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2017 BLEV ET HISTORISK ÅR FOR KRINGLEBAKKEN. EFTER 
18 ÅRS VIRKE FIK VI VED ÅRETS BUDGETFORHANDLINGER 
ENDELIG PERMANENT DRIFTSBEVILLING!

INTEGRATIONSHUSET KRINGLEBAKKEN
Lighed, empowerment og inklusion af kvinder og børn med minoritetbaggrund

”Jeg kom ud af min isolation derhjemme og fik lært dansk” 
                                                             Kvinde i kursusgruppen 

KRINGLEBAKKEN EN SUCCESHISTORIE 
Kringlebakken blev født i 1999 i en nedlagt bagerforretning i 
Københavns Nordvest kvarter - mellem villakvarterer og sociale 
boligforeninger. Stedet udsprang af en bekymring for etniske 
minoritetspiger og unge kvinders manglende deltagelse i 
samfundets institutioner samt en refleksion over kvinders rolle som 
mødre. Den tidlige indsats var dengang en stor del af dagsordenen. 

På 18 år har Kringlebakken udviklet sig fra at være et projekt 
med etårige midler til at blive et permanent integrationstilbud i 
Københavns Kommune. Vi er gået fra 80 til over 200 unikke brugere, 
har etableret en velfungerende integrationsvuggestue, som er 
et reelt supplement for børn, der ellers ikke kommer i dagtilbud, 
specialiseret vores metoder og udviklet Kringlebakkemodellen – 
den tidlige helhedsorienterede indsats.

Vores arbejde er ikke blevet mindre aktuelt. Selvom flere og flere 
flygtninge og familiesammenførte kvinder kommer tidligere i gang 
med deres integrationsproces, så bliver de stadig mødre og går 
på barsel. Der er stadig kvinder, hvis livsomstændigheder gør, at 
de har brug for helhedsorienteret støtte - hvilket det etablerede 
system i dag ikke formår at tilbyde. Der er kvinder, der står uden 
for arbejdsmarkedet, og flere og flere familier og børn vokser op i 
fattigdom og ulige kår. Desværre er der også stadig kvinder, der lever 
isoleret, er udsat for negativ social kontrol og fastholdes i hjemmet.  

Ikke mindst er Kringlebakkens fortalerrolle kun blevet vigtigere. I en 
tid hvor fremmedhad og racisme eksploderer, og hvor danskheden 
er for nogen, men ikke for alle. En tid hvor strukturel diskrimination 
sætter dagsordenen for lovgivningen, og parallelsamfundets 

Integrationshuset Kringlebakken er en NGO, som siden 1999 
har arbejdet for lighed, empowerment og integration af socialt 
udsatte minoritetskvinder og deres børn. 

Kringlebakkens indsatser styrker lighed på de social-
uddannelses-erhvervs- og sundhedsmæssige områder for 
kvinder og børn. Omdrejningspunktet for alle aktiviteter er den 
tidlige forebyggende og helhedsorienterede integrationsindsats, 
der bygger på empowerment og frihed under ansvar. 

Kringlebakken er en social ansvarlig organisation og en 
mangfoldig arbejdsplads med strategiske mål, som også sikrer 
diversitet blandt de ansatte. Ligeledes fungerer Kringlebakken 
som praktikplads for flygtninge og indvandrerkvinder, som skal i 
deres første job i Danmark.  

VISION
Lighed og ligeværdighed for alle mennesker bosiddende 
i Danmark.

MISSION 
Kringlebakkens indsatser styrker lighed på de social-uddannelses-
erhvervs- og sundhedsmæssige områder for kvinder og børn 
med anden baggrund end dansk.
Kringlebakken er fortalervirksomhed for marginaliserede og 
udsatte kvinder og børn og formidler viden om målgruppen, 
metoder, integrationsperspektiver og behov til politikere, fagfolk 
og den almene befolkning.

negative følger har vist sit ansigt og fyldt mediernes forsider 
med overskrifter om negativ social kontrol, bandekonflikter og 
radikalisering. Det synes mere presserende end nogensinde før at 
tale de positive integrationshistorier op.  

Så vi fortsætter arbejdet! Takket være vores permanente 
”opholdstilladelse” skal vi fremadrettet ikke bruge så mange 
ressourcer på sikring af drift, men kan koncentrere os om arbejdet 
for lighed, inklusion og empowerment af kvinder og børn med 
minoritetsbaggrund.

VÆRDIGRUNDLAG

INDTÆGTER 2017

• lighed og ligeværd

• Demokrati og brugerindflydelse

• Respektfuld og anerkendende tilgang

• Udgangspunkt i individets ressourcer

• Frivillighed frem for tvang

• Frihed under ansvar

• Omsorg og humor

• Københavns Kommunes socialforvaltning

• Honorar for undervisning og oplæg ud af huset

• § 18 midler

• Lokaludvalget Bispebjerg

• Områdefornyelsen Nordvest

• Grundtvigs Kirken

• Medlemsindtægter

• Private støttedonorer
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ÅRET DER GIK

ET ÅR MED MANGE AKTIVITETER 
Ud over det store arbejde for permanent bevilling har vi haft et 
ualmindeligt travlt år med mange aktiviteter i og ud af huset. 
Kringlebakkens frivillige brugere lavede mad til Rigshospitalets 
første Eid-fest for syge børn,  deltog i Grundtvigs Kirkens årlige 
sommerfest, haft tre udstillinger i lokale kulturhuse og deltaget i 
demonstrationen for Fred i vores bydel. Vi har startet nye tiltag op, 
arbejdet med nye samarbejdspartnere og meget andet, som er 
beskrevet i denne årsrapport. 

Administrativt har vi ligeledes arbejdet ihærdigt. Vi har haft fokus 
på en ny hjemmeside, de sociale medier, registreringsmetoder og 
medlems- og støttedonorer. 

SAMARBEJDE MED KØBENHAVNS KOMMUNE 
I et samarbejde med Københavns Kommunes projekt ”Tidlig 
indsats 0- 2 år” (SOF & BUF) har Kringlebakken delt vores viden 
om familier, hvis børn ikke kommer i daginstitution. Derudover har 
vi bidraget med faglige inputs til kommunale BIF-temadage om 
negativ social kontrol og forebyggelse af radikalisering og holdt 
oplæg for Rådet for Etniske Minoriteter om kvinders barrierer i 
forhold til arbejdsmarkedet. Rådet for Etniske Minoriteter rådgiver 
Udlændinge- og Integrationsminister Inger Støjberg om metoder 
på integrationsområdet. Vi ser frem til at se Rådet for Etniske 
Minoriteter til opfølgende rundvisning i Kringlebakken i det nye år.

KRINGLEBAKKEN I FOLKETINGET
I april måned stillede integrationsordfører for SF, Holger K Nielsen, 
et lovforslag om at etablere en pulje til kommunal støtte til 

NÆRDEMOKRATI I NORDVEST OG LOKALE 
FÆLLESSKABER
I Kringlebakken arbejder vi med nærdemokrati i praksis. Husets 
kvinder og ansatte er i år kommet med inputs til den nye bypark, 
som Områdefornyelse Nordvest ønsker at etablere lige udenfor 
vores vinduer. En god legeplads til børnene, grillpladser, flere 
træer og blomster, en pavillon og en udendørs ovn var nogle af 
ønskerne. Vi ser frem til dette nye projekt. 
Kringlebakken er derfor også gået ind i Medborgerne og indgår 
i arbejdsgruppen “Det mangfoldige børneliv”. Der bidrager vi 
med al vores viden, særligt om de socialt isolerede familier med 
børn, som ikke er i vuggestue. Vi har styrket samarbejdet med 
Beboerprojekt Bispebjerg, Mål for Livet, Bydelsmødrene lokalt og 
Baba. Baba - fordi far er vigtig, er endelig kommet til Nordvest. 
For år tilbage lavede vi i Kringlebakken arrangementer for fædre. 
Derfra ved vi, hvor mange fædre, der efterspørger fællesskaber, 
hvor de kan dyrke og styrke fædrerollen.

lokale integrationshuse efter Kringlebakkemodellen: Den tidlige 
og helhedsorienterede integrationsindsats.  Vi holdt møde 
med Integrationsordfører H. K. Nielsen før og efter høringen i 
Folketingssalen, 

som vi selvfølgelig også deltog i. Lovforslaget blev nedstemt, men 
vi ser fortsat et potentiale for udbredelse af Kringlebakkemodellen 
i andre kommuner landet over.

Husets deltagere har selvfølgelig også været på rundvisning i 
Folketinget, i år med politiker Yildiz Akdogan.

MEDBORGERSKAB OG KOMMUNALVALG 2017
Efteråret har stået i kommunalvalgets tegn. Husets kvinder fik 
en rundvisning på Rådhuset af Ninna Hedeager. Trine Schaltz, 
tidligere kommunal politiker, holdt oplæg om ”Kommunalpolitik 
i praksis samt hvordan man stemmer”. Danskundervisningen har 
omhandlet kommunalvalget, herunder forberedelse af spørgsmål 
til det afsluttende vælgermøde. Der har været et stort engagement 
blandt kvinderne for at sætte sig ind i kommunalvalget og for at 
stemme. Vælgermødet var vellykket med mange gode spørgsmål 
fra husets kvinder. Vi havde besøg af politikere fra henholdsvis 
Venstre, Socialdemokratiet, Radikale Venstre, SF, Enhedslisten og 
Alternativet.  Der blev diskuteret beskæftigelsespolitik og familie- 
og børnepolitik, herunder hvorfor børnehave ikke er gratis, når det 
er et læringsrum. 

¨I dag har jeg haft møde med en spændende flok kvinder. De 
kommer fra Integrationshuset Kringlebakken i Bispebjerg og 
gør en vigtig indsats på integrationsområdet. Kringlebakken er 
et helt særligt sted, hvor isolerede kvinder skaber netværk, hvor 
nybagte mødre kan tage deres babyer med til danskundervisning, 
hvor kvinderne kan blive introduceret til dansk vuggestuekultur.
Kringlebakken er et sted, hvor kvinder hjælpes ind i det danske 
samfund med udgangspunkt i deres personlige præmisser¨

Holger K. Nielsen på Facebook 

¨Der er rigtig mange, der gerne vil fortælle os, at forskellene er alt 
for store. At vi er alt for forskellige, og at integrationen har slået fejl. 
Men i dag viser i, at det ikke passer. I dag fejer vi mangfoldigheden 
og viser, at naboskabet og fællesskabet er meget større og 
stærkere end forskellene imellem os.

Samtidig viser i, at det ikke er banderne, avisoverskrifterne eller 
politikerne, der bestemmer og definerer, hvad Nordvestkvarteret 
er for et område. Det er jer, der bestemmer. Det er jer, der er med 
til at definere det område I bor i. I er med til at gøre Nordvest til et 
tryggere sted, og det kan i godt være stolte af¨

Jesper Christensens tale til Eidfesten

EN FEJRING AF FÆLLESSKAB OG MANGFOLDIGHED 
I NORDVEST
I september fejrede vi, i samarbejde med Bispeparkens kvindeklub, 
Eid - fællesskab og mangfoldighed i Nordvest med en stor fest på 
den grønne plæne i Bispeparken.  300 mennesker spiste sammen 
ved det store langbord og dansede til trommerytmerne fra Simona 
Abdallah. Jesper Christensen, daværende socialborgmester, talte 
om betydningen af fællesskaber på tværs og positive oplevelser 
i Nordvest. 

FOKUS PÅ NEGATIV SOCIAL KONTROL
Der har gennem året været stort fokus på negativ social kontrol 
i medierne og blandt fagfolk. En vigtig pointe i arbejdet med at 
bekæmpe negativ social kontrol og æresrelaterede konflikter 
mellem forældre og børn er, at der skal mere fokus på forældrene. For 
at indsatserne skal bære frugt, må der ske en holdningsbearbejdning 
og kulturændring hos mange af de nydanske forældre. Yildiz 
Akdogan og Halima El Abassis, der forsker i emnet, mener, at dette 
skal ske så tidligt som muligt. (Kilde: kronik i Berlingske, 11.1 2017). 
Vi arbejder netop med den tidligt forebyggende indsats i familierne 
fra børnene er helt små og underviser eksempelvis mødrene i 
betydningen af at have dialog med det lille barn og betydningen af 
tidlig selvstændighed. Vi er blevet inviteret ind i et nationalt netværk 
af forskere og praktikere, der arbejder med æresrelaterede konflikter.

EMPOWERMENT - DEMOKRATI OG FRIVILLIGHED
Vi har haft besøg af politikere, og vi har besøgt dem på deres 
arbejdspladser både på Rådhuset og Christiansborg. Men 
arbejdet med demokrati foregår ikke kun på det politiske 
plan. Arbejdet med empowerment og demokratisk 
dannelse foregår også i hverdagen – hver dag. Vi inddrager 
Kringlebakkens brugere i undervisningsplaner og indhold. 
I år har vi nedsat en styregruppe, som har arbejdet med 
de overordnede rammer. Kringlebakkens Styregruppe 
har ydet sparring på emner som brugerdeltagelse, valg af 
sommerferiens aktiviteter samt nye tiltag i huset. Denne 
indsats vil vi arbejde videre med i 2018.  

Created by Jcomp - Freepik.com
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KRINGLEBAKKENS KVINDER OG BØRN 
I 2017 var 266 kvinder og børn tilknyttet husets indsats

”Kringlebakken er det første fællesskab i Danmark, hvor jeg har følt mig tryg” 
                                                                                  Kvinde i kursusgruppen 

87 kvinder og børn i alderen 0-3 år var tilknyttet kursusgruppen og 
Integrationsvuggestuen. 
103 kvinder modtog rådgivning og/eller deltog i husets øvrige 
aktiviteter.
51 børn i alderen 2 - 18 år deltog i Lektiehjælp for børn og 
mødre, ferieaktiviteter, andre fællesarrangementer eller modtog 
rådgivning.

Kringlebakkens kvinder kommer hovedsaligt fra ikke-vestlige 
lande, er familiesammenførte og har forskellige baggrunde 
hvad angår uddannelse, opvækst og sprogkundskaber. Langt 
størstedelen af kvinderne tilknyttet Kringlebakkens kursusgruppe 
er ægtefælledforsørgede og har gennemsnitligt opholdt sig i 
Danmark i godt 3 år, mens de kvinder der har deltaget i husets 
øvrige aktiviteter typisk har været bosat i landet længere, er 
kontanthjælpsmodtagere eller har anden indkomst. 
Fælles for langt de fleste af husets brugere er, at de 
er marginaliserede på både sociale- økonomiske- og 
sundhedsmæssige områder. Dertil er de udfordret i forhold til 
danskkundskaber og viden om det danske samfund og system.

Vi har i år haft kvinder og børn med over 30 forskellige nationaliteter.

Kvinderne iKursusgruppen

Øvrige kvinder i Kringlebakken

Ægtefælledforsørget

Ægtefælledforsørget

Kontanthjælp

Kontanthjælp

Andet

Løn

Andet

4%

4%

92%

14%

7.5%

35%

41%
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KRINGLEBAKKENS INTEGRATIONSVUGGESTUE
Den tidlige indsats
22 børn var i 2017 tilknyttet Kringlebakkens vuggestue

”Lille Peter edderkop kravlede op af muren”

”Omar er virkelig blevet socialiseret, han kan 
være sammen med andre børn nu. Han har 
lært, hvordan man spiser sammen med andre 
børn, synger sammen og deler legetøjet med de 
andre børn.  Jeg er sikker på, at han klarede 
sig så godt og slet ikke græd, da han startede 
i børnehaven, fordi han allerede kendte 
rutinerne fra Kringlebakken” Mor til barn i 
Integrationsvuggestuen 

Klokken er 9.30, og mødrene sidder med deres børn i rundkredsen 
på gulvet i den gamle bagerbutik. Alle har hvert sit sanghæfte, 
og mødrene synger med på de danske børnesangskatte. 
Sådan lærer også mødrene tekster og tegn og kan synge dem 
igen derhjemme med børnene. Efter sangene snakkes der om 
børnenes søvn og morgenstund, inden mødrene siger farvel og 
går til undervisning. De nye mødre er nervøse og har brug for 
kærlig instruktion i at sige farvel. De har aldrig overladt pasningen 
af deres barn til andre og har intet kendskab til institutionskulturen. 
I Kringlebakken lærer de ikke kun de danske børnesange, de 
lærer også om madpakker, skiftetøj og alt det, der er forbundet 
med børns opvækst i daginstitutionen.  Integrationsvuggestuens (i 
daglig tale Børnestuen) formål er at sikre den sproglige, sociale og 
motoriske udvikling hos børn, som ellers ikke ville være kommet i 
daginstitution. Ligeledes er formålet at gøre mødre og børn trygge 
ved institutionskulturen og forberede dem til institutionslivet, så 
børnene er klar til vuggestue- eller børnehavestart.  

Børnene kommer vidt omkring på deres daglige udflugter. 
Nogle dage er de i børneteater på BIBLIOTEKET, andre dage på 
legepladserne og i naturen. Børnestuen har i år også deltaget 
i Børnenes Grundlovsdag til stor glæde for børnene, der fik 
mulighed for et musikalsk indslag på stortrommer.

Klokken er 12.30, og mødrene begynder at komme ned fra 
undervisningen. Det er tid til at gå hjem igen, men først skal 
mødrene se, hvad børnene har lavet i Børnestuen. Personalet 
har udviklet et visuelt dokumentationsredskab, som viser, hvor 
selvstændige børnene er. De spiser selv, hælder vand i kop, og de 

kravler op på stolen og tager selv overtøj på, når de skal ud på tur. 
Det er dejligt for både børn og mødre at se de små optagelser af 
dagen i Børnestuen, og det giver materiale til gode samtaler både 
mellem mødre og pædagoger og mellem børn, mødre og fædre. 

PÆDAGOGISKE SAMTALER 
Alle mødre tilbydes individuelle samtaler hos den pædagogiske 
rådgiver. Emnerne kan handle om alt fra konkret børneopdragelse 
af børn og unge til udviklingsforstyrrelser hos børn samt støtte til 
livsomstændigheder, der gør det svært for kvinden at trives og 
være en god nok mor. 

75 % AF BØRNENE STARTEDE I 
ORDINÆR DAGINSTITUTION.

HERAF STARTEDE 60% AF BØRNENE 
I KOMMUNAL VUGGESTUE.

I dag går Asma i børnehave. Hun en glad og tilfreds 

pige, som klarer sig godt sammen med de andre børn. 

Mor fortæller, at fordi Asma har fået stor forståelse 

og ekstra omsorg fra børnestuen, så startede hun i 

børnehaven uden problemer.

Sådan var det ikke, da hun første gang som 2-årig 

startede i kringlebakkens Børnestue. Dengang var 

familien ny i landet, talte ikke sproget og kendte ikke til 

institionskulturen. Også mor var meget utryg den første 

tid. I starten sad Asma mest under bordet med lukkede 

øjne og holdt sig for begge ører. Hun kunne slet ikke 

rumme at være sammen med de andre børn og voksne 

eller deltage i de daglige aktiviteter.

Hun skreg og græd utrøsteligt, når personalet tog 

kontakt til hende. Vi fortsatte de daglige rutiner, 

gav hende ro, forudsigelighed og en fast voksen, og 

langsomt blev hun mere og mere tryg. Efterhånden 

kunne vi tage hende med på små ture sammen med 

de andre børn, og Asma begyndte at bevæge sig 

rundt på stuen og opsøge aktiviteterne og legetøjet. 

Personalet havde under hele indkøringsprocessen haft 

et godt samarbejde med moren, som vi havde daglige 

samtaler med. moren fik ligeledes tilbudt pædagogisk 

rådgivning, som hun tog i med, og som betød, at også 

hun blev styrket i at støtte sin datter. Indkøringen 

i Børnestuen tog for Asmas vedkommende flere 

måneder, og det er ikke usædvanligt

VORES INDSATSER14 15



DANSKUNDERVISNINGEN
Dansk – Samfundsformidling – Sundhedslære - Forældrerolle
Mandag til torsdag kl. 10 – 12.30

Danskundervisningen i Kringlebakkens kursusgruppe er en 
kombination af dansk- kultur- og samfundsformidling samt 
sundhedslære. Kursusgruppen rummer op til 22 kvinder og 5-6 
spædbørn ad gangen. Kvinderne har alle forskellige sproglige 
og uddannelsesmæssige baggrunde og forudsætninger for 
at lære dansk. De fleste kan intet eller meget lidt dansk, når de 
starter, mens andre er på barsel fra sprogskolen. Det betyder, at 
undervisningen skal tilgodese mange forskellige niveauer.  

Det langsigtede mål med undervisningen er, at kursisterne 
kommer videre til sprogskole og indplaceres så højt som muligt i 
det system. Det vil bane vejen for at komme ind på en uddannelse 
og arbejdsmarkedet på lang sigt. Samtidig giver sprogindlæring 
og viden om samfund og kultur kvinderne en større tryghed ved 
det samfund, de bor i samt flere handlemuligheder.

HVERDAGSDANSK – AKTUELLE OG VIGTIGE EMNER
Kursisterne undervises i hverdagsdansk, og der bliver taget 
udgangspunkt i et almindeligt kvindeliv med hverdagens mange 
gøremål. Kompendium er hjemmelavet, aktuelt og formet ud fra 
gruppens behov. 

I år har der været særligt fokus på at arbejde med sproglig 
stimulering af sit barn. Forskning viser, at den tidlige sproglige 
indsats er særdeles vigtig for barnets sproglige udvikling på lang 
sigt. Mangel på sproglige kompetencer fra barnet er helt lille kan 
have en påvirkning på barnet resten af livet, og her har mor og far 
en særlig vigtig rolle.  Vi har derfor etableret et lille bibliotek, hvor 
mødrene kan låne bøger med hjem til både børnene og sig selv.
 
Vi har selvfølgelig også haft ekstra fokus på kommunalvalget og 
har arbejdet intenst med demokrati og aktivt medborgerskab. 
Hvem kan stemme, hvor gør man det, hvad bestemmer de 
kommunale og regionale politikere. Derfor har vi læst forskellige 
tekster om valget, fundet links om emnet og været på rundvisning 
på Københavns Rådhus samt afholdt vælgermøde. 

Derudover har vi besøgt Grundtvigs Kirken, hørt kirkens historie 
og deltaget i deres årlige sommerfest. Gennem nogle måneder 
har vi haft et samarbejde med sprogskolen i Holbæk, hvor 
kursisterne herfra og derfra blev pennevenner og har sendt både 
almindelige breve og gækkebreve til hinanden. Kursisterne har 
deltaget i Nationalmuseets dagbogsprojekt “Del din dag” og har 
skrevet dagbog for onsdag den 6.9.2017, som er sendt til museet 
til glæde for fremtidige generationer.

PÆDAGOGISKE OPLÆG: BØRNEOPDRAGELSE OG 
FORÆLDREROLLEN
Vi har løbende temadage med fokus på børneopdragelse samt 
pædagogiske dage på undervisningsskemaet. Her undervises 
kvinderne i børneopdragelse og pædagogik, og de kan spørge 
husets pædagogiske rådgiver til råds om egne bekymringer eller 
dilemmaer. Derudover besøger kursisterne lokale daginstitutioner 
med det formål, at styrke deres viden om – og nedbryde 
eventuelle fordomme – om institutionslivet.

”Jeg er meget mere nærværende og til stede 
med min søn. Når han er opmærksom 
på noget, så går jeg med på det i stedet 
for bare at ignorere ham. Og nu læser vi 
godnathistorier sammen. Man kan låne alle 
mulige børnebøger i Kringlebakken”.

¨Danskundervisingen er FANTASTISK!

Hun (dansklæren) har en en fantastisk måde at undervise 

på. Hun lader ikke en blive glemt eller ikke forstået noget. 

Hun bruger alle mulige måder til at eleven forstår de ting 

som blev sagt. Nu kan jeg næsten snakke helt dansk¨

Kvinde i kursusgruppen

59% 38%
Af kursisterne kom videre 

til sprogskole

Af kursisterne kobelv 
indplaceret på højere 

niveau på sprogskole efter 
kursusgruppen

Sundhedslære - en integreret del af danskundervisningen
Viden om sundhed og bevægelse er en integreret det af 
danskundervisningen, da dansklæreren også har en sundhedsfaglig 
uddannelse. Hver dag laver vi pausegymnastik, massage og 
strækøvelser. Nogle gange er der gående danskundervisning, hvor 
kvinderne samler på ord, mens de bevæger sig.

Som led i sundhedsindsatsen har vi, i samarbejde med husets 
sundhedsplejerske, haft oplæg om madpakker til børn, 
rengøring, rengøringsmidler og indeklima, køkkenhygiejne og 
opbevaring af mad, veje ind i sundhedssystemet, forebyggelse af 
livsstilssygdomme og ”Kvinde kend din krop”. Derudover har vi nogle 
gange om året besøg af vores frivillige læge, som tager emner op 
som børnesygdomme, prævention og seksualitet. Kringlebakken har 
også tilknyttet en børnetandlæge.
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FOTOPROJEKT OG ANDRE AKTIVITETER

FOTOPROJEKT
Som en fast del af undervisningen har vi hvert år i maj måned et 
fotoprojekt med fotograf Pirita Taskinen. Igennem årenes løb er 
der blevet kreeret Guldmønter, pladecovers og valgplakater, og i 
år lavede deltagerne filmplakater.

Fotoprojekt 2017 hed ”Mit liv som film”. Fotoprojekterne blev en 
kreativ og selvreflekterende proces, hvor deltagerne, udover at 
vælge genre, også selv stod for layout og tekster.  
     

”Smukt! Det gav mig selvtillid. Jeg 
havde aldrig forstillet mig, at jeg en dag 
ville se mig selv sådan, og at nogen kunne 
være interesseret i min historie og mit 
billede. Fantastisk minde herfra! ”  

Kvinde, kursusgruppen

UDVIDET DANSKHOLD
Hver tirsdag har vi i eftermiddagstimerne et tilbud om udvidet 
dansk. Kursisterne på holdet taler alle udmærket dansk, men har 
fortsat brug for at nuancere og praktisere sproget. Dansklæren, 
som er frivillig, arbejder med tale, skriftlighed og lyd. Tv og andre 
former for medier inddrages i undervisningen, og det lægger op til 
et historisk indblik samt til aktuelle nyheder og debat.

LEKTIEHJÆLP TIL BØRN OG MØDRE
Lektiehjælp til børn og mødre er et tilbud til mødre, hvis danske 
sprog endnu ikke er nuanceret nok til at støtte deres børn godt 
nok i de første skoleår. Børnene der går i 0. – 4. klasse har selv en 
mangelfuld og unuanceret begrebsforståelse og har brug for ekstra 
støtte. Her sidder mor og barn sammen om skolearbejdet. De har en 
fælles oplevelse af, hvad der foregår i barnets skole og kan begge 
udvikle sig sprogligt og matematisk. Særligt matematikken er svær, 
ikke mindst hvis man er sprogligt udfordret, da mange matematiske 
opgaver er sprogligt formuleret. Dertil er det danske skolesystem og 
Forældreintra oftest ukendt for mødrene.

Dette er et af de nye tiltag, som er initieret af Kringlebakkens 
styregruppe, som består af mødre, som selv oplever de store 
udfordringer med at støtte børnenes skolegang, og ved hvor vigtigt 
det er.

PHOTO
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Det tætte og helhedsorienterede samarbejde med den enkelte 
kvinde skal også styrke motivationen, hvis og når kvinden i 
perioder er ved at give op.

 

”Jeg elsker Kringlebakken! De har 
hjulpet mig til at få mit første job i 
Danmark” kvinde i Jobzonen

KVINDER I JOB OG UDDANNELSE
I samarbejde med Beboerprojekt Bispebjerg har Jobzonen afholdt 
workshop om uddannelsesmuligheder, vejen til arbejdsmarked 
og det gode CV.  Det er et samarbejde vi fremadrettet ønsker at 
udbygge med henblik på at styrke uddannelses- og jobindsatsen 
for kvinder bosiddende i Nordvest.

RÅDGIVNINGEN

Formålet med rådgivningen er at styrke lighed på de social-  
uddannelses- erhvervs- og sundhedsmæssige områder og at 
arbejde for inklusion og empowerment af kvinder.

Rådgivningen i Kringlebakken dækker socialrådgivning, 
pædagogisk og sundhedsfaglig rådgivning samt uddannelses- 
og erhvervsvejledning. 

Rådgivningen spænder bredt lige fra dagligdagens udfordringer 
så som digital post, børneopdragelse, forældrerolle, skrivelser 
til kommune, ansøgninger og personlige problemstillinger til 
økonomisk rådgivning og tunge sociale problematikker som 
eksempelvis vold i hjemmet, skilsmisse eller økonomisk deroute 
med fare for udsættelse af lejlighed. Rådgivere 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, 
vi skal have ind over. Modsat sagsbehandlingen i det kommunale 
regi, som er specialiseret inden for de enkelte lovområder, 
arbejder vi bredt og helhedsorienteret. Det fordrer et tæt og 
tillidsfuldt samarbejde mellem rådgiver og kvinde.

”Jeg fik hjælp til at takle situationen 
med min mand og svigermor” kvinde i 
rådgivningen

JOBZONEN
Mål for livet – kvinder i uddannelse og job

Hver torsdag sidder et fast hold af frivillige parate til at hjælpe 
jobsøgende kvinder med at komme i arbejde eller uddannelse. 
Hjælpen foregår én til én og indeholder alt fra uddannelses- og 
erhvervsvejledning og afklaring til skrivning af ansøgning og CV, 
digital post, SU og ikke mindst bearbejdning af de barrierer, der 
umuliggør vejen til arbejdsmarkedet. I enkelte tilfælde omhandler 
rådgivningen godkendelse af uddannelsespapirer fra hjemlandet, 
forberedelse til jobsamtale og gængse normer på arbejdspladsen.

De fleste kvinder, der benytter Jobzonen har ikke tidligere været 
på det danske arbejdsmarked. Nogle har ikke en erhvervsidentitet, 
hvilket vil sige, at de ikke er vokset op med målet om job og 
karriereliv. Mange har ikke en uddannelse, og der er flere 
forskellige barrierer, der gør, at indtrædelsen på arbejdsmarkedet 
har længere udsigter.  

Kvinder med ikke-vestlig baggrund er fortsat den gruppe 
i Danmark med den laveste erhvervssekvens. I debatten 
fremhæves ofte grunde som traditionelle kønsrollemønstre, 
psykosomatiske årsager og manglende lyst. Altså, at det alene 
skyldes kvinden og hendes kulturelle baggrund.

I Kringlebakken møder vi mange kvinder, der brændende ønsker 
sig at komme i arbejde, og for flere er det, trods de mange ulige 
forudsætninger og forhindringer, lykkedes.

Begrænset erfaring med arbejdsmarkedet medfører dog behov 
for en håndholdt indsats som vores, hvor der er fokus, tæt 
opfølgning og individuel vejledning samt hjælp til at skrive CV og 
ansøgninger. 

Arbejdet med empowerment - fra bruger til aktiv medborger

Da vi første gang møder Sangita, har hun givet op. Hun 

magter ikke at åbne sin mail, og kan ikke overskue sit liv. 

Med et voldeligt ægteskab bag sig og tre teenagerbørn 

med medicinkrævende diagnoser, specialskoler og 

psykiater, går Sangitas liv op i at varetage børnenes 

behov. Det indebærer for eksempel ugentlige møder 

med skoler, læger, psykologer og sagsbehandlere på 

handicapcenteret og jobcenter.

Gammel misligholdt gæld er steget hende op over ørerne, 

og hun har tabt overblikket. Rådgiver regner sammen, at 

hun skylder lige under en halv million kroner, og mange af 

lånene er til skyhøje renter, som betyder at flere af lånene 

er blevet fordoblet alene i renter og rykkergebyrer.

Sangita er ramt af 225 timers reglen. Når de faste 

udgifter er betalt (herunder afdragsordninger på dele af 

Sangitas gæld) har familie på fire personer under 1500 om 

måneden til at dække mad, medicin, tandlæge, tøj og sko.

Den økonomiske situation er, udover en evig stressfaktor, 

også en kæmpe barriere for Sangita i forhold til at komme 

på arbejdsmarkedet.

Vi har arbejdet på at få økonomien overskueliggjort. Lavet 

aftaler med kreditorerne om afbetalinger, så hun undgår 

stævninger. Vi har samlet donationer ind til familien i form 

af madvarer, tøj og lidt penge til juletiden. Næste skridt 

, når Sangita har fået overblik over sin situation er, at 

arbejde på fremtiden i forhold til børnenes skolegang og 

fritidsliv samt Sangitas muligheder for arbejde.
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RABIAS VEJ TIL ARBEJDSMARKEDET

Vi har kendt Rabia i mange år, før hun blev frivillig netværksmedarbejder i Kringlebakken. Det frivillige 
job var Rabias første møde med det danske arbejdsmarkedet, og det gav hende mod til at søge job.  

Under den opsøgende arbejdsmarkedsindsats fik Jobzonens medarbejder kontakt til et 
tegnestuefællesskab på Vesterbro. De var nystartet og ønskede sig en frokostordning. 

Rabia blev pr. 1. august ansat som Piccoline i tegnestuefællesskabet Primus Arkitekter. De 
første måneder var Rabia ansat i 5 timer om ugen, hvilket betød, at hun kunne bibeholde 
integrationsydelsessatsen. Primus Arkitekter blev dog så glade for Rabias arbejde, at de allerede pr. 
1.november genansatte Rabia 20 timer om ugen. 

Rabia er nu selvstændig og er ikke længere på offentlig forsørgelse. Ved siden af Piccolinejobbet 
supplerer Rabia sin indtægt med et andet lille erhverv, som privat rengøringskone hos et ældre 
ægtepar, hvilket betyder, at hun lige akkurat kan klare sig økonomisk. 

For Rabia er det, ud over hendes første job i Danmark, også hendes første møde med danskere der 
ikke er undervisere eller socialarbejdere. Hun havde før sit job hos det ældre ægtepar for eksempel 
aldrig været i et etnisk dansk hjem. De elsker hende og sørger altid for, at hun får lidt godt med hjem 
til børnene. Hos Primus Arkitekter arbejder Rabia sammen med både kvinder og mænd. Det var ikke 
tidligere tænkeligt for Rabia at opholde sig i rum, hvor også fremmede mænd opholder sig. Men nu er 
hun selvstændig og uafhængig. 

Nu mangler Rabia ’blot’ af finde bolig, hvor hun og hendes to børn kan flytte ind i. Vi satser på 2018!



deres sproglige kompetencer, og andre har brug for en, som 
støtter gennem uddannelse eller op til eksamen. Andre mødes for 
at udveksle kultur og holdninger. 

NETVÆRKSSKABENE AKTIVITETER
”Sammen er vi stærkere”

Et af Kringlebakkens kerneområder er at styrke kvindernes 
netværk med henblik på at forebygge social og sundhedsmæssig 
deroute, som isolation fører til, og som er hverdagskost for alt for 
mange nydanske kvinder. Langt de fleste af husets kvinder har 
efterladt familie, venner og bekendte i deres hjemlande, og de 
første år i deres nye land er afgørende for deres fremtid. Isolation 
fører til ensomhed, mental stagnering og depression.

FREDAGSCAFÉEN
Fredagscaféen arrangerer både ture ud af huset og aktiviteter i 
huset. Vi fejrer verdens højtider som Eid, Narouz, Jul, Dewali og
Fastelavn og tager rundt til byens forskellige kulturelle tilbud - 
fest, samvær og kulturformidling på én og samme tid. 

FERIE FOR ALLE
I ferieperioderne tilbyder Kringlebakken ture for kvinder og deres 
børn. Vi har i år været på dejlige ture, både til lokalområdets 
mange fantastiske tilbud, så som Dansekapellet og Bellahøj 
svømmebassin, men også Kronborg Slot, Frilandsmuseet og 
Dyrehaven, er det blevet til. Hvert år ved juletid tager vi desuden i 
Tivoli og oplever den smukke juleudstilling.

KRINGLEBAKKENS NETVÆRKSVENNER
Kringlebakkens Netværksvenner er et netværk mellem etnisk 
danske og nydanske kvinder, hvis formål er at styrke netværk, 
empowerment og integration. Forskellen på en mentor og 
netværksven er, at møde og indhold i højere grad defineres af 
partnerne selv i relationen mellem to netværksvenner. Nogle 
kvinder har brug for en netværksven til at praktisere og udvikle 

ROSE OG SARAH

Rose har været i Denmark i 4 år. Hun var tilknyttet 

Kringlebakkens kursusgruppe under sin barsel, men er 

nu tilbage på sprogskolen. Rose er målrettet og vil gerne 

tilegne sig det danske sprog og viden om det samfund, hun 

nu er borger i. Hun er interesseret i at opbygge et netværk 

blandt danskere, men oplever at det ikke er nemt at 

etablere kontakt. Derfor blev hun begejstret for tilbuddet om 

en Netværksven - og herigennem mødte hun Sarah.

Sarah og Rose mødes, når de har tid. De spiser frokost, går 

ure og snakker. Op til eksamener hjælper Srah med det 

sproglige, men mest af alt nyder de hinandens selskab. 

Sarah har været i Roses hjemland, så der er massereaf 

kulturudveksling og fælles interesser. De har også mødtes 

med hinandens familier over middage.

Nogle Netværksvennepar er flygtige, andre undre udvikler 

sig til et reelt venskab, som måske varer livet ud.

Kringlebakken har ændret mit liv. Før jeg var meget alene og ensom. Jeg græd hele tiden, for jeg 
kendte kun min mand, og han havde ikke meget tid til mig, derfor jeg følte mig meget ensom. 
Da jeg var på venteliste til danskundervisningen, deltog jeg hver fredag i Fredagscaféen. Den ene 
dag har givet mig energi til hele ugen, og jeg ventede spændt på fredagen efter.  Jeg takker Sanna 
for det var hende, der fortalte mig om Kringlebakken” - Kvinde tilknyttet husets øvrige aktiviteter
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SUNDHEDSINDSATS

Uligheden i sundhed stiger i takt med den øgede fattigdom 
i Danmark. Den tendens mærker vi i Kringlebakken. Vi har 
kvinder, der kun spiser et dagligt måltid for at strække 
husholdningspengene, så der er mad nok til børnene. Vi har 
kvinder, der lever i udsathed både på det økonomiske plan, men 
også fra det nære miljø og fra systemets side. Vi arbejder på flere 
forskellige planer med at forebygge sygdomme, såvel psykiske 
som fysiske, og er brobyggere til de kommunale sundhedstilbud. 

For at styrke indsatsen med sundhed har vi ansat en lokal 
sundhedsplejerske, der har et bredt kendskab til husets 
målgruppe og sundhedsområdet. Hun samarbejder med vores 
dansklærer, som også er sundhedsfagligt uddannet. De laver 
oplæg og sundhedsværksted. 

INDIVIDUELLE SUNDHEDSSAMTALER
Sundhedsplejersken og dansklæreren har begge individuelle 
samtaler med mødrene og tager gerne samtalerne i hjemmet, 
hvor også far er til stede. Samtalerne drejer sig om alt fra 
barnets sundhed til rygning i hjemmet, sund kost i hverdagen til 
skimmelsvamp og kontakten til sundhedssystemet. 

”Sundhedsplejersken har lært mig rigtig 
meget om mad, og hun har også været på 
hjemmebesøg og hjulpet os med skimmels-
vamp”

SUNDHEDSVÆRKSTED 
I Sundhedsværkstedet er der bl.a. målt BMI, blodtryk og vægt. Det 
er altid både sjove og overraskende dage, hvor deltagerne løber 
op og ned af trapperne i etagebygningen, for at få pulsen op. Straks 
mere alvorligt bliver det, når vi tager vægten frem. Uha, så skal 
alle på regime (slankekur). Efterfølgende har sundhedsrådgiveren 
mange samtaler om, hvad vi kan gøre for at leve sundere.

SVØMNING
Hver uge er der tilbud om svømmeundervisning, vandtilvænning 
og vandskrækafvænning. Svømningen i Kringlebakken er et 
middel til empowerment. Her kommer bl.a. kvinder, som aldrig 
har været i vand, og som i starten bliver svimmel ved blot at kigge 
på vandet. Kvinder som aldrig troede, at de ville lære at svømme 
overvinder traumer og kaster sig ud i det. Nogle kvinder lærer at 
svømme i hemmelighed for senere at overraske deres mænd. 
Nogle tager billeder, fordi deres familier næsten ikke kan tro, at de 
har overvundet deres livslange skræk for vand. 

”Mit højeste ønske er gået i opfyldelse 
- at lære at svømme. Før havde jeg fobi 
for vand, men nu elsker jeg at svømme. 
Svømmelæren er fantastisk!”
Pilates, yoga og afspænding
I første halvdel af året var vi beriget med en praktikant fra 
Psykomotorisk terapeutuddannelsen, som underviste kvinderne 
i pilates, yoga og afspænding. En stressforebyggende træning, 
hvor deltagerne får ro på nervesystemet og kommer ned i 
kroppen.  Ro kan de første par gange opleves skræmmende og 
overvældende, når man som menneske er presset, men derefter 
får man udbytte af at mærke sig selv.  Efter træningen blev der 
serveret sunde smoothies og snacks. Hendes hold var meget 
populære, og det var en skøn måde at afslutte ugen på.

Gåtur til kirsebærtræerne på Grundtvigs kirkegård
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FORMIDLING OG UDADGÅENDE AKTIVITETER

En stor og vigtig del af Kringlebakkens mission er vores fortalerrolle 
for marginaliserede kvinder med minoritetsbaggrund. Hvorfor? 
Fordi de som en samlet gruppe borgere i vores samfund ofte er på 
dagsordenen i medier og statistikker, stigmatiseres og udsættes 
for diskrimination og strukturel racisme, og som - alene grundet 
deres køn – ofte selv har mundkurv på. Som integrationshus er en 
del af vores mission at give kvinderne en stemme i debatten, så 
befolkningen ikke kun hører om fejlslåen integration og undertrykte 
tørklædekvinder. Samtidig er det er vores mission at dele viden og 
metoder til fagfolk og politikere.

INTEGRATIONSRÅDET
I efteråret holdt vi oplæg for Rådet for Etniske Minoriteter, som 
rådgiver Integrationsministeren. En spændende formiddag om 
metoder i arbejdet med at støtte etniske minoritetskvinder i at 
komme på arbejdsmarkedet. Vi fortalte om vores erfaringer og 
om de lange seje træk. Arbejdsmarkedet er ofte langt væk for de 
kvinder, der oplever social isolation, manglende sprog, netværk, 
arbejdserfaring og kendskab til det danske arbejdsmarked. Samtidig 
er der for nogle kvinder psykosociale barrierer, som først skal ryddes 
af vejen. 

OPLÆG OG UNDERVISNING UD AF HUSET
Interkulturel forståelse og ’det vigtige forældresamarbejde’
Igen i år har der været et frugtbart samarbejde mellem 
Kringlebakken og Pædagoguddannelsen UCC. Vi har undervist 
i det gode forældresamarbejde både på forberedelsesåret for 
indvandrere og flygtninge samt femte semester. 
Kringlebakken har holdt oplæg for nytilkomne flygtninge gennem 
Venligboerne i Lejre om at være ny borger i Danmark, herunder 

forældresamarbejde og daginstitutioner. Derudover har vi deltaget i 
adskillige konferencer landet over indenfor integrationsområdet.

UDSTILLINGER
8.MARTS I KULTURHUSET BIBLIOTEKET
På kvindernes Internationale Kampdag d. 8. marts udstillede vi for 
første gang de smukke fotografier fra fotoprojektet ”Food Memories”. 
Food Memories er blevet til i samarbejde med Immigrant Art og 
fotograf Mayra Navarrete. Vi holdt tale for de mange, der på trods 
af dagen, var mødt op.  Lokalavisen Nordvest og Copenhagen Post 
dækkede begivenheden, hvilket de deltagende kvinder var meget 
stolte af.  Hver gang vi udstiller disse fotoprojekter, bliver deltagerne 
stolte og får en ny form for tilhørsforhold og selvtillid. 

NØRREBRO SPISEHUS
Food Memories blev derefter udstillet i Nørrebro Spisehus, som 
er et lokalt samlingspunkt på Nørrebro. Ved ferniseringen holdt 
Yildiz Akdogan en fin tale om fællesskaber og egne madminder. 
Mad binder folk sammen på kryds og tværs, hvorfor mad er evigt 
interessant at arbejde med.

EMPIRE BIOGRAF
Fotoprojektet ”Mit liv som Film” fik vi udstillet i Empire Biograf 
på Nørrebro, hvor der hver dag kommer mange lokale borgere. 
Kvinderne havde, som en del af fotoprojektet, udarbejdet en lille 
tekst, der beskrev deres filmplakat. Udstillingen passede perfekt ind 
til biografens lange koksgrå væg og røde søjler.
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HUMANS OF 
KRINGLEBAKKEN



debattører. I år har vi haft oplæg af Ahmed Mahmood, besøgt 
Imam Ali moskeen på Nørrebro og set dokumentaren fra Danner 
’Vold – I kærlighedens navn’. 

Har du lyst til at være frivillig i Kringlebakken og arbejde for 
empowerment af kvinder, så kontakt os endelig 
på telefon: 35 84 00 96.

KRINGLEBAKKENS FRIVILLIGE
Kringlebakkens frivillige er vores helte! 

57 FRIVILLIGE, HERAF 17 NUVÆRENDE ELLER 
TIDLIGERE BRUGERE
De muliggør de mange indsatsområder i huset og skaber et flow af 
energi og nytænkning. De frivillige arbejder i alle Kringlebakkens 
indsatser fra Børnestue til Rådgivningen. Hver og en arbejder 
for en større sag – nemlig at gøre en forskel for marginaliserede 
mennesker. Det sætter vi stor pris på! 

MICRO FRIVILLIGHED
Da vi de sidste mange år har oplevet en stigning i ønsket om at 
arbejde frivilligt blandt brugergrupperne har vi, med støtte fra 
§18, sat fokus på at styrke rekruttering og organisering af husets 
kvinder til de frivillige indsatser. Vi har et hus fyldt med ressourcer, 
som kommer i spil til glæde for alle. Ud over de faste frivillige, 
har vi udviklet et netværk af micro frivillige, som blandt andet står 
for catering til møder og arrangementer i og ud af huset. På den 
måde styrkes ressourcer, fællesskab og aktivt medborgerskab. 
Cateringnetværket har stået for mad til: Rigshospitalets 
Eidfest, Kringlebakkens sommerfest og Lokaludvalgets møde 
i Kringlebakken. De har været frivillige til Eid- og nabofest i 
september og deltaget i Grundtvigs Kirkens Sommerfest.

Frivillighed er en god platform at deltage aktivt i og få egne 
ressourcer i spil. Det giver den enkelte et fællesskab og styrker 
erhvervserfaring og ikke mindst det kommende CV.

Vi tilbyder både faglige og sociale arrangementer for husets 
frivillige, som ligeledes deltager i relevante møder, kursusdage 
og konferencer. Vi arrangerer sommerfest og oplæg af aktuelle 

MØD EN FRIVILLIG

Som frivillig i Børnestuen kombinerer jeg en ellers studiepræget hverdag med praksis, og det giver mig en bedre forståelse af feltet. Med andre 

ord kobles teori og praksis sammen, hvilket er en fantastisk mulighed, og jeg kan arbejde med det, jeg synes er relevant og spændende. I 

vuggestuen får jeg samtidig mulighed for at arbejde med børn, og det er utroligt givende at se børnene åbne sig og gå undersøgende og 

legende til verden omkring os. Samtidig er det altid en fornøjelse at møde nye børn og mødre fra forskellige lande og ulturer og på denne måde 

få et blik ind i en anden kultur.

Det bedste er, når mødrene fortæller om deres børns start i de danske institutioner, og man kan høre, at det har hjulpet påde mor og barn, at 

de har været tilknyttet integrationsvuggestuen. Barnet er ant til en lignende hverdag hos os, og overgangen til den nye institution går derfor 

nemmere. Som frivillg ved Kringlebakkn indgår man samtidig i et spændende fællesskab, der bærer præg af en fælles interesse for integration, 

kulturer, etc. Derudover tilbydes der forskellige kurser, hvoraf jeg selv har delyaget i flere af disse og finder emnerne interessante. Det kan f.eks. 

være om børns tidlige skriftsprogs-læring, børn og unge eller ærersrelaterede konflikter - Miriam ( Frivillig i 2 år ).

Rabia arbejder frivilligt, her til Eid- og Nabofesten
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TAK
Kringlebakken takker af hjertet alle jer, der med en frivillig indsats gør en kæmpe 
forskel. Ligeledes takker vi alle jer, der støtter os økonomisk, samt 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.

Amal-Hayat Dk., Bispebjerg Lokaludvalg, Baba, Biblioteket, 
Beboerprojekt Bispebjerg, Bispeparkens bestyrelse, Bispeparkens 
Kvindeklub, Bydelsmødrene landsorganisation, Børn og Unge 
forvaltningen, Børnekulturhuset Sokkelundlille, Beskæftigelses- 
og Integrationsforvaltningen Københavns Kommune, CBSI, Danner, 
Dansekapellet, Dansk Flygtningehjælp, Den sociale retshjælp, 
Dansk Ungdoms Fællesråd, Etnisk Konsulent team, Etnisk Ung, 
FAKTI, Familierådgivningen, Familieprojektet, Foreningsguiderne, 
Forebyggelsescentret Nørrebro, FSB Bispebjerg, FOBU, 
Frivilligjob.dk, Gekko Tryk, Grundtvigs kirken, Håndværkerhavens 
plejehjem, Indvandrer Kvindecentret, Immigrant Art, Interkulturelt 
Kvinde -råd, Internationalt Kristent Center, Klub Bispebjerg, 
Københavns politi, IA sprogcenter, LOKK, Liv i Lundevang, 
lokale vuggestuer og børnehaver, lokale skoler, Mødrehjælpen, 
Muhabet, Nationalmuseet, Områdefornyelse Nordvest, Place de 
Blue, Pædagogseminariet Sydhavnen, Professionshøjskolen UCC 
campus Carlsberg, Professionshøjskolen Metropol, Perspektiv, 
for ægtefælledforsørget, RED, Rusk, Rigspolitiet, Riccos,   
Socialforvaltningen Københavns kommune, SR-Bistand, Soli Bus, 
Sundhedsplejen Nørrebro/Bispebjerg, Sundhedsforvaltningen 
Københavns kommune,  Sprogcenter Glostrup, Sprogcenter 
AOF Holbæk, Translation Team, Tandteknikken, Teatergrad, 
Udlændinge- og  Integrationsministeriet, Udenrigsministeriet, 
Venligboerne i Lejre, VerdensKulturCenteret, Vestegnens politi.

Food Memories - Fotograf Mayra Navarrete/Immigrant Art
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BESTYRELSEN:
⦁KIRSTEN KAAS, Kofoed Skole

TRINE SCHALDEMOSE, Mødrehjælpen

⦁ANNAM AL HAYALI, EMKR

⦁BIRGITH RASMUSSEN, Kringlebakken

⦁JANE FOGEDBY, Aids Fonden

⦁KIRSTEN ANDREASSEN, prof. Højskolen UCC

⦁JOSEFINE NYBERG JESPERSEN, Admincontrol

⦁JOHANNE ROLFF, Flygtningegruppen B&U Kbh.

PERSONALE:
LISBETH VIBE UTZON, Leder 

BIRGITH RASMUSSEN, Souschef

SHADMAN KARIM, Kulturformidler

HANNAH AAS TRYEL, Dansklærer/sundhedsrådgiver 

KARIN KULD JENSEN, Børn- og ungerådgiver

ILKNUR KARDAS, Pædagog 

AMIRA DOSKI, Pædagogisk assistent

LOTTE MORAN, Sundhedsplejerske

HANS C. ANDERSEN, Studentermedhjælper

FRIVILLIGE:
ABEER HASAN, Aktivitetsmedarbejder

ABIDA YOUSEFI, Tolk

ASSIA EL HASSAN, Aktivitetsmedarbejder

AMINA SARFRAZ, Tolk 

ANNA PETREA THOMSEN, Jobzonen

CECILIE BRUS, Netværksven

DIANA BANG-UDESEN, PR og kommunikation

FADAK AL-NAQACH, Integrationsvuggestuen

FAHAR SARWAR, Integrationsvuggestuen

FANNY LIV KREBS, Socialrådgiver/Netværksven

FANNI BOUDO, Designer af bogen ’Transit’

GULNUR OZKAHVECI, Integrationsvuggestuen

HOUMIRA MALIK, Aktivitetsmedarbejder

INGER NIELSEN, Danskundervisningen

IMAN RHAYYAL, Aktivitetsmedarbejder

KIRAN UMAR, Aktivitetsmedarbejder

LAXMI CHALISE, Integrationsvuggestuen

LEONARDA SIAN HAGE, PR- og kommunikation 

LATIFA KAT, Aktivitetsmedarbejder
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LAMIA CHENTOUF, Aktivitetsmedarbejder

LORENA MEJIAS, Antropolog

MAYRA NAVARRETE, Aktivitetsmedarbejder

MARIAM EL JAWAD, Tolk 

MARINA SHAHZAD, Aktivitetsmedarbejder

MIRIAM BILL, Integrationsvuggestuen

MORTEN GERSHØJ, Handy-mand

NOREEN ASGHAR, Aktivitetsmedarbejder

NOSHEEN NOREEN, Aktivitetsmedarbejder

PINAR ERDOGMUS, Danskundervisningen

PRAMITA LAMSAL, Aktivitetsmedarbejder

RASMUS G. KAAS HAUGE, Lektiehjælper

RIKKE STENTZER, Netværksven

ROSA OKSARIO, Integrationsvuggestuen

ROZA KHAMO, Netværksven

RABIA SLYMAN, Aktivitetsmedarbejder

REXNA KHANAM, tolk og ops. Medarbejder

SABRINA VITTING – SEERUP, Kommunikation

SAFIA HASSANI, Aktivitetsmedarbejder

SARAH BREJNROD, Netværksven

SARAH HASSANI, Aktivitetsmedarbejder

SUSANNE CHANG, Netværksven

SIGNE HANSEN, SoMe

SIDSEL RINNE LETH, Netværksven

SIGNE LUPNOV, Designer af bogen ’Transit’ 

SUMRA TANWEER, Jobzonen

SIMONE SCHULTZ, Danskunderviser

TINE ELIZABETH LARSEN, Fotograf   

ULLA ROSENQUIST, Netværksven       

WAFAA HUSSAIN, Tolk        

XHENISA MUSTAFI, Danskundervisningen

PRAKTIKANTER OG 
STUDERENDE
STINE SØFTING, PSYKOMOTORISK TERAPEUT, UCC
DINAH WETTERGREN, KONTIKI SKOLEN
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INTEGRATIONSHUSET KRINGLEBAKKEN
Tuborgvej 256-258, st.  2400 København NV

TELEFON: 35 84 00 96
WEBSITE: www.kringlebakken.dk
E-MAIL: info@kringlebakken.dk

MOBILEPAY: 80243
NORDEA BANK: 2105 0712 505 621

CVR: 25055535
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