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2018 var første år med en permanent driftsbevilling under 
socialforvaltningen. Den økonomiske tryghed og stabilitet har 
givet overskud til et nyt spændende initiativ og samarbejde, der 
støtter kvinder i uddannelse og job.

Vi er taknemmelige for den store og brede politiske støtte, 
der betyder, at vi også i år fik forhandlet de sidste midler af 
driftsbevillingen hjem. Nu kan vi smøge ærmerne op og fokusere 
på det, som vi er sat i verden for: nemlig arbejdet for lighed, 
sameksistens, inklusion og empowerment af nydanske kvinder!

LEDELSES-
BERETNING

2018 har være endnu et travlt og meget spændende år. Som 
altid har demokrati og fællesskaber været omdrejningspunktet 
for mange af husets aktiviteter. Kvinderne har været på såvel 
Københavns rådhus som i Folketinget, og politikere har besøgt 
Kringlebakken og formidlet viden om de demokratiske processer. 
Mødet mellem politiker og husets kvinder har stor betydning for 
den enkelte, og for den proces det er at tilegne sig viden og 
forståelse af det danske demokrati.

Derudover har negativ social kontrol og ligestilling været på 
programmet. Kvindernes Internationale Kampdag bød på 
besøg af ligestillingsminister Karen Ellemann til et spændende 

dialogmøde om social kontrol samt børn og unges rettigheder. 
Husets frivillige har hen over året fået tilbudt kurser om samme 
emner.

Men 2018 har også været et udfordrende år. For med regeringens 
fejring af udlændingestramning nr. 50, varsling af et opgør mod 
parallelsamfund og en finanslov, der siges at gå lige til kanten 
af menneskerettighederne, kan vores indsatser for lighed og 
sameksistens til tider føles som at bestige et bjerg. At formidle 
viden, forståelse og sympati for det danske demokrati har 
til tider føltes en kende hult og knap så sikkert. Regeringen og 
dens støttepartier har sat hårdt ind i socialiseringens navn, og 

dagsordenen sigter efter laveste fællesnævner. Konsekvenserne 
af den strategi rammer de mest sårbare i samfundet.

Til trods for kulden udefra er der lunt og varmt her i huset. Vi sørger 
for at anerkende hver og én, der træder ind ad døren, og sikre 
vores nydanske søstre en god start inden de flyver videre til næste 
stop: sprogskole, uddannelse, arbejde eller - oprindelsesland.

Hos os er nøgleordene respekt, rummelighed og frivillighed. Vi 
bygger bro til uddannelse, daginstitution og arbejdsmarked, til 
nye netværk, til kultur og traditioner og til fællesskaber på tværs 
af etnisk herkomst, religiøs overbevisning og status.

LEDELSESBERETNING
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OM INTEGRATIONSHUSET 
KRINGLEBAKKEN

Integrationshuset Kringlebakken er en 
medlemsbaseret NGO. Vi har siden 1999 
arbejdet for lighed, empowerment og 
integration af nydanske kvinder og mødre.

Hos os betyder empowerment at kunne tage kontrol over eget 
liv og kende sine handlemuligheder. Selvom alle borgere i 
Danmark har lige rettigheder og adgang til velfærdssamfundet, 
så er der meget stor forskel på de forudsætninger, som hver især 
har til netop at være i stand til at manøvrere rundt i det danske 
system. Derfor arbejder vi i Kringlebakken med at støtte og styrke 
kvinderne gennem et fokus på følgende kategorier:

• VIDEN

• NETVÆRK

• AKTIV DELTAGELSE

• HJÆLP TIL SELVHJÆLP

KRINGLEBAKKENS MISSION:
Kringlebakkens indsatser styrker lighed på de sociale-, uddan-
nelses, -erhvervs- og sundhedsmæssige områder for kvinder og 
børn med minoritetsetnisk baggrund.

Kringlebakken er fortaler for marginaliserede og udsatte kvinder 
og børn og formidler viden om målgruppen, metoder og integra-
tionsperspektiver til politikere, fagfolk og den almene befolkning.

Kringlebakkens organisering

Vi er 4.7 fuldtidsansatte fordelt på 8 medarbejdere og derudover 
en stor gruppe af frivillige. Kringlebakkens øverste myndighed er 
bestyrelsen, som har det overordnede ansvar for huset, mens den 
daglige drift og ledelse varetages af leder og souschef.

KRINGLEBAKKENS BESTYRELSE 2018
Kirsten Kaas
Leder af undervisningen, Kofoed skole

Trine Schaldemose
Vicedirektør, Mødrehjælpen

Annam Al Hayali
Projektkoordinator, Interkulturel Kvinderåd 

Jane Fogedby
Kommunikationskonsulent, Aids Fonden

Josefine Nyberg Jespersen
Selvstændig konsulent 

Johanne Rolff
Socialfaglig koordinator, Socialforvaltningen 

Kirsten Andreasen
International koordinator, UCC

Birgith Rasmussen
Souschef i Kringlebakken

OM INTEGRATIONSHUSET KRINGLEBAKKEN OM INTEGRATIONSHUSET KRINGLEBAKKEN
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VÆRDIGRUNDLAG
• Frihed under ansvar
• Lighed og ligeværd
• Udgangspunkt i individets ressourcer
• Respektfuld og anerkendende tilgang
• Demokrati og brugerindflydelse
• Omsorg og humor

INDTÆGTER 2018
• Københavns kommunes Socialforvaltning
• § 18 midler under Socialforvaltningen
• Foreningen Nydansker
• Fællesskabspuljen 0mrådefornyelse Nordvest
• Honorar for undervisning ud af huset
• Medlemsindtægter
• Private støttedonorer

KRINGLEBAKKENS INDSATSOMRÅDER

Undervisning Integrationsvuggestue

Sundhed Netværk

Rådgivning Beskæftigelse

Formidling

Kringlebakkens 
kvinder og børn

I 2018 var 229 unikke brugere tilknyttet husets indsatser. 54 
kvinder og 36 børn fra 0-3 år var tilknyttet undervisningen og 
integrationsvuggestuen.

108 kvinder og 31 børn modtog rådgivning og/eller deltog i husets 
øvrige aktiviteter og fællesarrangementer.

Kringlebakkens kvinder er hovedsageligt familiesammenførte 
kvin der, primært fra ikke-vestlige lande. I 2018 havde Kringle-
bakkens brugere 28 forskellige nationaliteter.

De fleste er yngre kvinder mellem 20 – 45 år. Kvinderne er gravide 
og ofte mødre til små, eller større børn. Kringlebakkens tilbud 
varetager to overordnede grupper: gruppe 1 er nytilkomne 
borgere, der gennemsnitlig har opholdt sig i landet i mindre end 
tre år, mens gruppe 2 har været bosat i Danmark i mange år.

Dette sted har lært mig alt. I gav mig motivationen til at gøre 
noget ved mit liv. Selvom jeg har fået et barn, så er det ikke 
enden på mit liv, som jeg tænkte før. Jeg kan stadig gøre meget 
med mit liv. I viste mig vuggestuer, børnehaver, legepladser, 
folketinget og meget andet, og jeg fik så mange venner.   

Tidligere kursist

Ægtefælleforsørget

Kontanthjælp

Dagpenge/barsel

SU

Løn

ØVRIGE KVINDER I KRINGLEBAKKEN

7%

15%

15%
38%

25%

Ægtefælleforsørget

Kontanthjælp

Barselsdagpenge, løn

KURSUSGRUPPEN

87%

7%

6%

OM INTEGRATIONSHUSET KRINGLEBAKKEN OM INTEGRATIONSHUSET KRINGLEBAKKEN
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Kvindernes Internationale Kampdag i selskab med ligestillingsminister  
Karen Ellemann – fokus på negativ social kontrol Fejring af fællesskab og mangfoldighed i Nordvest

Politiker Yildiz Akdogan viser rundt i Folketinget Canadisk tv på besøg for at tale om tvungen vuggestue og ghettoloven

Årets fotoprojekt v/fotograf Pirita Taskinen Eid på Rigshospitalet



Halloween i Kringlebakken Børn og mødre i Det Lille Teater

Jul i Kringlebakken Kursus for mentorer – projekt LIFT

”JEG HAR OPLEVET DET RENE 
DEMOKRATI OG FRIHED. JEG 
HAR LÆRT, AT DET IKKE KUN ER 
EN PERSON – BORGMESTEREN 
– DER BESTEMMER, MEN AT 
DER ER ET HELT UDVALG, SOM 
TAGER FÆLLES BESLUTNINGER. 
I MIT LAND KAN MAN IKKE 
KOMME SÅ TÆT PÅ, HVOR DE 
STORE BESLUTNINGER BLIVER 
TAGET, DET ER UMULIGT.” 

Kvinde fra kursusgruppen i 
forbindelse med rundvisning på 

Københavns Rådhus v/Laura 
Rosenvinge (S) 

Besøg af organisationer under Nordisk Ministerråd



VORES INDSATSER

VORES 
INDSATSER
INTEGRATIONSVUGGESTUEN
22 børn har i år gået i Kringlebakkens vuggestue. Kringlebakkens 
Integrationsvuggestue (kaldet børnestuen) er på mange måder 
omdrejningspunktet for vores eksistens og fokus på den tidlige 
indsats. Imens kvinderne deltager i danskundervisning, bliver 
deres helt små børn passet i børnestuen. Både mor og barn bliver 
introduceret til det danske daginstitutionsliv.

Børnestuen fungerer i sin daglige struktur, som en helt almindelig 
vuggestue- måske lige bortset fra at mødrene deltager i 
morgensamlingen med børnesange og sangmotoriske øvelser. 
Det er sprogstimulering for både mødre og børn.

DET NYE DAGINSTITUTIONSLIV I DANMARK OG 
FORÆLDREROLLEN
De fleste mødre er både uvante og utrygge ved at overlade 
pasningen af deres lille barn til fremmede, når de starter i 
Kringlebakken. Det er en helt uhørt praksis i mange lande, hvor 
mødrene i langt højere grad er hjemmegående. Derfor har 

Børnegruppen er fra 10 måneder og op til 3 år. For nogle børn er 
det første møde med det danske sprog, og for alle er det første 
møde med daginstitutionskulturen.

vi daglige samtaler og vejledning om alt fra farvelseancen til 
madpakker, regntøj, søvn og sprogstimulering. Mødrene kan låne 
børnebøger med hjem til godnat læsningen fra husets bibliotek. 
Mødrene kan også gå til husets pædagogiske rådgiver, hvis de 
har behov for yderligere rådgivning og fordybelse, og der er 
pædagogiske dage på skemaet i undervisningen.

Vi har plads til 8 – 10 børn ad gangen i børnestuen. Børnene kommer 
ofte ud på tur til nærliggende grønne områder og kulturelle rum. 
Vi har fokus på barnets motoriske og sproglige udvikling, og vi taler 
meget med mødrene om barnets udvikling af selvstændighed ift. 
at spise selv, drikke af kop og øve sig i at tage overtøj på.

De ansatte er altid hjælpsomme og jeg har fået rigtig god 
vejledning om madpakker, tænder, drikke af kop og motorisk 
udvikling.

Nybagt mor tilknyttet kursusgruppen

91% BØRN STARTEDE 
I ORDINÆR 
DAGINSTITUTION

68% i vuggestue

18% i børnehave

5% i dagplejeordning Tidlig demokratisk dannelse – børn i Folketinget
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Maya var lidt over 2 år, da hun startede i Kringlebakkens Børnestue. 
Både Maya og hendes mor havde en lang og svær indkøring, og 
moderen havde brug for ekstra støtte og pædagogiske samtaler. 
I starten reagerede Maya med voldsom gråd, og hun sad under 
bordet. Hun klyngede sig til mor og havde svært ved at holde 
øjenkontakt med personalet. Derfor satte vi fokus på de daglige 
rutiner og gav hende ro, forudsigelighed og en fast voksen. I flere 
måneder forsatte personalet disse rutiner. Efterhånden kunne 
vi få øjenkontakt med Maja og tage hende med på små ture 
sammen med de andre børn. Lidt efter lidt åbnede hun sig, hun 
smilede, når hun kom, og ville give kram til både voksne og de 
andre børn i børnestuen.

Senere på året startede Mayas lillesøster i Børnestuen, og hendes 
indkøring gik meget hurtigere. Mor var blevet tryg og havde set, 
hvor stort et udviklingsrum børnestuen var for storesøster.

Begge børn er i dag velintegreret i ordinære daginstitutioner; 
i henholdsvis vuggestue og børnehave. Det gik stærkt 
med indkøringen, da børnenes forældre havde forstået 
daginstitutionskulturen og kunne se den udvikling børnene havde 
gennemgået i det pædagogiske miljø i Kringlebakken.

VORES INDSATSER

De pædagogiske samtaler har været meget hjælpsomme. 
Specielt samtalerne omkring min store datter og hjemmebesøg. 
Min datter var virkelig glad for at starte i børnehaven og har fået 
mange venner. Hun er startet med at tale dansk, og alt det er på 
grund af Kringlebakken – så jeg er meget glad for det!

Tidligere kursist
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UNDERVISNINGEN
”Er lyset for de lærde blot”

Kursusgruppen
54 kvinder og 20 babyer har deltaget i kursusgruppen. Viden 
er en helt central del af Kringlebakkens virke. Vi har opdelt 
vidensformidling i henholdsvis ”Kursusgruppen”, Dansk for øvede 
samt oplæg og ture ud af huset. Alt undervisningsmaterialet 
er hjemmelavet og tager udgangspunkt i deltagernes behov 
samt de ansattes vurdering af, hvad der er vigtigt at have viden 
omkring. Emner som demokrati, sundhed, samfund og kultur, 
forældrerolle og børneopdragelse er faste på skemaet.

De små børn i kursusgruppen er en fornøjelse at have i rummet 
for de følger med og kommenterer hvad der sker, mere end de 
larmer - og af og til falder de i søvn af alt det dansk, de får ind 
med modermælken.

At lære dansk i Kringlebakken er særligt, fordi der ikke udefra er 
et fastlagt mål for, hvad kvinderne skal lære eller hvor hurtigt. 
Så vi har tid til fordybelse, til omveje, eller vende om og gå i en 
ny retning. Noget ligger dog fast! Det er et dagligt mål, at alle i 
gruppen taler, læser, lytter og skriver, for ved at kombinere de 4 
metoder, kan der læres rigtig meget!

Vi læser om en fiktiv kvinde Amina, som laver en masse 
hverdagsting. Amina går til dansk, hun afleverer børn i vuggestue 
og går til forældremøde og stemmer til de danske valg. Hvor 
samtalerne og den daglige undervisning ender afhænger af, 
hvilke kvinder der er i kursusgruppen, hvor længe de har været 
der og hvor meget dansk de taler. Kvinderne bestemmer!

59% af de kvinder, der i 2018 var 
tilknyttet undervisningen i 

”kursusgruppen”kom videre til sprogskole 
(45%) eller i arbejde (14%).

SIDSTE ÅRS UNDERSØGELSE VISTE, AT:
 

38% af Kringlebakkens tidligere 
kursister, der startede eller 

kom tilbage til sprogskole, blev placeret 
på et højere sprogtrin. Det vil altså sige 
en markant forbedring af sprogkompe-
tencer.

GRUNDTVIG OG RETTIGHEDER

Udover det almindelige arbejde har vi i årets løb arbejdet med 
opdragelse og social kontrol i dagene op til ligestillingsminister 
Karen Ellemanns besøg. Det er også blevet til besøg i Dannerhuset, 
vuggestuer, sprogskoler, det lokale bibliotek og en rundvisning 
i Grundtvigskirken. Besøget i kirken gav anledning til en lang 
snak om tro og tvivl, det gode og det onde og ikke mindst om 
Grundtvig og højskolebevægelsen. Demokrati er noget, som 
vi hele tiden vender tilbage til. Vi har arbejdet med begrebet 
frivillighed - fordi demokrati ikke kun handler om af få, men også 
om at give noget tilbage til fællesskabet, som en af kvinderne i 
kursusgruppen formulerede det.

Jeg taler nu dansk med de ældre mennesker, som jeg snakker 
med på mit arbejde hos Red Barnet.

Tidligere kursist

Jeg er startet på dansk 2 (på sprogskolen), men min viden om 
mange ting er meget større end mine klassekammerater. 

Jeg har et hæfte, hvor jeg har skrevet notater og forklaringer om 
forskellige emner, som Hannah har forklaret os. Jeg bladrer tit i 
den. 

En dag var min lærer på sprogskolen meget overrasket over min 
viden om de politiske partier og om menneskerettigheder. Jeg 
har også lært hvad en region er, og hvordan Danmark blev delt 
i regioner.       

Tidligere kursist
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Sundhed i 
undervisningen

Til hverdagslivet hører også viden om sund mad, vitaminer og 
mineraler, og derfor er sundhed en del af vores fokusområde. 
I samarbejde med den lokale sundhedsplejerske har vi haft 
sundhedsværksted, hvor kvinderne blev målt og vejet og lavede 
forskellige balance- og styrkeøvelser. 

Desuden har der været oplæg om sunde madpakker og 
mærkning af fødevarer. Vi har været i Netto for at være så konkret 
som muligt. Der køber vi madvarer med diverse sundhedsmærker 
og går hjem og smager på varerne bagefter.

Det er utroligt, dejligt og skønt at opleve kvindernes engagement 
og vilje til at forstå det samfund, som de nu er en del af. Indenfor 
de enkelte sproggrupper er der en stor vilje og evne til at forklare 
de andre kvinder det, der måske er svært at forstå. På den måde 
bliver kvindernes ressourcer sat i spil og de vokser betragteligt i 
den proces. 

Dansk for øvede
Dette er et tilbud for kvinder, der allerede taler dansk, og har brug 
for at nuancere sproget og praktisere det danske. Læren er frivillig 
og underviser ved brug af aviser, filmklip og samtale. Nogle bruger 
undervisningen som en forberedende øvelse, mens de læser op 
til sprogskolens eksamen. Udgangspunktet i undervisningen er 
også her deltagernes aktuelle behov og interesse.

Besøg i Folketinget20

VORES INDSATSER



DER ER FORSKEL PÅ SUNDHED OG ET 
GODT HELBRED!
Sundhedsindsatsen i huset består af forskellige tilbud, 
der på hver sin måde handler om sundhed. Vi tilbyder 
individuelle sundhedssamtaler, svømning og pilates udover 
sundhedsformidling i danskundervisningen samt oplæg og 
sundhedsværksted. Vi har bl.a. tilknyttet en læge, en tandpleje 
og en jordemoder, der holder oplæg om bl.a. kvinde-kend-
din-krop, prævention og børnesygdomme. De daglige kram 
og grin, de levende lys, de oplevelsesbaserede aktiviteter, og 
de spirende netværk kvinderne i mellem er også en stor del af 
sundhedsindsatsen.

SUNDHED

SUNDHEDSSAMTALER
I år er der afviklet 73 sundhedssamtaler, som har handlet om 
emner som trivsel i familien efter familieforøgelse, om vitamin- og 
mineraltilskud generelt - især D-vitamin og kalk eller i forhold til 
graviditet og spædbørn. Andre samtaler handler om ændring af 
livsstil, vægttab, laktoseintolerance og motion. Der er ydet hjælp 
til at få tandlægebehandling på Tandlægehøjskolen og til at få 
børn i gang med det almindelige vaccinationsprogram, hvis det 
ikke fungerer. Der er også hjulpet med at få aftalt, at der kommer 

tolk hos lægen/på hospitalet ved behov. Der har desuden været 
flere samtaler, hvor omdrejningspunktet har været, hvordan man 
kan komme ud af ensomhed og skabe netværk i Danmark.

SVØMNING
Hver torsdag er der tilbud om svømmeundervisning i en lille 
svømmehal tilhørende det lokale plejehjem. På holdet er 
kvinder med rygproblemer og kvinder, der aldrig har prøvet 
at blive omfavnet af vand. Nogle er skrækslagne i starten og 
helt overbeviste om at de vil drukne. I år har vi haft adskillige 
henvisninger fra Forebyggelses Center Nørrebro. De mange nye 
henvisninger skyldes, at der kun er få andre steder, som laver 
svømning kun for kvinder. I vores optik er det vigtige fokus at 
motivere til bevægelse både i forhold til krop og muskler, men 
også i forhold til at bryde grænser – og selvfølgelig, ikke mindst, 
den livskvalitet der heraf følger.

PILATES OG SUNDE FREDAGS SMOOTHIES
Hver fredag formiddag har vi pilates og afspænding på 
programmet. En stressforebyggende træning, hvor deltagerne 
får ro på nervesystemet og kommer ned i kroppen. Pilates styrker 
muskulaturen, og forebygger rygskader. Træningen afsluttes altid 
med lækre sunde smoothies og fredagshygge i køkkenet samt 
sundhedssamtaler.

NETVÆRKS-
SKABENDE 
AKTIVITETER
Netværk er alfa omega for menneskets livskvalitet og for en 
vellykket integration. Derfor har vi et særligt fokus på skabe og 
understøtte sociale netværk.

Langt de fleste af husets brugere har - som nye i landet - intet eller 
et meget lille netværk ud over mand og børn. Det er en skrøbelig 
position med store omkostninger i form af isolation og ensomhed, 
depression og tab af selvtillid. Forskning peger på, at den mentale 
sundhed kan være afgørende for ens helbred og livslængde. 
Ensomhed kan, helt ned på celleniveau, have store konsekvenser 
for den enkeltes helbred - og det påvirker også immunforsvaret. 
Ensomhed er, ifølge forskning, værre end overvægt og på linje 
med rygnings skadelige virkninger i forhold til sundhed.

Derfor tænker vi netværk ind i alle husets aktiviteter – lige 
fra pauserne i undervisningen til brugerinddragelse og 
Netværksvenner. Det er ligetil at skabe et fællesskab der, hvor 
deltagerne allerede har så meget til fælles; de er kvinder, mødre 
og nye samfundsborgere. Mange nye venskaber og netværk 
starter her i huset, og det i sig selv er en succes.

Året i gennem arrangerer vi desuden netværksskabende 
aktiviteter, som giver deltagerne en god platform for at blive 
nysgerrige på hinanden.

Kulturfester og fællesarrangementer har til formål at anerkende 
de kulturelle baggrunde vores brugere kommer med. Samtidig 
giver arrangementerne inspiration, indsigt og viden om andre 
lande og kulturer, og frem for alt styrkes fællesskab og netværk 
blandt husets kvinder. Vi fejrer traditionelle festligheder som b.la. 
Eid, Newroz og selvfølgelig også alle de danske traditioner som 
jul, påske og fastelavn.

TURE UD AF HUSET
I løbet af året arrangerer vi flere ture ud af huset. Det er ture til 
Folketinget, Københavns Rådhus, Danner, lokale kulturinstitutioner 
som Grundtvigskirken, biblioteket m.m. I ferieperioderne, hvor 
huset lukkes for undervisning og rådgivning, arrangeres der 
ferieture. I år har vi blandt andet været i Zoologisk have, skov, 
strand, den årlige december tur til Tivoli samt selvfølgelig vores 
lokale Dansekapel. I år har børn og mødre også været til 
forestillinger i Det Lille Teater, som vi har indgået et samarbejde 
med. Det Lille Teater har foræret billetter til Kringlebakkens børn og 
mødre for at skabe større opmærksomhed for, hvad børnekunst, 
kultur og teater kan.Jeg har haft ondt i hovedet og været ked af det derhjemme.  

Nu har jeg fået håb igen.
Tidligere kursist

Tusinde tak for denne oplevelse. Det var første gang, at vi var i 
teatret sammen mine børn og jeg. Mine børn var rigtig glade. Nu 
spiller de teater derhjemme og vil læse bogen hele tiden.

Mor til to

Sundhedssamtalerne har været gode til livsstilsændringer. 
Nu kan jeg passe tøj, som jeg ikke kunne før. Også 
livsstilsændringer ift. proteiner og energi, hvor de har hjulpet 
med rådgivning om madpakker, tænder, drikke af kop og 
motorik.

Tidligere kursist
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Årets store 
Fællesskabsfest
”Os i Nordvest”

En af årets store begivenheder var ”Os i Nordvest”: en fest 
for fællesskabet og Eid i august måned. Festen blev til i et 
samarbejde med Bispeparkens bestyrelse og omkringliggende 
samarbejdspartnere: Dansekapellet bidrog med danseworkshop, 
Bispeparkens Kvindeklub solgte hjemmebag og Cph. Muay 
Thaibokseklub stod for opvisning og workshop. Der var hoppeborg 
og aktiviteter for børn, taler ved socialborgmester Mia Nyegaard 
og leder af Kringlebakken, og svingende rytmer fra ”Mizgin”. Flere 
hundrede lokale beboere deltog i dagen.

Kringlebakkens Cateringhold stod for maden til den store 
fællesspisning i beboerhuset, hvor vi selvfølgelig også udstillede 
årets fotoprojekt ”Magiske Hænder”.

Kringlebakkens 
Netværksvenner
Sammen er vi stærkere

Kringlebakkens Netværksvenner er et mentorbaserede peer-
to-peer projekt, som støtter nydanske kvinder på sociale- og 
uddannelsesmæssige områder.

En netværksven kan være et møde mellem to kvinder, hvor 
venskabet er i fokus. Erfaringsmæssigt kan vi se, at et sådant 
møde er givtigt og lærerigt for begge parter, og at det for den 
nyankomne styrker integrationen på alle fronter. For andre er 
en netværksven en form for mentor, der støtter én igennem 
uddannelse.

Flere kvinder har indtil videre bestået Dansk II, som selvbetalende 
studerende (de fik ikke færdiggjort Sprogskolen indenfor den 
givne tidsramme). Nu er de i gang med Forberedende Voksen 
Undervisning (FVU) eller Hf-enkeltfag, som skal sikre dem 
adgang til en videregående uddannelse. Andre er i gang med 
videregående uddannelser. Andre igen har etableret reelle ven-
skaber.

Konceptet har udvidet sig i år til også at omfatte de ressourcer, 
som vi har kendskab til i huset. Kvinder, der er tilknyttet eller har 
været tilknyttet, matches til nytte for hinanden. F.eks. blev kvinden, 
der skulle bestå eksamen i engelsk, og taler godt dansk matchet 
med kvinden, der er uddannet engelsklærer fra hjemlandet, og 

som ny i Danmark nu skal lære dansk. Eller kvinden, der ønsker 
arbejde indenfor forsikring, fik kontakt til en tidligere kursist, som 
selv er ansat i et forsikringsselskab og dermed kan give gode råd.

Tahira og Nelva udveksler sprogkundskaber

Kringlebakken er et eksempel på et sted, hvor man arbejder med at styrke den enkelte person gennem et fællesskab, så vi i sidste ende 
bliver endnu bedre til at mestre vores eget liv. For vi skal turde at behandle alle borgere forskelligt, fordi vi mennesker er forskellige. Vi 
skal lytte til den enkelte og støtte efter behov. Det er Kringlebakken god til. Her er alle velkommen på deres egne præmisser. Der er fokus 
på uddannelse, job og en tidlig helhedsorienteret indsats. At holde en fest som i dag, er med til at styrke dialogen og naboskabet her i en 
bydel, hvor der indimellem kan være udfordringer. For Nordvest er også en bydel, hvor man er stolt over den store mangfoldighed

Mia Nyegaard, Socialborgmester
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JOBZONEN
Mål for livet - kvinder i uddannelse og job

Jobzonens indsatsområder dækker afklaring af kvindens 
kompetencer, ønsker og muligheder. Vi hjælper med at lave 
CV og skrive jobansøgning, og navigere i jobsøgningen via 
jobportaler og uddannelse. Derudover vejleder vi individuelt i 
emner som jobsamtale og regler på arbejdsmarkedet. Herfra vil 
vi gerne slå fast med syvtommersøm:

KVINDER MED MINORITETSBAGGRUND  
VIL GERNE ARBEJDE!

CASES

Hanin har tidligere været tilknyttet husets undervisning 
og var aktiv brugerfrivillig i husets indsatser. Hun er 
uddannet indenfor design og perlesyning, men har ikke 
kunne finde arbejde indenfor sit felt. 

Da vi blev kontaktet af firmaet MOCH A/S, der manglede 
en piccoline i en deltidsstilling, ringede vi til Hanin. Da vi 
vurderede at hun ville passe ind med sine kreative evner. 

To dage efter fulgte vi hende til hendes første jobsamtale, 
og hun blev ansat. Hanin blev overrasket over, hvor 
meget dansk hun faktisk kan.

Maria er fra sit hjemland veluddannet og har mange års 
erhvervserfaring. Det til trods oplever hun, at det er svært 
at få fodfæste på det danske arbejdsmarked. 

Hun er meget målrettet både i forhold til at træne det 
danske sprog, skrive ansøgninger og styrke sit netværk. 
Alligevel bliver hun fravalgt på grund af sproglige 
barriere. Selvom Marias dansk er godt, så er det endnu 
ikke helt flydende. 

Maria har siden oktober været en del af projektet LIFT, 
og har allerede været til sin første jobsamtale.

34 kvinder har modtaget  
uddannelses- og erhvervsvejledning:

09 (26%) er kommet i arbejde eller har  
påbegyndt uddannelse

14 kvinder er tilknyttet mentorprojektet  
Netværksvenner og LIFT

For mange, måske de fleste af Kringlebakkens kvinder, er vejen til 
det danske arbejdsmarked endnu længere end Marias. Mange 
har udover sproglige barrierer også andre udfordringer: Kvinderne 
mangler en erhvervsidentitet. De er ikke vokset op med en ”hvad 
skal du være, når du bliver stor” tankegang. Samtidig mangler 
de et reelt kendskab til uddannelse- og jobmarkedet i Danmark. 
Mange er funktionel enlige mødre, og står uden et støttende 
netværk, der kan tage over og støtte op om børnene.

I Jobzonen arbejder vi helhedsorienteret og ud fra tankegangen 
om at yde hjælp til selvhjælp. Vi støtter den enkelte kvinde i 
processen fra at være tvivlene til at blive afklaret. Vi hjælper med 
at forberede kvinderne på den danske arbejdsmarkedskultur og 
giver tips til jobsamtalen. Hvis den jobsøgende kvinde har andre 
problemer eller udfordringer, så tager vi dem hen ad vejen.

ET MENTORBASERET PROJEKT FOR KVINDER PÅ 
VEJ MOD JOB
LIFT startede i august 2018 og er et mentorbaseret og erhvervsrettet 
projekt, hvis formål er at styrke nydanske kvinders tilknytning 
til uddannelse og arbejdsmarked. Projektet er et samarbejde 
mellem Kringlebakken og Foreningen Nydansker, der arbejder 
tæt sammen med erhvervslivet på integrationsområdet.

Minimum 15 kvinder (mentee) vil i løbet af 2018 og 2019 blive 
matchet med en mentor i et forløb af 3-12 måneders varighed.
Mentee deltager i et introprogram samt 6 erhvervsrettede kurser, 
hvis formål er at ruste deltagerne til det danske arbejdsmarked 

og styrke selvtillid samt indbyrdes netværk. Vi har afholdt 
mentorkursus for første hold mentorer.

I projekt LIFT er også medtænkt en ressourcebank både blandt 
mentee og mentorer. Der er b.la. én mentee, som er uddannet 
indenfor budget og økonomi og blandt mentorerne én, der er 
uddannet jurist. Det er ressourcer, der kan komme i spil til alles 
gavn.

Otte kvinder udgør hold 1, som allerede er godt i gang. Mentor/
mentee mødes efter aftale én til fire gange om måneden.

LIFT

Jeg er super glad for min mentor! Hun hjælper mig med mange 
ting. F.eks. var jeg bange for at tegne igen og jeg turde ikke at gå 
i gang med teori til kørekort, men hun har inspireret mig til bare 
at gøre det – til at være modigere.

Sarah, mentee i projekt LIFT
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MOCH A/S er en mindre privat virksomhed, som arbejder med 
at producere digitalt undervisningsmateriale. Vi har til huse i et 
hyggeligt, åbent kontormiljø i centrum af København, hvor vi har 
et tekøkken og to frokoststuer, hvor vi spiser frokost sammen hver 
dag Frokosten får vi bragt via catering og anretter som buffet i 
vores tekøkken. Tidligere har frokost-tjansen gået på skift - men i 
dag bliver den flot anrettet af vores uundværlige køkkenhjælp, 
Hanin!

BAGGRUND FOR AT ANSÆTTE HANIN
Vi har brug for hjælp et par timer om dagen, til at anrette frokosten, 
rydde op i tekøkkenet og til andet forefaldende arbejde. Et job, 
der vil være svært at passe ind for fx en studerende.

Vi granskede derfor ‘markedet’ og stødte på Kringlebakken, som 
vi syntes, laver en super vigtig indsats. Vi ville som arbejdsplads 
gerne være med til at skabe en åbning ind på jobmarkedet for 
en af disse kvinder.

Vi kontaktede Kringlebakken og fortalte om vores behov - og 
hvilke fagområder en ansat hos os ville kunne få indblik i ved at 
få mulighed for at ‘kigge over skulderen’. Ud fra disse oplysninger 
fandt Kringlebakken frem til en egnet kandidat - og hjalp med at 
arrangere og gennemføre jobsamtalen.

VORES NYE 
KØKKEN-OG-ALT-MULIGT-ANDET-HJÆLP
Hanin var klar på at starte i jobbet med det samme. Og efter en 
uges ‘oplæring’, hvor vi hjalp med at gennemgå de forskellige 
opgaver, har hun klaret opgaverne på egen hånd. Hanin 
er positiv og imødekommende og selvom der har været lidt 
generthed omkring sproget, har det aldrig været en barriere. - Vi 
gentager tingene et par gange og tegner og fortæller imens, hvis 
der er brug for det.

POTENTIALE
Nu, hvor det nye år er startet, er Hanin så sikker i sine arbejdsopgaver, 
at hun er begyndt, at bliver nysgerrig på, hvad vi laver og hvilke 
værktøjer vi bruger. Hun vil gerne lære sig mere om IT og design, 
og vi har aftalt, at vi kan hjælpe og udfordre hende med nogle 
mindre opgaver i fx tekstbehandling og layout. Hun har hørt om 
nogle af de uddannelsesmuligheder, der findes - og vi har guidet 
til hvor og hvordan man også selv kan dygtiggøre sig, fx via online 
læringsmateriale.

Vi glæder os over at have ansat Hanin - og er spændt på, hvad 
det kan udvikle sig til.

SOPHIE ERIKSEN – Designer/Projektleder
MORTEN ØRSTED – Direktør/Partner

HANINS FØRSTE JOB

Hanin på arbejde

Brev fra Hanins kollegaer
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Kringlebakkens rådgivning dækker et bredt spektrum af områder 
med fokus på kvindernes aktuelle livssituation. Det kan handle om 
økonomi, kontakt til offentlige instanser og udlændingestyrelsen, 
familieforhold, bolig, udfyldelse af papirer og digital selvbetjening. 
Det kan være personlige samtaler eller én skulder at græde 
ved. Det kan også dreje sig om skilsmisse, fysisk og psykisk vold i 
familien, hjemløshed eller afslag på opholdstilladelse.

Det er blevet stadig mere kompliceret af manøvrere rundt i den 
danske lovgivning. De mange ændringer og stramninger i loven 
mærkes tydeligt blandt husets brugere, som en tåge af utryghed. 
Selv husets rådgivningsteam har i år måtte kapitulere i forhold 
til de mere komplicerede ansøgninger om opholdstilladelser og 
familiesammenføringer, som vi før har kunnet klare. Nu sender vi 
dem videre til juridisk rådgivning hos andre organisationer.

RÅDGIVNINGEN Case

Denne case beskriver husets brede samarbejde og den 
helhedsindsats, som vi tilbyder. Vi samarbejder i denne case med 
en sagsbehandler fra en omegnskommune i København samt 
tidligere præst Leif Bork Hansen.

En familie med mindre børn er i en meget vanskelig situation. 
Moderen har fået endeligt afslag på familiesammenføring, selvom 
mand og familiens børn har statsborgerskab/opholdstilladelse. 
Hun ønsker derfor at søge asyl. Kvinden taler godt dansk, som 
hun har tilegnet sig i Kringlebakken, mens hun har ventet på at få 
afgjort sin sag i udlændingestyrelsen.

Efter at være tilknyttet Sandholmlejren bliver kvinden flyttet til et 
asylcenter i Nordjylland. Hun må ikke tage sine børn med. Hun 
bliver urolig, da hun ikke er vant til at færdes alene i Danmark og 
være væk fra sine børn i længere tid. Vi hjælper med transporten 
og snakker med asylcentret. Kvinden er usikker, da det er første 
gang hun skal rejse så langt væk alene, og bl.a. skifte til en bus 
undervejs på en stor station under tidspres. Det snakker vi om i 
huset, og en af vores frivillige udbryder: ” Min fætter bor i Ålborg. 
Jeg skriver lige og spørger, om han er frisk på at hjælpe.” Det 
er han. På stationen venter fætteren og hjælper kvinden med at 
finde den rigtige bus for at komme videre til asylcentret.

I samarbejde med os søger kvinden om privat indkvartering hos 
sin mand og børn. Det lykkes. Næste skridt er, at parrets vielse 
ikke er blevet godkendt i Danmark, og at de derfor bliver nødt til 
at blive gift igen. Vi stiller som vidner ved vielsen og efterfølgende 
holder huset en bryllupsfest for kvinden.

Nu støtter vi op om kvinden, mens familien venter på den nye 
afgørelse om asyl. Hun går stadig til dansk i huset og får mere 
viden om det danske samfund. Hun har nu sin egen mailadresse, 
er blevet vant til af færdes overalt i Danmark og er blevet mere 
selvstændig.

Jeg fik hjælp af rådgiveren, som sagde at mit danske er godt 
nok, og at jeg skulle tage at gå ud og få et job. Så det gjorde jeg.

Tidligere kursist
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FORMIDLING AF VIDEN 
OG METODER
En vigtig del af Kringlebakkens mission

Hver uge bliver vi kontaktet af journalister, fagfolk, studerende, 
og andre interesserede med spørgsmål om aktuelle emner, der 
berører vores målgruppe. Interessen for husets brugere er stor, og 
det er vi glade for. Vi forsøger altid at give plads til den vigtige del 
af Kringlebakkens virke – nemlig formidling. Vi arbejder overordnet 
med tre fokuspunkter:

• TALERØR FOR MINORITETSKVINDER

• NEDBRYDE FORDOMME

• VIDENSDELING

I 2018 HAR VI DELTAGET OG BIDRAGET TIL 
FØLGENDE:

• UNDERVISNING UD AF HUSET: 
 Kringlebakken har to gange deltaget som oplægsholder på 

temadage omhandlende æresrelaterede konflikter og stra-
tegier i forhold til efterværn for kvinder, der har haft ophold på 
krisecentre. Temadagene var arrangeret af RED Safehouse.

• KRINGLEBAKKENS KVINDER I MEDIERNE: 
 I november tog vi imod et canadisk nyhedsmedie, som lavede en 

reportage om regeringens ”Ghettoplan” og specifikt ved rø rende 
kravet om tvungen vuggestue. Både kvinder og an satte blev 
interviewet, og indslaget kan høres på www.kringlebakken.dk

• KRINGLEBAKKENS LEDER I RADIO 24SYV - GHETTOPLANEN: 
 I maj måned fortalte Lisbeth Vibe Utzon om vores erfaringer 

med at gå frivillighedens vej, og de barrierer der kan være ift. 
at indskrive sit barn i vuggestue.

• KRINGLEBAKKENS ERFARINGER I BØGER OG RAPPORTER: 
 Vi er med i en håndbog til fagfolk om æresrelateret social kontrol 

(skrevet af bl.a. Yvonne Mørck) og i en bog om integration og 
indvandringens historie af forfatter Ole Hammer omkring vores 
metoder i arbejdet med den tidlige forebyggende indsats. Vi 
har lagt viden til en rapport om frivillige, fællesskabers inklusion 
af nye borgere; ”Integration er når mennesker mødes”. Culinn. 
Februar 2018

• MEDVIRKENDE I UNDERSØGELSER: 
 Vi har deltaget i en undersøgelse om borgernes møde med 

kommunen foretaget af Børne- og Ungdomsforvaltningen. 
Ligeledes har vi deltaget i en undersøgelse om etniske mino-
ritetskvinder og arbejdsmarkedet foretaget af Tænke tanken 
Cevea.

• FAGFOLK UNDER NORDISK MINISTERRÅD: 
 I november havde vi besøg af en delegation bestående af 7 

kvinder fra forskellige organisationer i de nordiske lande. Deres 
formål var at finde eksempler i norden på ’Best practice’- 
metoder indenfor tidlig indsats. Kringlebakkemodellen vil være 
at finde på deres hjemmeside i det nye år.

Vi er enige i, at parallelsamfundene så vidt muligt skal opløses, 
men det hjælper ikke at tvinge folk til at få deres børn i 
vuggestue. Det skal ske af frivillighedens vej. Regeringen tager 
med ghettoloven ikke hensyn til en gruppe menneskers basale 
rettigheder, som bliver tilsidesat af hensyn til “integrationen”. 
Det, der sker nu, går imod det danske samfunds fundamentale 
demokratiske principper, som vi i Kringlebakken underviser 
kvinder fra hele verden i.

Lisbeth Vibe Utzon – leder af Kringlebakken
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NETVÆRKS- OG SAMARBEJDSPARTNERE

2018 bød på flere givtige samarbejder til 
glæde og inspiration for vores fælles sag.

ET STYRKET SAMARBEJDE OM HUSETS KVINDER 
Vi har styrket samarbejdet med krisecentre for at sikre de bedst 
mulige vilkår for de kvinder, som krisecentrene henviser til vores 
indsatser. I enkelte sager om udsatte familier har vi haft et 
godt helhedsorienteret samarbejde med sagsbehandlere i 
kommunerne. Leif Bork Hansen, som er kendt for sin indsats for 
flygtninge og udsatte mennesker, er ligeledes blevet en positiv 
del af Kringlebakken.

Vi har også styrket samarbejdet med Amal Hayt-Danmark, som 
arbejder med forebyggelse af radikalisering. De har holdt oplæg 
både for personale og brugere, og vi skal samarbejde om et 
informationsprojekt for forældre og unge om forebyggelse af 
radikalisering.

TIDLIG INDSATS
Kringlebakken har etableret et nærliggende samarbejde med 
kommunens tiltag ’Tidlig indsats 0-2 år – En god familiestart’ i både 
Tingbjerg, Brønshøj, Husum og Vanløse. Samarbejdet bunder i 
Kringlebakkens mangeårige erfaring og fokus på den tidlige og 
helhedsorienterede indsats.

LOKALE SAMARBEJDSPARTNERE
Vi har styrket samarbejdet med lokale foreninger i Nordvest og 
lagt lokale til spændende tiltag som organisationen ’Baba – fordi 
far er vigtig’ og foreningen ’Vi tager gaderne tilbage i Nordvest’. 
Også samarbejdet med Trampolinhuset er blevet styrket. 
Trampolinhusets Kvindegruppe deltog i vores store Fælleskabsfest, 
og vi har holdt flere sparingsmøder.

Kursusgruppen har haft et interessant samarbejde over flere dage 
med Efterslægtens Gymnasium om kulturformidling om kunsten i 
lokalmiljøet.

Samarbejde mellem kvinder 37
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KRINGLEBAKKENS 
FRIVILLIGE

36 personer har i 2018 valgt at lægge deres energi og ressourcer 
i Kringlebakken. Vi har frivillige i de daglige aktiviteter, såsom 
undervisningen, børnestuen, jobzonen, nogle som netværksven 
og andre ad hoc til arrangementer og særlige aktiviteter. Alle 
som én er vigtige og helt uundværlige. 4 studerende har hen 
over året haft deres gang i Kringlebakken, heraf har en skrevet 
bachelor opgave om empowerment i Kringlebakken. 

§ 18 støtter frivilligheden i Kringlebakken blandt andet med midler 
til faglige- og sociale aktiviteter for frivillige: 

•  SOCIAL KONTROL V/ INTEGRATIONSNET DANSK 
FLYGTNINGEHJÆLP 

• DIALOGKAFFE – OPLÆG V/ ÖZLEM CEKIC 

• KONFERENCE ARRANGERET AF ETNISK UNG 

•  KURSUS I BARNETS SPROGLIGE UDVIKLING  
OG TIDLIG LÆSNING

AKTIV BRUGERINDDRAGELSE
Som en del af Kringlebakkens metode arbejder vi målrettet 
med at formidle viden om foreningsliv og aktiv deltagelse i 
lokalsamfundet. Vi har i løbet af året holdt kursus om den danske 
foreningsmodel og det frivillige sociale arbejde for kvinderne i 
undervisningen.

Erfaringer viser, at jo større netværk nyankomne flygtninge 
og indvandrere har, jo større chance er der for at komme i 
job og blive hurtigt integreret i det danske samfund. Derfor er 
foreningslivet en vigtig del af en god integrationsindsats. Mange 
af vores brugere kommer fra lande, hvor det frivillige arbejde er 
uorganiseret, men en helt naturlig del af det at være et godt og 
hjælpsomt menneske.

Vi arbejder målrettet med brugerinddragelse, som en måde 
at styrke og motivere brugernes tilhørsforhold, netværk og 
kompetencer. 

• KRINGLEBAKKENS BRUGERRÅD: 
 evaluerer og kommer med forslag til aktiviteter og udflugtsmål. 

Rådet består af kvinder, som på forskellig måde er tilknyttet 
Kringlebakken. 

• KRINGLEBAKKENS ’BYTTECENTRAL’: 
 styres af kvinderne fra kursusgruppen, og er fyldt med brugt 

børnetøj, legetøj og bøger til fri afbenyttelse. 

• KRINGLEBAKKENS CATERINGHOLD: 
 står for maden til interne fester og kursusgruppen har også i år 

stået for maden til Rigshospitalets Eidfest samt til vores egen 
Fællesskabsfest på Grønningen.

Fra bruger til 
aktiv medborger
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Kringlebakken takker af hjertet alle jer, der med en frivillig indsats gør en kæmpe forskel for vores arbejde. Ligeledes takker vi alle jer, der 
støtter os økonomisk. Tak til vores netværks- samarbejdspartnere, som supplerer vores arbejde på den ene eller anden måde. Foruden 
alle jer ville vi ikke kunne yde en så mangfoldig og helhedsorienteret indsats.

AMALl-HAYAT.DK. – BISPEBJERG LOKALUDVALG – BABA - BIBLIOTEKET, BEBOERPROJEKT BISPEBJERG – BISPEPARKENS BESTYRELSE – BISPEPARKENS 
KVINDEKLUB - BISPEPARKENS PENSIONISTKLUB – BYDELSMØDRENES LANDSORGANISATION – BØRNE- OG UNGDOMS FORVALTNINGEN 
– KØBENHAVNS KOMMUNE- CENTER FOR FRIVILLIG SOCIALT ARBEJDE – CBSI - CEVEA – CLAVIS - DANNER DANSEKAPELLET - CPH MUAY 
THAIBOKSEKLUB - DANSK FLYGTNINGEHJÆLP – DEN SOCIALE RETSHJÆLP – DET LILLE TEATER - ETNISK KONSULENT TEAM - FORENINGEN 
NYDANSKER - FAKTI, FAMILIERÅDGIVNINGEN – FAMILIEPROJEKTET – FORENINGSGUIDERNE - FOREBYGGELSESCENTERET NØRREBRO - FSB 
BISPEBJERG - FOBU, FRIVILLIGJOB. DK – GRUNDVIGS KIRKEN – HÅNDVÆRKERHAVENS PLEJEHJEM – INDVANDRER KVINDECENTERET –IMMIGRANT 
ART – INTERKULTURELT KVINDERÅD - IA SPROGCENTER -KLUB BISPEBJERG – KØBENHAVNS POLITI - LEARNING BANK A/S -LOKK LOKALE 
VUGGESTUER OG BØRNEHAVER – LOKALE SKOLER – MOCH A/S - MØDREHJÆLPEN – MUHABET - NATIONALMUSEET – OMRÅDEFORNYELSE 
NORDVEST – PRIMUS ARKITEKTER - PÆDAGOGSEMINARIOM SYDHAVNEN - PROFESSIONSHØJSKOLEN UCC CAMPUS CARLSBERG - 
PROFESSIONSHØJSKOLEN METROPOL - RED – RUSK – RIGSPOLITIET – SOCIALFORVALTNINGEN KØBENHAVN - SR-BISTAND – SIS, SELSKAB FOR 
INDVANDRER SUNDHED – SOLI BUS - STORM20 – SUNDHEDSPLEJEN NØRREBRO/BISPEBJERG – SUNDHEDSFORVALTNINGEN KØBENHAVN 
KOMMUNE - TRANSLATION TEAM – TANDTEKNIKKEN - TEATERGRAD – TRAMPOLINHUSET – UDLÆNDINGE OG INTEGRATIONSMINISTERIET – 
UDENRIGSMINISTERIET- VERDENSKULTURCENTERET – VESTEGNENS POLITI – VI TAGER GADERNE TILBAGE NORDVEST.

TAK
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