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KRINGLEBAKKEN
I CORONAENS TID
Dette år har med stor tydelighed vist den massive sociale ulighed i 
samfundet – også når det kommer til sundhed. Uligheden i sundhed 
afspejler sig i pandemien, idet der er en overrepræsentation af etniske 
minoriteter i smittestatistikken. Nogle af forklaringerne på dette billede 
ser vi i Kringlebakken. Kvinder, der arbejder i frontlinejobs og ikke kan 
arbejde hjemme. Familier med mange børn, der bor i små lejligheder, 
og har svært ved at isolere sig. Dårlig sundhedstilstand generelt grundet 
fattigdom. Misforståelser af retningslinjer, fordi de ikke i høj nok grad er 
blevet oversat og forklaret – og fordi det ofte er op til en selv at tolke, 
hvad det betyder i praksis. Betydningen af vores arbejde er tydelig i en tid 
som denne. Vi har fat i de i forvejen isolerede kvinder og deres familier, 
og kan formidle og forklare den massive og komplekse information om 
Corona, og vi formår at bygge den manglende bro til det etablerede 
sundhedssystem. Samtidig bidrager Kringlebakken, gennem vores 
fortalervirksomhed og vidensdeling til, at råbe op, give faglig viden og 
viderebringe brugernes erfaringer til undersøgelser. Det er nødvendigt at 
bidrage til, at nuancerer debatten i en tid, hvor der sker en udskamning 
af visse etniske minoritetsgrupper. At være smittet med Covid 19 og 
være etnisk minoritet er af nogle politikere blevet gjort til en privatsag 
og ikke, som det i høj grad er, et udtryk for et ulige samfund.

Dette år har i særdeleshed vist Kringlebakkens evne til at udvikle sig i 
forhold til den situation og de behov vi står overfor. Coronapandemien 
har krævet nytænkning og mange kreative løsninger, omstillingsparathed 
og ikke mindst, håb og optimisme. Da Kringlebakken lukkede ned i marts 
måned, blev der investeret i telefoner, så alle medarbejdere hjemmefra 
kunne bevare kontakten, rådgive samt formidle og forklare Sundheds-
styrelsens anvisninger og restriktioner til husets medlemmer.
Det blev meget hurtigt tydeligt at nedlukningen af huset havde for store 
konsekvenser for vores i forvejen marginaliserede familier. Konsekvenser 
i form af angst, ensomhed og familiekriser. Mange familier bevægede sig 
ikke udenfor af angst for at blive smittet. Derfor iværksatte vi ”walk n’ 
talk” ture for mor og børn eller med mindre grupper – omsorgssamtaler 
med indbygget sightseeing og naturoplevelser, Corona information og 
pædagogisk rådgivning om hverdagen med børn under nedlukningen. 
Det blev til mange ture rundt omkring i København og omegn. Samtidig 
begyndte huset at åbne op for de allermest udsatte/marginaliserede, og 
de der havde størst behov for netværk, danskundervisning og rådgivning. 
Når man som Kringlebakken arbejdet med mennesker, der ikke taler 
sproget og har ringe kendskab til samfundet er onlineløsninger ikke en 
mulighed i længden!
Da vi lukkede ned i anden omgang, lukkede vi kun delvist. Vi fastholdt en 
- en rådgivning, Sundhedssamtaler og jobrådgivning. Og alle børnene 
modtog besøg fra deres yndlingspædagog, som bragte gaver og omsorg.



Bispeparken røg af Ghettolisten
2020 blev året, hvor Bispeparken røg af ghettolisten. (Kringlebakken har 
lejemål i Bispeparken). Forud den nye ghettoliste lå en kæmpe indsats 
for at få flere lejeres uddannelser indsamlet eller godkendt. Dette 
arbejde var Kringlebakken naturligvis behjælpelig med. 22 beboere fik 
anerkendt uddannelsen fra hjemlandet, og det gjorde udslaget. Vi mener, 
at ”Ghettoloven” er både diskriminerende og strukturel racistisk.

Kvindernes Internationale Kampdag 
med besøg af Halime Oguz, SF
Igen i år fejrede vi kvindernes Internationale kampdag med debat om 

kvinders rettigheder og negativ social kontrol. Ved roret stod Folketings-

politiker Halime Oguz, som delte af sin egen personlige historie. Det var 

en meget bevægende dag med mange smil og tårer. Negativ social 

kontrol har været et af de store emner i året der gik. Megen af vores 

vidensdeling og Fortalervirksomhed har omhandlet netop dette 

problemfelt. I år har fokusset i høj grad været orienteret mod kvinders 

manglende deltagelse på arbejdsmarkedet grundet negativ social 

kontrol. Året har stået i samarbejdet og vidensdelingens tegn. 

Kringlebakkens status som vidensbase betyder, at vi bliver indkaldt til at 

deltage i ekspertpaneler og undersøgelser på integrationsområdet. Det 

betyder at vores strategi virker efter hensigten, og det er vi naturligvis 

både glade og stolte over.

Lysfest for Fred
Racisme og diskrimination har været et tema i Kringlebakken i et år, hvor 
Muhammadtegningerne igen satte verden i brænd. Vi afsluttede året med 
Lysfest for Fred i december. I samarbejde med Fredsprojektet mod 
Racisme arrangerede en gruppe kvinder demonstrationer for fred. Det 
blev dog kun til en, så lukkede landet ned. For selvom vi havde forsamlings-
retten i forhold til at afholde demonstration, så valgte vi ikke at gøre nytte 
af den. I sammen ånd, som demonstrationens budskab: at selvom vi har 
ytringsfriheden, så er den ikke nødvendig, hvis den er til skade for 
flertallet.

Kringlebakken er blevet haveejere
Med stor støttet fra Bispeparkens bestyrelse er det lykkedes af få et lille 
stykke jord. Det betyder at vi i det kommende år skal finde midler til at 
etablere en lille have, hvor vi kan dyrke urter og inviterer naboer og 
andet godtfolk til ka�e. Det ser vi frem til.

Bogen om Kringlebakkemetoden er undervejs
En anden ting vi ser frem til, er bogen om Kringlebakkemetoden, som 
udkommer i 2021.
I årets sidste måneders har vi påbegyndt samarbejdet med journalist og 
forfatter Ole Hammer, som har publiceret flere værker om integration, 
og som nu har sat sig for at beskrive Kringlebakkens arbejde og metoder. 
Det er vi meget stolte af!

Håb for det nye år
Vi ser frem til det nye år og har håb for, at vi igen kan give hinanden 
kram og håndtryk. At vi kan samle hele kursusgruppen og hele projekt-
grupper i store hold. At vi igen kan holde fester og være forsamlet. 
At vi igen kan have en hel almindelig hverdag uden sprit og mundbind.
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OM KRINGLEBAKKEN
Integrationshuset Kringlebakken er en privat medlemsbaseret forening 
der arbejder målrettet for at styrke integrationen af kvinder med 
minoritetsbaggrund samt deres børn. Det gør vi ud fra principper om 
lighed, frihed og ligeværdighed. Kringlebakken arbejder ligeledes 
målrettet med at nedbryde fordomme og diskrimination og bygge bro 
mellem mennesker på tværs af sproglig og kulturel baggrund.

Kringlebakkens indsatser er designet, og udvikler sig, med det mål at 
sikre en god integrationsstart for nytilkomne kvinder og deres børn samt 
tage imod isolerede og marginaliserede kvinder. Vores indsatser er 
helhedsorienterede og styrker aktiv samfundsdeltagelse for kvinder og 
børn.

Det gør vi gennem indsatser som:

 Videns- og kapacitetsopbygning

 Rådgivning og socialfaglig support

 Forebyggelse af ulighed på sociale 
 og sundhedsmæssige områder

 Fortalervirksomhed og vidensdeling

Vision
Et samfund, hvor kvinder og børn med etnisk minoritets 
baggrund, er en ligeværdig del af det store fællesskab.

Mission
Kringlebakkens indsatser styrker aktiv samfundsdeltagelse 
for kvinder og børn med etnisk minoritetsbaggrund.

Kringlebakken er fortalervirksomhed for og med 
marginaliserede kvinder og børn med etnisk minoritets-
baggrund, og arbejder for at skabe forståelse for og nedbryde 
fordomme samt bygge bro mellem mennesker på tværs.

Kringlebakken er en videns base, der formidler viden om 
integrationsområdet med særlig fokus på den tidlige, 
forebyggende og helhedsorienterede indsats.



kvinder og børn fra 29 forskellige oprindelseslande

individuelle rådgivninger og forældresamtaler

omsorgssamtaler, gåture og hjemmebesøg under Corona

mentorforløb

2020 I TAL
268
651
128

21

62%

74%

24% af kvinderne i Jobzonen 
er kommet i ordinært arbejde

af børnene i Børnestuen
er kommet i ordinær daginstitution 

af kvinderne fra Kursusgruppen 
er kommet videre på sprogskole
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Jeg kommer fra Afghanistan og har været i Danmark siden 2014. 
Jeg lever sammen med min mand og vores tre piger, som alle er født 
her. Jeg har ikke gået på sprogskole, men har lært alt min danske her i 
Kringlebakken. Jeg kom her også da min anden datter blev født, så havde 
jeg min ældste datter nede i Børnestuen, mens jeg lærte dansk. 
Kringlebakken hjælper mig med mange ting. F.eks. med at læse og forstå 
breve. Eller da jeg måtte tage på asylcenteret i Jylland, og fik hjælp til at 
købe billetter og kontakt til en person i Vejle, som hjalp mig med at 
komme på den rigtige bus til asylcenteret. Det var første gang i mit liv, 
hvor jeg rejste rundt på egen hånd. Til at starte med var jeg ret bange. 
Jeg er meget glad for at komme i Kringlebakken og mine piger elsker 
det her sted. Vi har været med på mange ture og jeg har fået veninder 
her fra Kringlebakken.

MØD SHOGOFA
Jeg kommer fra Guinea og har to drenge på 4 år. Jeg har været i 
Danmark siden 2016 og venter nu på svar på min ansøgning om 
forlængelse af opholdstilladelse. KRYDS FINGRE FOR MIG! Kringlebakken 
har hjulpet mig med at forbedre min arbejdssituation. Jeg var tidligere 
ansat i et meget dårligt firma, som ikke havde fortalt mig at jeg selv 
skulle indberette min indtjening til SKAT. Jeg vidste ikke engang hvad 
SKAT var før en rådgiver fra Jobzonen fortalte mig om det. Det kunne 
have haft kæmpe konsekvenser for mig i forhold til at få forlænget min 
opholdstilladelse. Nu arbejder jeg flere forskellige steder, hvor jeg gør 
rent, men når jeg har bestået min eksamen, søger jeg ind på SOSU-
uddannelsen. Jeg er med i projekt Q og mødes med en rigtig sød kvinde, 
som er min mentor. Vi mødes som regel på biblioteket, og hun hjælper 
mig med at styrke mit danske sprog.

MØD AMINATA
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Jeg er på barsel med mit femte og SIDSTE barn. Jeg er i gang med at 
søge om Dansk Statsborgerskab og blev i tvivl om, proceduren. Det er 
meget svært og jeg bliver nervøs. Så kom jeg til at tænke på Kringlebakken. 
Her kom jeg meget for nogle år siden, hvor jeg var alene med mine to 
store piger. Jeg var med i et projekt for enlige mødre og jeg kom meget i 
jobzonen. Det var også her jeg søgte ind på mit studie. Siden er jeg 
færdiguddannet og været på arbejdsmarkedet, blevet gift og født tre 
drenge. Efter min barsel tænker jeg at søge ind på videregående 
uddannelse. Jeg vil gerne have de ekstra beføjelser i min karriere. Jeg er 
glad for Kringlebakken. Selv om jeg ikke er kommet her meget, så er det 
rart at vide, at man altid kan få hjælp her. Det gør en tryg.

MØD MONIRA
Jeg kommer fra Iran og har boet i Danmark i 16 år. Før arbejdede jeg 
i en systue, som desværre måtte lukke. Så begyndte jeg at komme i 
Kringlebakkens Jobzone, hvor jeg får hjælp til at søge arbejde. Vi har 
skrevet hundredvis af ansøgninger. Jeg har været til samtale, og 
Kringlebakken har hjulpet mig til at forberede mig og rådede mig til 
mange ting jeg aldrig selv ville have tænkt på. De hjalp mig også til at få 
et kursus i blomsterbinding og lige nu er vi i gang med at lave en 
portefølje med billeder af mine buketter. Jeg er i virksomhedspraktik i en 
dejlig blomsterbutik, som jeg selv har fundet. Det er min drøm at have 
min egen blomsterforretning – en dag. Jeg er også frivillig i Kringlebakken 
og er med til at arrangerer aktiviteter i Fredagscafeen. Jeg har undervist 
i syning på de workshops, hvor vi har syet mundbind. Jeg er meget glad 
for at komme i Kringlebakken. Her føler jeg mig hjemme.

MØD FOROUGH



ÅRET DER GIK
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DANSK I ET USÆDVANLIGT ÅR

Sproget er nøglen til samfundet og derfor er dansk et af de vigtigste 
elementer for Kringlebakkens mål, om at give hver enkelte kvinde, der 
kommer i huset, øgede handlekompetencer og livsmuligheder til aktiv 
deltagelse i samfundets fællesskaber:

Undervisningen i Kringlebakken er et springbræt til de ordinære 
sprogskoler, såvel som en fastholdelse af integrationsprocessen, når 
kvinden f.eks. er på barsel. Kvinderne der tilmelder sig undervisningen i 
Kringlebakken er enten på barsel fra sprogskole eller arbejde og flere er 

deltid på sprogskole eller arbejde samtidig med at de går til dansk-
undervisning. Andre igen har endnu ikke adgang til de kommunale tilbud, 
og kommer derfor hos os.

Danskundervisningen har både ændret form og indhold i løbet af 2020. 
Indtil Danmark blev lukket den 12.marts var antallet af kvinder og 
indholdet i undervisningen et miks af ”kernefagligt dansk”, sundhed, 
pausegymnastik, ernæring, demokrati, børneopdragelse og kultur. 
Fra april har der været begrænsning på antallet af kvinder i kursusgruppen, 
der derfor er delt op i sproggrupper fordelt på to hold, så der tilbydes 
dansk 2 dage om ugen. Indholdet har især i begyndelsen af pandemien 
haft fokus på sundhed – fysisk og psykisk i en angstfuld og usikker tid. Vi 
har skrevet breve til familien i hjemlandet, der er oplyst om restriktioner 
i Danmark i forbindelse med Corona på mange sprog. Især har fysisk og 
mental sundhed samt konflikter i familien været emner, vi har arbejdet 
med. Meget at undervisningen i 2020 har ganske enkelt handlet om 
Corona; håndhygiejne, håndvask, afstand, brug af mundbind i praksis, 
Coronatest og alle de råd, der kommer fra Sundhedsstyrelsen. Med 
håndsprit på bordet og afsprittede hænder finder vi alligevel en form!

Omdrejningspunktet for undervisningen i øvrigt er tekster om den fiktive 
kvinde, Amina, der er en aktiv kursist i Kringlebakken. Med udgangspunkt 
i hendes daglige liv, arbejder vi med ord og vendinger, grammatik, 
vokaler, udtale, talerunder om ”hvordan det går”, påklædning, mad, 
aktiviteter og kropsord. Og hvilke spørgsmål, der vokser ud af dette 
arbejde.

Før- og ind imellem nedlukninger har vi afviklet nogle af Kursusgruppens 
oplæg, bl.a. Mor mellem to kulturer, pædagogiske dage og et mindre 
fotoprojekt. Vores praktikant Kübra har holdt oplæg om at vokse op 
mellem to kulturer.

Online dansk
Allerede i marts startede vi online dansk til en gruppe brugere. Online 
dansk tilbydes en gang om ugen og varetages af vores frivillige 
dansklærer Inger. Det er en af de indsatser vi vil videreudvikle og 
fortsætte med. Ligesom det har været interessant at afprøve samtaler 
over telefon, som en del af
undervisningen. Telefonsamtaler er en særlig øvelse da vi ikke kan se 
hinandens mimik. Et felt vi også vil kikke nærmere på.

Ekstra dansk
Hver torsdag underviser Jennifer i dansk for øvede. Kursisterne på dette 
hold er sprogligt længere fremme og her arbejdes på grammatik, udtale 
og tekster. Holdet er lille og har derfor mulighed for at gå i dybden. 
Jennifer tilrettelægger undervisningen ud fra de emner der dukker op i 
samtalerne fra gang til gang.

SUNDHED I LYSET AF PANDEMIEN
Under en pandemi som den vi oplever i 2020, træder uligheden i sundhed 
tydeligt frem i smitte-statistikkerne og i den form for information der 
gives. Her fungerer husets sundhedsindsatser som et springbræt til det 
etablerede sundhedssystem. Mange af husets kvinder har grundet 
sprogvanskeligheder og manglende viden om det danske samfund svært 
ved at forstå restriktioner og anbefalinger fra myndighederne, som ofte 
er komplekse også selvom de oversættes. De skal forklares igen og igen 
på folks modersmål og prøves af i praksis.

Der har været særligt fokus på den mentale sundhed, som en del af 
undervisningen i Kursusgruppen. En pandemi, som rammer familiemed-
lemmer i lande, man ikke kan rejse til, påvirker det mentale helbred. Tab 
af familiemedlemmer og svær sygdom har ramt nogle af brugerne i huset.

Mange af husets i forvejen isolerede kvinder føler sig ensomme og 
angste under Coronapandemien. De har ikke sproget og kendskabet til 
samfundet til at forstå restriktionerne. Så tyr man til at følge de 
restriktioner der er i ens hjemland, som oftest har været hårdere ramt 
end Danmark. Der har derfor været meget angst og isolation i de enkelte 
familier. Vi har arbejdet med, hvor vigtigt det er at komme ud, lufte ud og 
konflikthåndtering i familierne. Når mange er samlet på få kvadratmeter 
i lang tid, kan konflikter ikke undgås. Vi har arbejdet med netværkets 
betydning, ensomhed og hvordan man kan mindske den følelse. Vi har 
talt om at kroppen skal bruges, bevæges. Vi har lavet forsigtige 
skulderløft og talt om madens betydning, om d - vitaminer og kalk. Om 
store linjer og detaljer for at undgå mangelsymptomer i en svær tid. Og 
af og til har vi gået ture i kvindernes lokale områder og kombineret 
motion med samtaler.

Sundhedssamtaler
I år er der afviklet 83 individuelle sundhedssamtaler. Samtalerne har 
handlet om emner som graviditet og fødsel, barnets søvn og rytmer, kost 
og sygdomsforebyggelse, rygestop, vægttab, prævention og mentalt 
helbred og, ikke mindst, Corona. Husets sundhedsfaglige medarbejder 
har været på hjemmebesøg hos familier, der var bange for at gå ud, for 
at snakke Corona og drage omsorg.

Svømning
De første måneder af året kunne vi tilbyde svømmeundervisning for 
nybegyndere og øvede en gang om ugen. Resten af året har deltagerne 
løbene forgæves efterspurgt svømmetimerne. De savner svømmetrænin-
gen og de mange grin i vandet. Desværre har også svømmehallen været 
lukket ned det meste af året.

62% er kommet på sprogskole, i uddannelse eller i arbejde

26% er fortsat tilknyttet Kringlebakken ud over sprogskole/arbejde
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Hver torsdag underviser Jennifer i dansk for øvede. Kursisterne på dette 
hold er sprogligt længere fremme og her arbejdes på grammatik, udtale 
og tekster. Holdet er lille og har derfor mulighed for at gå i dybden. 
Jennifer tilrettelægger undervisningen ud fra de emner der dukker op i 
samtalerne fra gang til gang.

SUNDHED I LYSET AF PANDEMIEN
Under en pandemi som den vi oplever i 2020, træder uligheden i sundhed 
tydeligt frem i smitte-statistikkerne og i den form for information der 
gives. Her fungerer husets sundhedsindsatser som et springbræt til det 
etablerede sundhedssystem. Mange af husets kvinder har grundet 
sprogvanskeligheder og manglende viden om det danske samfund svært 
ved at forstå restriktioner og anbefalinger fra myndighederne, som ofte 
er komplekse også selvom de oversættes. De skal forklares igen og igen 
på folks modersmål og prøves af i praksis.

Der har været særligt fokus på den mentale sundhed, som en del af 
undervisningen i Kursusgruppen. En pandemi, som rammer familiemed-
lemmer i lande, man ikke kan rejse til, påvirker det mentale helbred. Tab 
af familiemedlemmer og svær sygdom har ramt nogle af brugerne i huset.

Mange af husets i forvejen isolerede kvinder føler sig ensomme og 
angste under Coronapandemien. De har ikke sproget og kendskabet til 
samfundet til at forstå restriktionerne. Så tyr man til at følge de 
restriktioner der er i ens hjemland, som oftest har været hårdere ramt 
end Danmark. Der har derfor været meget angst og isolation i de enkelte 
familier. Vi har arbejdet med, hvor vigtigt det er at komme ud, lufte ud og 
konflikthåndtering i familierne. Når mange er samlet på få kvadratmeter 
i lang tid, kan konflikter ikke undgås. Vi har arbejdet med netværkets 
betydning, ensomhed og hvordan man kan mindske den følelse. Vi har 
talt om at kroppen skal bruges, bevæges. Vi har lavet forsigtige 
skulderløft og talt om madens betydning, om d - vitaminer og kalk. Om 
store linjer og detaljer for at undgå mangelsymptomer i en svær tid. Og 
af og til har vi gået ture i kvindernes lokale områder og kombineret 
motion med samtaler.

Sundhedssamtaler
I år er der afviklet 83 individuelle sundhedssamtaler. Samtalerne har 
handlet om emner som graviditet og fødsel, barnets søvn og rytmer, kost 
og sygdomsforebyggelse, rygestop, vægttab, prævention og mentalt 
helbred og, ikke mindst, Corona. Husets sundhedsfaglige medarbejder 
har været på hjemmebesøg hos familier, der var bange for at gå ud, for 
at snakke Corona og drage omsorg.

Svømning
De første måneder af året kunne vi tilbyde svømmeundervisning for 
nybegyndere og øvede en gang om ugen. Resten af året har deltagerne 
løbene forgæves efterspurgt svømmetimerne. De savner svømmetrænin-
gen og de mange grin i vandet. Desværre har også svømmehallen været 
lukket ned det meste af året.
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BØRNESTUEN
Den tidlige og forebyggende indsats
De første år af barnets liv er grundlæggende for barnets identitet, 
selvværd og tillid til sig selv og sin omverden samt, ikke mindst for den 
sproglige udvikling.

I Kringlebakkens vuggestue (i daglig tale Børnestuen) arbejder vi med 
sprogstimulering hver dag. Når mor og barn er ankommet, samles vi til 
morgensamling, med børnesange og sangmotoriske øvelser. Det er 
sprogstimulering for både mødre og børn. Hvert barn får deres eget 
hæfte med sange og øvelser, som de kan bruge derhjemme også. Vi har 
fokus på at sætte ord på alt. vi har bogstaver til at lege med og ku�erter, 
hvor vi kan finde ting og sætte ord på. Mødrene kan låne børnebøger med 
hjem til godnat læsning og hvert barn får en bog i fødselsdagsgave.

Forældrevejledning og individuel rådgivning
Udover de daglige vejledninger, som rummer alt fra madpakke og 
søvnrytme til forældrerolle og børneopdragelse - tilbydes mødrene også 
individuelle samtaler hos den pædagogiske rådgiver. I år har der dog 
været et særligt fokus på ”Corona livet” med børn hjemme i lejlighederne, 
og mødres bekymringer for deres børn i daginstitution og skole.

Børnestuen rummer normalt 8-10 børn ad gangen, men har også i år måtte 
organisere sig ud fra de restriktioner Covid-19 har medført. Børnestuen 
er et springbræt til de ordinære daginstitutioner med mål om, at barn såvel 
som mor (og far) skal få kendskab til og tryghed ved at sætte sit barn i 
vuggestue og børnehave. Derfor er der stor fokus på tryghed og formidling 
til mor. Hvad får barnet ud af at gå i daginstitution. Hvordan siger man 
farvel til barnet, hvordan ser en god og sund madpakke ud. Hvilket tøj har 
barnet brug for i daginstitutionen osv. Megen formidling handler desuden 
om det lille barns selvstændighed og kommunikationsevne. I Børnestuen 
er der altid en medarbejder til at sparre med omkring børneopdragelse.

74% af børnene startede i ordinær daginstitution
64% i vuggestue & 10% i børnehave
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RÅDGIVNINGEN
Lighed og lige rettigheder for alle borger i Danmark

Formålet med rådgivningen er at styrke lighed pa de sociale, 
uddannelses- og erhvervs- samt sundhedsmæssige omra der og at 
forebygge social deroute.

Rådgivningen spænder bredt lige fra dagligdagens udfordringer sa som 
digital post, børneopdragelse, forældrerolle, skrivelser til kommune, 
ansøgninger og personlige problemstillinger til økonomisk ra dgivning og 
egen eller barns sundhed. Der er ogsa tunge sociale problematikker som 
eksempelvis vold i hjemmet, skilsmisse eller økonomisk deroute med fare 
for udsættelse af lejlighed. Ra dgivere kan ligeledes være bisidder eller 
henvise kvinder til samarbejdspartnere, som arbejder mere specialiseret.

Rådgivningen er helhedsorienteret og har altid afsæt i hjælp til selvhjælp, 
som gør den enkelte i stand til at klare sig selv. En samtale kan tage alt 
mellem en halv time til en hel dag, afhængig af problemets omfang og 
hvor mange forskellige myndigheder, som vi skal have ind over. Modsat 
sagsbehandlingen i det kommunale regi, som er specialiseret inden for de 
enkelte lovomra der, arbejder vi bredt og helhedsorienteret. Det fordrer et 
tæt og tillidsfuldt samarbejde mellem ra dgiver og kvinde.

Individuelle rådgivninger 
registret i 2020:

• 112 socialfaglige rådgivninger

• 101 individuelle pædagogiske rådgivninger

• 83 sundhedsfaglige rådgivninger

• 81 uddannelses- og erhvervsrådgivninger

• 94 Interkulturel formidling

• 107 Omsorgssamtaler/ Corona nedlukning

• 21 Omsorgsgåture/Corona nedlukning

Dertil har der i børnestuen været:
180 Forældresamtaler og et ukendt antal Coronainformationer 
over sms og telefon.

Af de rådsøgende er størstedelen bosat i Københavns 
kommune, men kommer også fra Frederiksberg, Vallensbæk, 
Hørsholm og Gladsaxe kommune.

Langt de fleste er kvinder, men vi har også modtaget enkelte 
mænd og store børn i rådgivningen.
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KONSEKVENSER AF 
CORONA PANDEMIEN
- BERETNING FRA RÅDGIVNINGEN
Shila havde gået i undervisningen i nogle måneder. Hun talte meget lidt 
dansk og talte i det hele taget ikke rigtig med nogen. Den pædagogiske 
rådgiver havde haft hende til individuel samtale da vi fornemmede, at der 
var noget galt. Men Shila fortalte, at alt var fint.
I første uge af nedlukningen kontaktede Shila den pædagogiske rådgiver 
over telefonen. Hun var ikke i stand til at kommunikere på hverken dansk 
eller engelsk, men hun kunne alligevel gøre klart, at hun havde akut brug 
for hjælp. Det var aften og op til en weekend, så rådgiveren så ingen 
anden udvej end at kontakte en tidligere ansat, der kunne tale kvindens 
sprog, og som i dag er ansat i kommunalt regi. Den tidligere ansatte 
kontaktede derefter Shila via sms, og kom på den måde i dialog med 
hende. Kvinden blev guidet og fik hjælp til at få kontakt til rette 
myndigheder. Den weekend flyttede Shila med sit lille barn, og med 
hjælp fra rådgiver der fulgte hende, på krisecenter. Rådgiveren havde 
lagt en plan B og nøje indøvet flugten med Shila. De fik heldigvis ikke 
brug for plan B. Alt forløb fint.

Coronakrisen har været hård for alle, men ikke mindst for de i forvejen 
udsatte borgere, hvor sociale, økonomiske og psykiske problemer 
allerede presser hverdagen.

Tre kvinder flyttede under og lige efter nedlukningen fra deres 
ægtefæller med hjælp fra Kringlebakkens rådgivere.
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JOBZONEN
Kvinder i uddannelse og arbejde

Kvinder med etnisk minoritetsbaggrund har en lavere tilknytning til 
arbejdsmarkedet end etnisk danske kvinder. Overordnet set går det i 
den rigtige retning, men at så stor en procentdel (48%) fortsat står uden 
for arbejdsmarkedet, er et problem for den enkelte kvinde såvel som for 
samfundet. For kvinden er det at stå udenfor et så stærkt fællesskab som 
arbejdsmarkedet ensbetydende med en øget risiko for social isolation, 
marginalisering og manglende integration. Det har økonomiske 
konsekvenser såvel som konsekvenser for chancelighed, og så er det et 
kæmpe problem i forhold til ligestilling.

Debatten fremhæver konsekvent årsagen til den manglende arbejds-
deltagelse som værende kvinden selv og hendes kulturelle baggrund. 
Vi mangler endnu en debat om, hvorvidt arbejdsmarkedet er villige til at 
være en del af løsningen, ved og sikre ansættelse af medarbejdere der 
måske kræver en lidt anden indgang i forhold til sproglige kvalifikationer 
og formelle kompetencer.

En anden og meget væsentlig manglende årsagsforklaring er den 
diskrimination der finder sted på det danske arbejdsmarked. Undersøgelse 
viser, at kvinder der bærer slør skal sende 60 % flere ansøgninger end 
etniske danskere for at blive kaldt til en jobsamtale. Der er ingen tvivl om 
at den tone vi er omgivet af, har en negativ e�ekt, også på arbejdsmarkeds 
villighed til at ansætte kvinden med tørklæde og accent.

”Det vi i hvert fald oplever i Kringlebakken er kvalificerede kvinder 
der brænder for at komme i arbejde. Kvinder der sender den ene 
ansøgning efter den anden. Går rundt fra sted til sted for at søge om 
arbejde, Er i virksomhedspraktik efter virksomhedspraktik, men 
fortsat står uden arbejde.”
– Rådgiver i Jobzonen

Jobzonen
25 kvinder har i år gjort brug af Jobzonens tilbud om uddannelses- og 
erhvervsvejledning. Heraf er 6 kvinder kommet i ordinær beskæftigelse.

Jobzonens indsatsområder dækker såvel afklaring af kvindens 
kompetencer, ønsker og muligheder, hjælp
 til CV og jobansøgning, jobsøgning via 
jobportaler, uddannelse og S.U., 
samt godkendelse af uddannelses-
papirer fra hjemlandet. 
Derudover vejleder vi 
individuelt i normer og regler 
på arbejdsmarkedet og 
jobsamtalen. Brugerne i 
Jobzonen spænder bredt fra 
kvinden med ingen til kvinden 
med høj uddannelses-
baggrund og erhvervserfaring. 
Begge parter har svært ved at 
finde fodfæste på det danske 
arbejdsmarked.

24%
af kvinderne i Jobzonen 

er kommet i ordinært
arbejde



Wafaa blev færdiguddannet i sommeren 2020, og er i dag ansat
som folkeskolelærer på en lokal skole.

Vi er utrolig stolte af Wafaa – og glade på hendes vegne. Vi ved hvor 
meget hun har knoglet for at få sine mål.

Det har bestemt ikke været let, men jeg nægtede at give op fortæller 
Wafaa. Engang i starten af min uddannelse var jeg lige ved at knække, 
men så fik jeg via Kringlebakken kontakt til min Netværksven Roza som 
har støttet mig hele vejen gennem min uddannelse, fortæller Wafaa.

Wafaa kom første gang til Kringlebakken i 2004 sammen med hendes 
dengang lille søn. Her gik hun til undervisning og hendes søn i børnestuen. 
Wafaa har også haft stor gavn af rådgivningen, som har rådgivet og 
støttet hende igennem nogle svære perioder, og da hun skulle søge sit 
første arbejde.

Wafaa har været frivillig i Kringlebakken og har tolket til et hav af oplæg 
-også under hendes uddannelse. Nu vil hun selv være Netværksven for 
en nytilkommen kvinde.

MØD WAFAA
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NETVÆRK OG FÆLLESSKABER
Mange af de kvinder der kommer i Kringlebakken er nye i Danmark og 
har begrænsede netværk. Derfor arrangerer vi aktiviteter der styrker 
fællesskaber og møder på tværs af kulturbaggrund, religion, status og 
livssituation. Ligesom vi har mentorbaserede indsatser og fællesskaber.

Fredagscafeen
Det gør vi bland andet i Fredags cafeen, som, under normale 
omstændigheder, hver fredag er åben for alle medlemmer og eventuelle 
gæster. I år har vi indkøbt symaskiner, og har massefabrikerede flotte 
og personlige mundbind. Kringlebakkens brugerråd har hen over året 
arrangeret Samtalecafe med styrede emner og vi har været på gode ture 
i lokalområdet.

Ferie for alle
Alle ferieperioder – sommer, vinter og efterår er oplevelsestid for 
kvinder og alle deres børn. Vi elsker ferieturene fordi det giver os 
mulighed for at opleve hinanden på en anden måde.
I år er, trods Corona, ingen undtagelse. Vi har vi været på tur til 
Fugleparken i Nordsjælland. Sagnlandet Lejre, Frilandsmuseum. Vi har 
været på tur til skove og strande, i skolehaverne og lokale parker og 
legepladser. Og som altid har vi nydt godt af vores lokale Dansekapellets 
fine tilbud. Hver jul tager vi, traditionen tro i Tivoli, og kommer hjem med 
den årlige julekrus, som vi har drukket varm kakao af.

MENTORBASEREDE PROJEKTER
21 kvinder er i år blevet matchede med en mentor i henholdsvis 
Kringlebakken Netværksvenner og Projekt Q.

Kringlebakkens mentorordninger er baseret på det ligeværdige møde 
mellem to mennesker. Mentorordningerne tilbyder lektiehjælp, hjælp 
til jobsøgning og uddannelsessparring, sociale oplevelser og personlig 
støtte.

Q – ET MENTORBASERET PARTNERSKABSPROJET
Projekt Q er et mentorbaserede partnerskabsprojekt og et samarbejde 
med Foreningen Nydansker samt Frivilligcenter Greve og huset i 
Faaborg. Projektet løber frem til maj 2021 og rummer samlet 60 kvinder. 
20 kvinder er tilknyttet Kringlebakken, heraf er 14 kvinder matchet med 
en mentor. Projekt Q har til formål at styrke livskvalitet og frivillige 
fællesskaber. Udover mentor delen inviteres deltagerne til i alt 6 faglige- 
og sociale arrangementer, hvis indhold deltagerne valgte på første 
arrangement.

Projektet havde, over 6 uger, tilknyttet to studerende fra Kost og 
Ernæringsuddannelsen, som blandt andet oprettede ”Q for sundhed” 
APP, hvor der er blevet kommunikeret og lagt billeder, opskrifter og film 
af motiverende gåture. De studerende har afholdt flere workshops om 
sundhed samt individuelle sundhedstjek, hvor kvinden blev målt og vejet.
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MØD FARDOWSA OG COCO

”Jeg hedder Fardowsa. Jeg er 34 år gammel og mor til fem børn, og så 
læser jeg online HF”.

”Og jeg hedder Coco. Jer er 21 år gammel og studerer socialvidenskab 
og kultur- og sprogmøde studier på RUC”.

”Vi er Netværksvenner og ser hinanden en gang om ugen. Før mødtes vi i 
Kringlebakken eller på Biblioteket, men nu mødes vi hjemme hos Fardowsa, 
som altid disker op med ka�e og snacks. Det er rigtig
hyggeligt”. ”Ja, og vi kan også bedre koncentrere os derhjemme, hvor der 
ikke er alt muligt larm og distrahering”

”Når Coco kommer, så glemmer jeg alt andet og fokuserer på matematik. 
Ellers kan jeg godt blive revet med af hverdagen med børn og vasketøj, du 
ved. Jeg er færdig med HF næste år og så skal jeg læse videre. Jeg har ikke 
endeligt besluttet mig for, hvad jeg vil. Men jeg har nogle ideer. Jeg vil 
hænge min studenterhue her i Kringlebakken, som tak for al den hjælp jeg 
har fået herfra. Det er deres fortjeneste at jeg bliver uddannet”

”Jeg kom i Kringlebakken da her var pigeklub, og nu får jeg støtte til min 
uddannelse. Det hjælper mig rigtig meget. Ikke mindst med at holde 
motivationen oppe. Jeg har ikke nogen danske venner, så for mig er det godt 
at have en relation med en dansk kvinde, som Coco. Hun lever helt 
anderledes end jeg gør. Vi er meget forskellige og har også forskellige 
meninger og alligevel kan vi godt blive enige”

”Jeg synes frivillighed er så fint og for mig er det vigtigt at møde en kvinde 
som Fardowsa, som jeg ellers aldrig ville være kommet i kontakt med. Vi har 
nogle gode samtaler, som giver mig perspektiv på tilværelsen. Jeg bliver 
også motiveret, når jeg indimellem ikke orker at læse. Så tænker jeg at, hvis 
Fardowsa der har fem børn kan, så kan jeg altså også. Fardowsa opfordrede 
mig også til at søge arbejde som mentor, så nu tjener jeg også lidt penge der 
supplerer min SU.
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AKTIV BRUGERINDDRAGELSE OG 
MEDBORGERSKAB
Det at være aktiv og en del af ens lokalsamfund er vigtigt for tilhørs-
forhold og medborgerskabsfølelse. I dette år har vi mere målrettet kunne 
arbejde med at inkludere husets brugere i frivillige indsatser. Al erfaring 
viser, at aktiv deltagelse og erfaring med frivilligt arbejde styrker den 
enkeltes erhvervskompetencer, netværk og ikke mindst selvtillid, som er 
vigtige byggesten for at opnå aktivt medborgerskab – og ikke mindst 
blive rustet til det danske arbejdsmarked.

I perioden august 2019 – juni 2020 har vi projekt Fra Bruger til aktiv 
medborger med det formål. at klæde kvinderne på til at være frivillige 
i andre organisationer og foreninger, men at starte i det små i trygge 
rammer i Kringlebakken.

18 brugere har i løbet af projektperioden været frivillig i projektet aktiv 
medborger”, som er finansieret af PUF-midler fra Socialstyrelsen. 
Kvinderne var en del af tre forskellige frivilliggrupper:hjem til godnat 
læsning og hvert barn får en bog i fødselsdagsgave.

• Brugerrådet – de frivillige mødtes månedligt og diskuterede nye idéer 
 til aktiviteter i huset, såsom ekstra dansk og samtalecafé, som de fik 
 op og køre under projektperioden

• Festudvalget – de frivillige har været frivillige til forskellige ’kulturelle’ 
 fester, såsom Kringlebakkens 20-års jubilæum, Børne- og 
 Forældrefest, indisk Diwali og Høstfest.

• Byttecentralen – kvinderne udviklede planer for, hvordan de kunne 
 ska�e mere tøj og børneting til husets hylder, hvor man kan tage tøj 
 fra, hvis man har behov

Efter projektets afslutning
10 frivillige er stadig aktive, og vi har planer om en ny rekrutteringsrunde 
i starten af 2021.

Det er vores ønske at Fredagscaféen fremover styres udelukkende af de 
kvinder, der bruger huset uden hjælp fra en ansat til koordinering.

PUF har givet midler til at engagerer frivillige blandt huset brugere. 
Midlerne derfra er på demokratisk måde delt på følgende aktiviteter:

• Contact – Mit Liv - Eller er det?

• Kursus om frivillighed v/Frivilligcenter SR-Bistand

• Tur til Zoologisk have

• Tur til Fuglepark

Møde i Kringlebakkens Brugerråd



Komal er frivillig i Kringlebakkens brugerråd, hvor hun, i samarbejde 
med andre brugere planlægger og organiserer aktiviteter. Komal har 
blandt andet opstartet samtalecafe, som samler medlemmer en gang 
om måneden til emnestyret samtaler. Ligesom hun arrangerer andre 
aktiviteter i Kringlebakkens Fredagscafe.

Komal kommer fra Indien, hvor hun er uddannet indenfor Regnskab og 
forretnings styring. Hun har arbejdet i administrationen på en folkeskole, 
hvor de efter et stykke tid ansatte hende som lærer. På grund af hendes 
hårde arbejde og engagement blev hun, året inden hun blev gift og 
flyttede hertil, ansat som rektor. Nu knogler hun for at lære det danske 
sprog, så hun hurtigst muligt kan vende tilbage til arbejdsmarkedet.

”Det er svært at komme i arbejde her i Danmark fordi her er så store 
krav til det danske sprog. Jeg har mange kompetencer og erhvervs-
erfaring, men uden sproget har jeg ikke de store chancer for at komme 
i betragtning”, siger Komal.

Komal kom, sammen med sin mand (som er ansat i Mærsk) til Danmark 
for et år siden, hvor hun hurtigt blev tilknyttet Kringlebakkens 
undervisning. Hun er nu på sprogskole, men deltager til Ekstra Dansk 
hver torsdag eftermiddag.

”Jeg er glad for at kende Kringlebakken, hvor jeg har fundet venner og 
lært meget om Danmark. Det er vigtigt for mig at kunne give tilbage og 
bruge mig selv aktivt ved at være frivillig”

MØD KOMAL
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FORTALERVIRKSOMHED 
OG VIDENSDELING
Vidensdeling og fortalervirksomhed er en vigtig del af vores mission.
Vores mål er at være med til at nedbryde fordomme, være talerør, 
modvirke generaliseringer og bidrage med faglig viden på et politiseret 
område. At styrke etniske minoritetskvinders stemme og indflydelse i 
samfundet er et af husets pejlemærker for de kommende år og det 
forpligter. En stor del at dette arbejde omhandler at give ordet til kvinden 
selv, så hun, frem for at være den der bliver talt om, er den der udtaler 
sig. Det er ikke altid let at stille sig op til interview i en medieverden, som 
jo desværre også er populistisk og hurtig.

Udstillinger og Bogudsalg
FN’s Modersmålsdag i Nørrebro hallen; I samarbejde med et hav af
lokale organisationer deltog Kringlebakken med udstilling af foto-
projektet af 2019 Menneskerettigheder, eller?
Fotoprojektet Food Memories kunne fra december måned opleves på 
Cafe’ Riccos, hvor seks af udstillingens tolv billeder prydede væggene. 
Food Memories blev til i et samarbejde med Immart i 2017 og består af 
portrætter samt fortællinger om madretter med særlige minder.

”JOY RANYA SANA SHADMAN MARIAM - Fem kvinders fortællinger” 
forhandles nu, ikke alene i Kringlebakken, men også hos Immigrant-
museet i Farum, Boghandlen i Møllegade og Spidsroden på Nørrebro. 
Det er vi meget stolte over!
Vi har hen over året og ind i mellem nedlukninger, arrangeret debataftener 
som skulle samle lokale mennesker til debat med udgangspunkt i emner 
relateret til bogen. Desværre har vi måtte aflyse hver gang på grund af 
Corona restriktioner. Vi håber det lader sig gøre i 2021.

Kringlebakken - en aktør der støtter kvinder underlagt 
negativ social kontrol
Samfundsdebatten har i år haft fokus på negativ social kontrol som en 
barriere for at komme på arbejdsmarkedet for etniske minoritetskvinder, 
og den debat har husets medarbejdere og brugere deltaget i og søgt at 
nuancere og udfordre. Det kræver et stort forarbejde at slippe husets 
kvinder løs i medieverdenen om emner så politiserede, hvor der 
eksisterer så stor stigmatisering. En stigmatisering vi ikke ønsker at 
bidrage til at videreføre. Kvinderne skal fremstå som det de er - 
ressourcefyldte og stærke.

Artikler i B.T. & Berlinske Tidende
Kringlebakken og enkelte af husets kvinder er stået frem og fortalt om 
barrierer for at komme i job, som de har oplevet til Berlingske og BT. 
Det er historier om at blive kontrolleret af deres familier, så det var 
svært for dem at træ�e de valg de selv ønskede, herunder at arbejde. 
Samtidig er det historier om stærke kvinder, der har gået mod den 
negative sociale kontrol for at finde deres egen vej. Og historier om et 
samfund, hvor kvinderne oplever strenge sprogkrav og diskrimination, 
som barrierer for at få foden indenfor på arbejdsmarkedet, og et 
jobcentersystem, de ikke oplever virker. Det har krævet støtte og 
netværk, en støtte de blandt andet har fundet i Kringlebakken.

Kringlebakken i Radio 4
At barriererne også skal findes i kravene på arbejdsmarkedet og at 
negativ social kontrol er komplekst og ikke kan stå alene er vigtige 
pointer, som er gået igen i vores fortalerarbejde og vidensdeling gennem 
året. Bl.a. har Kringlebakkens leder deltaget i et radioprogram om 
etniske minoritetskvinder på arbejdsmarkedet på Radio 4 ”Det lykkelige 
arbejdsmarked”.
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Kringlebakkens rolle i ekspertpanelet
Der er hen over året være afholdt flere ekspertpaneler omhandlende 
negativ social kontrol og barrierer for at komme på arbejdsmarkedet 
både på kommunalt og nationalt plan. Kringlebakken er blandt andet 
blevet inviteret ind i ekspertpanel hos Integrationsborgmester Cecilia 
Lonning samt i Integrationsministeriet for at komme med viden og 
erfaring fra civilsamfundet. På integrationstræf 2020 blev Kringlebakken 
nævnt at formanden for Rådet for Etniske minoriteter Halima El Abbasi, 
som et af de steder, der styrker etniske minoritetskvinder:

”For at bryde med den kontrol, og for at få flere etniske minoritets-
kvinder i arbejde, er der nødt til at blive sat ind på flere forskellige 
parametre samtidigt. Inddrag civilsamfundet!: Rådet mener, at et 
tættere samarbejde med aktører i lokalområdet kan være med til 
at sikre en bedre kommunikation og større tillid til myndighederne. 
F.eks. FAKTI, Søstre mod vold og Kontrol, Bydelsmødrene og 
Kringlebakken. Deres indsats fokuserer særligt på at hjælpe 
kvinderne til at løse deres egne problemer ved oplysning, 
vejledning og empowerment.”

Kringlebakken -en medspiller i COVID 19 indsatsen
I samarbejde med myndighederne - Sundhedsstyrelsen, SIRI, Integrations-
ministeriet, Københavns Kommunes Covid-19-beredskab samt de 
forskellige organisationer, der har lavet Corona information og hotlines 
på modersmål, har vi formidlet Coronainformation og retningslinjer til 
alle vores brugere.

Derudover har ansatte og brugere bidraget til adskillige interviews og 
undersøgelser af Corona og minoritetsetniske borgere. Her vil vi blot 
nævne; Institut for Menneskerettigheders rapport "Corona rammer 
skævt" om hverdagen under Corona nedlukningen og adgangen til 
information. Kringlebakken er nævnt i rapporten som et sted, der har 
gjort et stort arbejde for at oplyse udsatte borgere om Covid-19.

Det er vi stolte af.

Kringlebakken er en central vidensaktør på tidlige indsatser samt 
udvikler og formidle metoder og viden på integrationsområdet

Det ligger i Kringlebakkens strategiske mål at udbrede, udvikle og 
formidle viden om og metoder for arbejdet på integrationsområdet.
I år har vi videregivet erfaringer til

• Brøndby Strand Helhedsplan

• Voksenuddannelsen i Kumla kommune i Sverige

• Norges Uddannelsesministerie; kortlægning af sprogtilbud 
 til voksne etniske minoriteter i de nordiske lande 

• Nordea fonden om tidlig indsats projekter for at få 
 børn til at trives bedre

• Professionshøjskolen Metropol
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KRINGLEBAKKENS ORGANISERING
Kringlebakken har ved årets udgang i alt 8 deltidsansatte medarbejdere, 
svarende til 4,5 fuldtidsstillinger. Derudover er vi beriget med et korps af 
frivillige tilknyttet de daglige indsatser eller som ad hoc til arrangementer 
og administrationsmæssige opgaver. Kringlebakkens øverste myndighed 
er bestyrelsen, som har det overordnende ansvar for huset, mens den 
daglige drift og ledelse varetages af leder og souschef.

Kringlebakken er overordnede finansieret af Københavns kommunes 
Socialforvaltning med hvem vi har en permanent driftsbevilling. 
Driftsbevillingen dækker dog kun Kringlebakkens kernedrift, hvorfor vi 
hvert år søger fondsmidler til øvrige aktiviteter og nye projekter.

Strategiske pejlemærker og mål for 2020 – 2025

• At arbejde med den enkelte kvinde for at give øgede handlekompetencer 
 og livsmuligheder til aktiv deltagelse i samfundets fællesskaber

• At styrke etniske minoritet kvinders stemme og indflydelse i samfundet

• At være en central vidensaktør på tidlige indsatser samt udvikle og 
 formidle metoder og viden på integrationsområdet

Indtægter 2019

• Københavns kommunens Socialforvaltning

• Socialstyrelsen

• §18

• PUF

• Medlemsindtægter

• Private støttedorer

• Salg af bogen JOY RANYA SANA SHADMAN MARIAM 
 – Fem kvinders fortællinger

Kringlebakkens Bestyrelse

Trine Schaldemose - Forkvinde
Vicedirektør i Mødrehjælpen

Susanne Larsen - Næstforkvinde
Erhvervskvinde

Hannah Aas Tryel
Medarbejderrepræsentant

Josefine Nyberg Jespersen
Selvstændig konsulent

Ole Hammer
Journalist og forfatter

Sussie Skov Nørregård
Programleder hos Human practice Foundation

Karen Prins 
Lektor, Ph.d., Pædagoguddannelsen Forskning og Udvikling 

Nadera Parwani
Aut. psykolog og oplægsholder

Kirsten Kaas (suppleant)
Pædagogisk leder på Kofoed skole
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 støtter frivilligheden i Kringlebakken med midler til faglige- 
 og sociale aktiviteter. Også på frivilligområdet har vi været 
mærket af Coronapandemien, som har begrænset udfoldelser af 
arrangementer. Alligevel har vi haft fornøjelsen af følgende:

• Videns dag om racisme v/Iram Khawaja

• Personaledag til Karen Bliksen museum

• Tur til Tivoli m.m.

• Contact – Mit Liv - Eller er det?

• Integrationstræf 2020

• Immigrantmuseet

§18

Vi skylder jer alle
hjertelig tak for indsatsen!

KRINGLEBAKKENS FRIVILLIGE
VORES DAGLIGE HELTE
42 frivillige, heraf nuværende eller tidligere brugere valgte i år at bruge 
deres tid og ressourcer hos os. Derudover har vi igennem året haft 4 
praktikanter eller studerende i huset.

Det sætter vi stor pris på!

Kringlebakkens mange indsatser lader sig kun gøre fordi engagerede 
mennesker melder sig som frivillige, og hver dag giver af deres 
kompetencer og engagement. For alle gælder det at de vil være en del 
af løsningen for et bedre og mere ligeværdigt samfund.

De frivillige muliggør med deres store diversitet et flow af energi, 
inspiration og nytænkning. Vi har en stab af faste frivillige i Børnestuen, 
undervisningen og Jobzonen. Vi har intern tolkning til oplæg. Frivillige 
mentorer, bestyrelsesmedlemmer og en styregruppe, bestående af 
brugere. Dertil kommer alle de frivillige der involverer sig i større eller 
mindre ad hoc projekter, som arrangementer og særlige aktiviteter.
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KRINGLEBAKKENS NETVÆRKS- 
OG SAMARBEJDSPARTNERE
Af hjertet tak til alle der igennem året har støttet Kringlebakken. 
Uden jer ingen os.

Bispeparkens bestyrelse, Bispebjerg Lokaludvalg, Baba, Biblioteket på 
Rentemestervej, Beboerprojekt Bispebjerg, Beboerprojekt Puls, 
Bispeparkens Kvindeklub, Bydelsmødrenes landsorganisation, Børn og 
Unge forvaltningen, Børneteateret Batida, Beskæftigelses- og Integrations-
forvaltningen Københavns Kommune, Center for frivillig socialt arbejde, 
CBSI, Cevea, Clavis sprogcenter, Danner, Dansekapellet, Dansk Flygtninge-
hjælp, Den sociale retshjælp, Det Lille Teater, Etnisk Konsulent team, 
Etnisk Ung, Efterslægtens Gymnasium, Foreningen Nydansker, FAKTI, 
Familierådgivningen, Fredsprojektet mod racisme- kærlighed og kage - 
Foreningsguiderne, Forebyggelsescentret Nørrebro, FSB Bispebjerg, 
FOBU, Frivilligjob.dk, Forældrenes Børneklub, Gladsaxe kommune, 
Grundtvigs kirken, Håndværkerhavens plejehjem, Indvandrer Kvindecentret, 
Institut for Menneskerettigheder, ImmArt, Immigrantmuseum, Interkulturelt 
Kvinderåd, Klub Bispebjerg, Københavns politi, Københavns kommunes 
COVID 19 beredskab, KAB, lokale vuggestuer og børnehaver, lokale 
skoler, Mødrehjælpen, Møllegade Boghandel, Nationalmuseet, Område-
fornyelse Nordvest, Professionshøjskolen UCC campus Carlsberg, 
Professionshøjskolen Metropol, RED, ReDI School of Digital Integration – 
DK, Rusk, Rigspolitiet, Research Als, SIS - Selskab for Indvandrer 
Sundhed, SIRI, Socialforvaltningen Københavns kommune, SR-Bistand, 
SheZone, Riccos ka�ebar på Nørrebro, Soli Bus, Spidsroden, Sundheds-
plejen Nørrebro/Bispebjerg, Det opsøgende team, Sundhedsforvaltningen 
Københavns kommune, Sundhedsstyrelsen, Trampolinhuset, Translation 
Team, Tandteknikken, Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet, 
Udenrigsministeriet, Urbanplanens danskprojekt, Union.

SAMMEN
ER VI
STÆRKE
Maira

Vil du også være med til at styrke inklusion og 
empowerment af kvinder og børn, så kontakt os på
info@kringlebakken.dk

Hvis du ønsker at støtte via medlemskab eller 
donationer, så kan du indsætte penge på:

MOBILPAY: 80243
BANK KONTO: 7312–0001042714

DU KAN OGSÅ VÆRE MED





Integrationshuset Kringlebakken
Tuborgvej 256-258, st.
2400 København NV

Tlf.: 35 84 00 96
www.kringlebakken.dk
info@kringlebakken.dk

MobilePay: 80243
Jyske Bank: 7312-0001042714

CVR nr.: 25055535

Redaktør
Birgith Rasmussen, Souschef

        Følg os på Facebook


