressurser kan løftes frem til å gjøre en forskjell i
samfunnet. Bydelsmødrene i Grorud har i 2019 blant annet henvist kvinner til norskkurs, NAV,

barnevernet, skole og ICDP-kurs.

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 i bydelen er også
mer utsatt for utfordringer som
fattigdom, dårlig helse og kobling til
barnevernet (11).
I henhold til Strategisk plan 2018-2020
for Bydel Grorud, skal bydelen jobbe for å
skape gode levekår og livskvalitet for
befolkningen (11). Dette skal blant annet
gjøres ved å bidra til god folkehelse,

skape attraktive, trygge nærmiljøer og gi
barn og unge en god oppvekst. Sammen
jobber bydel Grorud og Bydelsmødre
Grorud mot å nå bydelens målsettinger.

 

 

BYDELSMØDRE GRORUD
BYDELSPORTRETT GRORUD

BYDELSMØDRE GRORUD SIN INNSATS I 2019

1 ICDP-veileder: Shahla (dari)

BYDELSMØDRE MED VIDEREUTDANINNG I GRORUD

1 flerkulturell doula: Fariha (dari)
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Dari
36%

Engelsk
27%

Norsk
18%

Persisk
9%

Punjabi
5%

Hindi
5%

I 2019 samarbeidet Bydelsmødre Grorud med flere av bydelens offentlige tjenester og
frivillige tilbud: AOF, Ammerud skole, Frivilligsentralen, Grorudhuset, NAV
og Rødtvedt skole. Under grunnutdannelsen var offentlige tjenesteytere fra
bydel Grorud forelesere.

Områdeløft Romsås 

Arbeidsgruppe for Bjørnåsen skole
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SAMARBEIDSPARTNERE

DELTAKELSE I MEDVIRKNINGSPROSESSER

Språk for samtaler på Grorud i 2019



I Stovner er det utdannet 21 bydelsmødre

med bakgrunn fra 10 ulike land

 

Bydelsmødrene i Stovner ble ferdig
utdannet i 2018. Bydel Stovner har vært
på tilbudssiden fra oppstart og det har
vært god dialog og tett samarbeid med
ressurspersoner fra bydelen. Bydelsmødre
Stovner har hatt flere vellykkede
samarbeid med ulike tjenester i bydelen i
2019. Hanna Selstø Hatlehol er
organisatorisk frivillig for Bydelsmødre
Stovner. Hun har tidligere jobbet som
helsesykepleier i bydelen, og som leder av
Frisklivssentralen. 

 

 

Bydelsmødrene i Stovner har vært svært aktive i lokalmiljøet i 2019. Annenhver lørdag har de
holdt stand på Deichman Stovner, for å informere om foreningens arbeid og for å hjelpe og
veilede kvinner. Våren 2019 satte også bydelsmødrene i gang et yogakurs for kvinner på
Verdenshuset, i samarbeid med Friskliv og mestringssenteret i bydelen. Høsten 2019 inngikk
Bydelsmødre Stovner og Bydelsmødre sentralt et samarbeid med Stovner videregående
skole. Bydelsmødrene har rekruttert foreldre til foreldremøter i flere omganger, og de har
etablert en ressursgruppe for foreldre på skolen. Flere av bydelsmødrene har også vært aktive
som natteravner. I tillegg har Bydelsmødre Stovner og organisatorisk frivillig stått på stand
under Frivillighetsdagen, Helsefestivalen og Stovnerseminaret. Som bydelsmor fikk
Shehreen ICDP-veilederutdanning gjennom bydelen i 2019, og holdt foreldreveiledningskurs
for foreldre med urdu som morsmål. 
 

Bydelsmødre Stovner har også deltatt på flere lokale arrangementer, workshops og
samarbeidsmøter. Blant annet har de vært med på et tredagers seminar om negativ sosial
kontroll i regi av barnevernstjenestene i Groruddalen. Foreningen har også hatt flere møter
med bydelens tjenester, blant annet Stovner helsestasjon, barneverntjenesten, Avdeling for
oppvekst og Rask psykisk helsehjelp, for å lære mer om tjenestetilbudet og for å legge tilrette
for videre samarbeid. Bydelsmor Ismahan har også besøkt Caritas sin kvinnegruppe der hun
informerte om Bydelsmødre. Hun foreleste også om Bydelsmødre på VID vitenskapelige
høgskole, sammen med Bydelsmødre sentralt.

Bydelsmødre Stovner ble stiftet som en forening i Brønnøysundregisteret med eget
organisasjonsnummer og et lokalstyre i 2019.

Bydel Stovner er den tredje minste bydelen
i Oslo etter innbyggertall. Over 50 % av
innbyggerne har bakgrunn fra ikke-vestlige
land.

Ifølge Strategisk plan 2016-2020 for 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 (11). 
Ressursmobilisering, et familieperspektiv
og kompetanse er valgt som overordnede
satsingsområder for bydelen. Samarbeidet
med Bydelsmødre Stovner bidrar til å
oppnå bydelens overordnede mål.

 

 

 

 

 

 

BYDELSMØDRE STOVNER
BYDELSPORTRETT STOVNER 

BYDELSMØDRE STOVNER SIN INNSATS I 2019
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I 2019 samarbeidet Bydelsmødre Stovner med flere av bydelens offentlige tjenester og
frivillige tilbud:  Deichman Stovner, Jesperud aktivitetshus, Rask psykisk helsehjelp Stovner,
Stovner barneverntjeneste, Stovner helsestasjon, Stovner videregående skole og
Samarbeidsforum for kvinner ved mangfoldskontakt i politiet Therese Lutnæs.
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SAMARBEIDSPARTNERE 

ICDP-veiledere: Rahma (somali)
og Shehreen (urdu).

Bydelsmødrene Saira og Shabana har
også gjennomgått veilederutdannelse
i 2019. Bydelsmor Saira blir sertifisert
ICDP-veileder våren 2020.

2 flerkulturell doula: 

Ismahan (somali) og Sammia (urdu)

BYDELSMØDRE MED 
VIDEREUTDANNING PÅ STOVNER

Hva snakket dere om? (Stovner)

Hvor henviste du? (Stovner)

Språk for samtaler på Stovner i 2019



Til tross for at Bydelsmødre Østensjø gikk inn i
fase 3 på sensommeren 2019, har de rukket å
være aktive som frivillige i bydelen i året som
gikk. Bydelsmødrene har holdt stand på
torgdagene på Bogerud, og deltok på
byttemarked i Bøler kirke i oktober 2019. Noen av
bydelsmødrene stod i kiosken, mens andre hjalp
til med å sortere og legge frem klær. I tillegg har
bydelsmødrene holdt åpen kiosk i flerbrukshallen
på Bøler, i samarbeid med Utekontakten.

Bydelsmødrene arrangerte treningsopplegg for
kvinner med påfølgende kaffe på Oppsal, i
samarbeid med Frivilligsentralen. En bydelsmor
har også samarbeidet med Syklistforbundet om å
lære barn å sykle, og en annen bydelsmor har
holdt yogakurs for en gruppe kvinner. I tillegg har
bydelsmødrene i Østensjø sendt 21
samtaleskjemaer, der de har hjulpet kvinner med
å oppsøke psykolog, familierådgivning, politi,
NAV, skole, fritidsaktiviteter og barnehage. 

BYDELSMØDRE ØSTENSJØ SIN INNSATS
I 2019

BYDELSMØDRE ØSTENSJØ

I Østensjø er det utdannet 16 bydelsmødre med

bakgrunn fra 12 ulike land

 

Bydelsmødre Østensjø startet sin
grunnutdanning den 9. januar 2019, og mottok
sine diplomer under en høytidelig utdeling den
18. juni 2019. Leder for Bydelsutvalget i
Østensjø, Kristin Sandaker, og avdelingsdirektør
Nina Corneliussen i bydelens Avdeling for barn
og kultur var til stede og holdt taler.
Bydelsmødre Østensjø gikk inn i fase 4 av
Bydelsmødre-konseptet i november 2019, da de
ble stiftet som en forening på teambuilding- og
stiftelsestur til Rømskog spa sammen med
Bydelsmødre sentralt. Foreningen har eget
lokalstyre og organisasjonsnummer.

Det er store lokale levekårsforskjeller i
bydel Østensjø. I noen delbydeler har
en stor andel av befolkningen
økonomiske utfordringer, lav
yrkesdeltakelse og lavt utdanningsnivå
sammenliknet med bydelen generelt,
og gjennomsnittet for de andre
bydelene i Oslo (12). 

I henhold til Strategisk plan for bydel
Østensjø 2018-2021 skal bydelen satse
på helsefremmende, forebyggende og
tverrfaglig innsats, i tillegg
til samskaping (12). Målene for
satsingsområdene er blant annet å
legge til rette for tidlig innsats,

møteplasser, områderettede tiltak og
“positiv forskjellsbehandling” for å
utjevne sosioøkonomiske forskjeller.
Etableringen av Bydelsmødre i
bydelen, og det videre samarbeidet
mellom Bydelsmødre og bydelen,

bidrar til å nå målene for den
strategiske planen.

 

BYDELSPORTRETT ØSTENSJØ

I 2019 samarbeidet Bydelsmødre Østensjø med flere av bydelens offentlige tjenester og
frivillige tilbud: Bogerud gård, Frivilligsentralene på Oppsal, Manglerud og Bøler,
Utekontakten og Syklistforbundet. Under grunnutdannelsen var offentlige tjenesteytere fra
bydel Østensjø forelesere.

SAMARBEIDSPARTNERE 
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I Søndre Nordstrand er det utdannet 24

bydelsmødre med bakgrunn fra 12 ulike

land

 

Bydel Søndre Nordstrand har vært en
viktig samarbeidspartner i oppstarten av
bydelsmødre, og har stilt med lokaler og
ressurser i alle fasene av innsatsen.

24 motiverte, kommende bydelsmødre
startet sin grunnutdanning i mars 2019,

med 100 kvinner på venteliste.

Bydelsmødrene mottok sine diplomer, ID-

kort og vester den 30. oktober 2019.

Byrådssekretær Abdullah Alsabeeg og 

Enhetsleder for fritid og nærmiljø, Gry Hagen holdt taler til bydelsmødrene under
seremonien. Bydelsmødrene er i fase 3 av innsatsen, og stiftes som en egen forening våren
2020. Under grunnutdannelsen var offentlige tjenesteytere fra bydel Søndre Nordstrand
forelesere.

Bydelsmødrene i Søndre Nordstrand er fremdeles i fase 3 av innsatsen, men har allikevel
utrettet mye i året som har gått. De har blant annet holdt stand på Mortensrudfestivalen og
på lysvandring i bydelen, for å synliggjøre og informere om bydelsmødre. Flere bydelsmødre
deltok også på et møte med barneverntjenesten i bydelen. I tillegg har bydelsmødrene sendt
inn 21 samtaleskjemaer i løpet av november og desember. De har blant annet henvist kvinner
til fastlege, helsestasjon, økonomisk rådgiver, studieveileder, barnevernet,
familievernkontoret og NAV. For eksempel har en bydelsmor hjulpet en kvinne med å skrive
og sende en jobbsøknad, og en annen bydelsmor har skaffet en kvinne psykologhjelp.

Bydel Søndre Nordstrand er en bydel
som preges av komplekse
levekårsutfordringer. I deler av
bydelen har over 65% av befolkningen
innvandrerbakgrunn, og på Oslo-basis
har bydelen den tredje høyeste
andelen fattige barnehusholdninger
og nest høyest andel trangbodde (13)

Bydel Søndre Nordstrand omfattes av
Oslo sør-satsingen, som er et
samarbeid mellom staten og Oslo
kommune.

Målene for Oslo sør-satsingen er å
skape inkluderende lokalsamfunn der
flere deltar aktivt, å sikre
gode oppvekstvilkår, og å få flere ut i
arbeid. Bydelsmødre Søndre
Nordstrand bidrar til at disse målene
blir nådd, ved at de er frivillige i
bydelen.
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BYDELSMØDRE SØNDRE

NORDSTRAND 
BYDELSPORTRETT SØNDRE

NORDSTRAND 

BYDELSMØDRE SØNDRE NORDSTRAND SIN INNSATS I 2019



9. Oslo kommune, bydel Alna. Strategisk plan 2017-2020 for bydel Alna; 2017. Hentet
fra:  https://www.oslo.kommune.no/bydeler/bydel-alna/politikk-og-politiske-moter/politiske-saker-i-bydel-
alna/politiske-saker-2016/strategisk-plan-for-bydel-alna-2017-2020#gref
10. Oslo kommune, bydel Grorud. Strategisk plan 2018-2020 for Grorud; 2018. Hentet
fra: https://www.oslo.kommune.no/getfile.php/13266232-

1516706514/Tjenester%20og%20tilbud/Politikk%20og%20administrasjon/Bydeler/Bydel%20Grorud/Budsjett%
2C%20dokumenter%20og%20planer%20i%20Bydel%20Grorud/Strategisk%20plan%202018-

2020%20Bydel%20Grorud.pdf
12. Oslo kommune, bydel Stovner. Strategisk plan 2016-2020 for Bydel Stovner; 2016. Hentet
fra: https://www.oslo.kommune.no/getfile.php/13129872-

1463044484/Tjenester%20og%20tilbud/Politikk%20og%20administrasjon/Bydeler/Bydel%20Stovner/Politikk%

20Bydel%20Stovner/Politiske%20saker%20Bydel%20Stovner/Politiske%20saker%202016/M%C3%B8terekke%
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Et av hovedmålene for 2020 er å starte opp to nye Bydelsmødre-grupper. I bydel Bjerke er
allerede 25 kommende bydelsmødre godt i gang med grunnutdannelsen, og de vil motta sine
diplomer i mars 2020. Bydelsmødre sentralt har holdt møter om oppstart av Bydelsmødre for
Gamle Oslo og Sagene i 2019.

 

Bydelsmødre sentralt skal fortsette å støtte opp under de etablerte Bydelsmødre-foreningene
i 2020, med workshops, jevnlige besøk og tilbud om kompetanseheving. I tillegg skal
Bydelsmødre sentralt bistå med å stifte Bydelsmødre-gruppene i Bjerke og Søndre
Nordstrand som egne foreninger, og hjelpe dem i gang med foreningsarbeidet.
 

Bydelsmødre Norge ønsker å rette et spesielt fokus mot noen prioriterte områder i 2020.

Organisasjonen har som mål å videreutvikle modellen for et godt skole-hjem-samarbeid,

basert på samarbeidsprosjektet med Stovner videregående skole. I tillegg ønsker
Bydelsmødre Norge å sette i gang et prosjekt om arbeidsinkludering i 2020, og har søkt om
støtte til dette fra Velferdsetaten i Oslo. Likeverdige helsetjenester er også et tema som
opptar organisasjonen, og Bydelsmødre Norge har søkt om støtte til å sette i gang et prosjekt
for eldre innvandrere i samarbeid med Diakonhjemmet Omsorg. Likeverdige helsetjenester
vil også bli det overordnede temaet for Bydelsmødre Norge sin kvinnedagsmarkering i 2020.

 

Et annet mål for det kommende året er å dokumentere effekten og nytteverdien av
Bydelsmødre som tiltak ytterligere. Bydelsmødre sentralt er i dialog med flere eksterne
aktører om effektmåling, og håper å sette i gang med dette våren 2020.

 

 

6 .  VEIEN  VIDERE
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