Nyt fra Nordbycentret

Dette nyhedsbrev byder på 7 artikler og informationer.
’Ud i naturen med Rødhætte’ omhandler flersprogspædagogernes naturuge fra 15. – 19. maj 2017. I
alt deltog 287 børn i Slagelse og Korsør sammen
med deres pædagoger og medhjælpere. Som et
nyt tiltag blev det tematiserede sprogarbejde koblet til fokusord i alle de deltagende dagtilbud. Børnene fik her sat eventyret om Rødhætte ind i sammenhæng med skoven, hvor de selv samlede buketter, selv havde fløjlshuer på og fandt ud af,
hvad en ’lækkerbisken’ er.
’Vejledning og flersprogede forældre’ præsenterer
udvalgte pointer fra den nye fagbog ’Børn med
flere sprog – typisk sprogudvikling og sproglige
vanskeligheder’ af Salameh, Bylander, Krogh og
Hedman, Dansk Psykologisk Forlag, 2017. Bogens
hovedargument er, at den vejledning flersprogede
forældre modtager i dagtilbud og skole i stor udstrækning bygger på etsprogede forestillinger om
sprogtilegnelse og derfor bør kvalificeres. Der præsenteres endvidere en omfattende mængde forskningsresultater fra svensk og ny dansk forskning.

’Synlige bøger i dagtilbud’: Flersprogspædagogerne
har fået lov til at tage billeder af nogle dagtilbuds
placering af børnebøger og høre, om de pædagogiske overvejelser, der ligger bag.

’Mindspring – et nyt initiativ afprøves på tværs af
kommunale enheder’, hvor Sundhedstjenesten, Integration & Netværk samt Børn og familie/Nordbycentret er gået sammen om et psykosocialt gruppeforløb for og med flygtninge. Her uddannes en
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frivillig MindSpringtræner, der selv har flygtningebaggrund som samarbejder med en kommunal
medtræner om at varetage 8-9 mødegange med
en gruppe flygtningefamilier med småbørn. Her
gennemgår de en række faste temaer og øvelser
som kulturmøde, børneopdragelse, social kontrol,
kønsnormer mm.

’Nye venskabsfamilier søges’ – vi mangler etablerede lokaltboende børnefamilier, som kunne tænke
sig at møde nytilkomne børnefamilier, i skrivende
stund en del flygtningefamilier.
Nyt forløb med start i oktober i Stabil Start – aktiveringsenheden starter nyt hold op i oktober. Derfor er vi i skrivende stund i gang med at afholde visitationssamtaler. Som følge af ændringen om antal borgere i Stabil Start, er der dog mulighed for
at indskrive flere borgere i forløbet, hvorfor vi har
behov for at både sagsbehandlere og dagtilbud i
Børn og Familie hjælper hertil.
’Bydelsmødre-aspiranter søges’ – vi uddanner nu
nye bydelsmødre og håber, I lokalt kan medvirke
til at sprede det gode budskab.

God Læselyst!

’Ud i naturen med Rødhætte’

en kniv og laver et træpinde.

Af flersprogspædagog Heidi Clausen og Maria Ringsmose Nordbycentret.
I maj 2017 deltog 287 børn og deres voksne i dagtilbud
i 4 ugers fokuseret sprogindsats, hvor de samarbejdede
om eventyret Rødhætte. Forud for aktivitetsdagene i
skovene i Slagelse og Korsør havde de 21 børnegrupper
arbejdet med 3 gennemlæsninger af eventyret, arbejdet med fokusord som ”lækkerbisken”, ”buket”, ”elske”
og ”sprætte op”.
”Hvad er det der snorker sådan? Det er jo ulven”, udbryder jægeren og lægger an til at skyde den tykke ulv,
der ligger i bedstemors seng. ”Nej, nej, nej” lyder det i
kor fra børnegruppen, der sidder samlet i skovbunden.
Jægeren spørger børnene om, hvorfor han ikke må
skyde den fæle ulv. ”Ulven har spist bedstemor og Rødhætte”, svarer børneflokken. Efter teaterstykket skal
børnene males i ansigterne og selv opføre sekvenser fra
teaterstykket. De laver bevægelseslege, hvor de svarer
på spørgsmål om eventyret og skal bevæge sig forbi ulven – bare den ikke vågner. Og børnene lærer om flora
og fauna i skoven ved spejderens hyttet i Korsør. De
skal naturligvis have lækkerbiskener som kage fra Rødhættes kurv og lækre tyrkiske fladbrød lavet i den nye
bålhytte.

Der laves lækkerbiskener til bedstemor.
”Rødhætte Rødhætte gå den lige vej. Du skal bringe
kurven hen til bedstemor for mig. Hun er nemlig blevet
syg, hun har brug for dig. Giv mig nu din hånd på det
og gå den lige vej”, synger børnene. Hvert barn får en
kurv med saftevand og kiks, som skal medbringes til
bedstemor. På turen møder de ulven, som lokker Rødhætterne til at plukke blomster til bedstemor. Da Rødhætterne når bedstemors telt, finder de hende snorkende og med mærkelig stemme og udseende. De bliver spist og kommer ind i ulvens mave. Det ender heldigvis godt, da jægeren kommer og sprætter ulvens
mave op. Så nu kan de alle nyde de medbragte kurves
indhold. Bagefter syer nogle af børnene tæpper sammen til punge, og andre lærer at håndtere

Heldigvis er der masse af røde blomster af silkepapir i
skovbunden. Det er praktisk, når børnene fra dagen før
har plukket alle de rigtige blomster.
Da mange af de flersprogede småbørn i kommunens
børnehaver ikke har samme højtlæsningskultur med
hjemmefra som mange etsprogede børn, er dette et
væsentligt indsatsområde. Derfor er koblingen mellem
forskellige gennemlæsninger af udvalgte bøger struktureret omkring aktivitetsforløb bygget op omkring indholdsdele, så væsentligt at arbejde med i dagtilbuddene. Ofte få børnene idéer til at planlægge aktiviteterne sammen med de voksne, fordi de får gode idéer
undervejs. Når det sker, så går det hele op i en højere
enhed. Den efterfølgende evaluering af Rødhætte-forløbet viser også tydelige tegn på, at sammenhængende
og samskabende sprogpædagogiske indsatser mellem
faggrupper formår at rammesætte arbejdet for børnenes tilegnelse på en levende og dynamisk måde, der
sikrer det enkelte barns interesse og deltagelse samt
giver arbejdsglæde hos personalet.
”Jeg synes det var et super godt forløb, hvor der har
været mulighed for at arbejde med den på forskellige
måder: Læsning, samtale/kritik om handlingen i eventyret af versionerne, rollespil, hvor de fik mulighed for
at afprøve forskellige karaktertræk og en rigtig god og
super spændende aktivitetsafslutning: Alle var engagerede og deltog med at sy punge, skyde med jægerens
gevær, snitte pinde, lave brød over bål osv. Det hele
har været noget børnene har været begejstret for. Ulvesporene på træplader som vi fulgte, teltet som skulle
være ulvens mave og fortælling via hånddukker, slides
som kunne læses og synges samt optræde som rødhætter var nogle gode ideer, som jeg som voksen synes var godt lavet. Jeg kunne se glæden i børnenes
øjne. Vi synes alle i hvert fald her det var alletiders forløb (deltager fra børnehave i Slagelse).
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’Vejledning og flersprogede forældre – ny
fagbog Børn med flere sprog’
Af Maria Ringsmose, centerleder Nordbycentret.

tage sig forskelligt ud i forhold til, hvornår barnet opleves som ”sprogligt kompetent” af sine omgivelser.

Bogen præsenterer den nyeste forskningsbaserede viden på flersprogsområdet og argumenterer for, at arbejdet med flersprogede børns dansksprogstilegnelse
kan kvalificeres ved at udfordre de professionelles forældrevejledning samt de screeningsmetoder af børns
sprog, som anvendes bredt indenfor faggrupperne.
Overvejer du som professionel praktiker, hvordan det
kommunikationsmønster, det flersprogede barn anvender i hjemmet, har betydning for den måde barnet formår at tilpasse sig kommunikationsmønstre i majoritetskulturens børnehaver og skoler? Er du bevidst omkring, hvordan din egen sproglige socialisering kan påvirke din tolkning af barnets sprogudvikling og sproglige kompetencer?

Sproglig socialisering
Alle børn bliver sprogligt socialiseret i den kultur, hvor
de vokser op. Der er dog betydelig variation i opfattelserne af, hvordan denne påvirkning skal udformes ud
fra værdier og opfattelser af, hvordan samtaler mellem
børn og voksne struktureres indenfor forskellige sociale
grupper og kulturer. At arbejde pædagogisk med at
kende egen kulturs normer for sproglig adfærd og
kunne udlede andre kulturers normer, kvalificerer derfor tilrettelæggelsen af pædagogens praksis, så barnets
måde at kommunikere på tolkes i det rette lys. Der argumenteres i bogen for 2 hovedformer:
Børn opdrages sprogligt. Typisk europæisk tradition,
hvor børn opleves sprogligt bevidste fra fødsel. Der er
stort fokus på, at mor eller pædagog fortolker barnets
udtryk i interaktionen: ”Nårr, du vil gerne have bamsen”. Det anses som naturligt, at det er den voksnes
ansvar sprogligt at tilpasse egen tale til barnets niveau
(børnerettet tale ’motherese’).
Børn vokser op sprogligt. Typisk mellemøstlig og afrikansk tradition, hvor børn opleves sprogligt bevidste fra
ca. 1 års alderen. Den voksne anvender ikke børnetilpasset tale, og forenklingen ligger i gentagelsen fremfor
i fortolkningen af barnets intention. Svære udsagn fortolkes derfor ikke. Det børnetilpassede sprog ses som
forhindring for, at barn kan blive sprogligt kompetent
(Obondo, 1999 i Salameh mf. 2017). Barnet anvises
ofte til at kommunikere mere med andre børn end med
voksne.
I Danmark forventes pædagoger og lærere at starte
kommunikationen og opmuntre barnet til at indgå i
spontan interaktion. I andre kulturer kan barnet få
mere opmærksomhed, hvis det ikke taler, end når det
gør. At være godt sprogligt socialiseret kan dermed

I dagtilbud og skoleregi er der udpræget brug af kontrolspørgsmål i dialogstrukturen, hvor der stilles
spørgsmål, og barnet skal svare. En bog udvælges indenfor et emne, og samtalens indhold og tema udvælges. Der fokuseres på udvalgte indholdsdele, som ikke
er tilfældige. Rytmen i denne struktur kendes af de
børn, der er vant til denne type læsning med mor og
far. Indholdet og barnets egne erfaringer gøres til genstand for interessen. Barnet forventes over tid at mene
noget om temaet, og der anvendes intonation ved højtlæsning. Den omtalte spørgsmål-svar-struktur, også på
spørgsmålet barnet ved at den voksne på forhånd kender svaret på, accepteres. Det er derfor så afgørende,
at pædagogisk praksis arbejder konkret med højtlæsning og bøger. Bogen skriver det ikke direkte, så derfor
gør jeg det: Hvis et flersproget barn først i skolen skal
lære denne struktur at kende, så er der gået meget
væsentligt læring tabt i dagtilbuddet!

Svensk observationsforskning der kan overføres
til Danmark
Etsprogede børn havde dobbelt så mange turtagninger
med personalet i børnehaven som flersprogede børn.
Personalet gav færre forklaringer til flersprogede børn,
fordi børnenes uvanthed med at få stillet spørgsmål fortolkes som om, at børnene ikke forstår indholdet. Børnenes tendens til ikke at svare, viser sig at kunne begrunde i, at børnene ikke oplever spørgsmålene som
ægte, fordi den voksne viser, at han allerede kender
svaret.
Nationale læsetest i Sverige viser, at de flersprogede
børn der allerede i børnehaven har forstået strukturen i
arbejdet med højtlæsning og spørgsmål og svarformer,
præsterer markant bedre, end flersprogede børn, der
ikke har lært det hjemme eller i børnehaven.
En anden vigtig side af sprogsocialiseringen er fokus
på, hvordan barnets forståelse af sin egen kompetence
kommer til udtryk:
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Må man ikke tale, når en voksen læser højt? Er mundtligt overleverede historiefortællinger, sange og digte
mere kulturelt værdsatte end bøger og prøver barnet
derfor at vise sig kompetent på andre måder?
Kan barnet sidde stille og lytte til en voksen og gentage
ord på kommando? Er man fjollet når man leger med
ord eller tolkes det som sprogligt overskud? Er bøger
budbringer af religiøse overbevisninger, som ikke skal
tolkes?
Der skal dermed arbejdes med disse lag for at forstå
barnets kompetence, idet barnet ellers kan blive anset
som ikke sprogligt kompetent, men hvor barnet demonstrerer sin kompetence på den eneste måde det
kan, indtil det lærer nyt. Og pædagogen eller læreren
misforstår det og tolker det, der anses kompetent i sit
eget kulturelle univers.

Pædagogisk rådgivning af forældre
Rådgivning som krænker værdier har en tendens til
ikke at blive fulgt. Der er ikke nogen af socialisering,
der er bedre eller dårligere end en anden, men problemer opstår, når man flytter til en anden kultur og der
fortsætter med at bruge den sproglige socialisering,
man er vant til. Ens egen sproglige socialisering risikerer at blive dysfunktionel i det nye samfund (Obondo,
2005 i Salameh mf. 2017).

Mange råd til flersprogede forældre er baseret på
etsprogede forestillinger

munikationsmønstre. Samtidig med det at fastholde fokus på den kulturelle kontekst, hvor sproget skal omsættes således, at du kan vejlede i, hvordan barnet bliver bedre til at bruge sproget funktionelt. Din vejledning vil derfor nødvendigvis skulle gøres meget konkret
og i større udstrækning være praktisk funderet. Med
det menes, at du skal vise, hvordan højtlæsningsaktiviteter foregår. Vise hvad forventningerne til et barns besvarelse af spørgsmål indeholder. Vise hvilke
forventninger der er til børns sprogbeherskelse og ikke
blot fortælle om dem.

De professionelle:
Al vurdering
af sprog
samt pædagogisk vejledning skal
medtænke
disse aspekter

Dansk norm for vurdering af korrekt
sproglig adfærd, dansk sætningsopbygning og talehandlinger

Kommunikationsmønstre
i dansk kultur

++

Kommunikationsmønstre
Førstesprog

++

Andetsprog

i hjemmekultur

Når vi alene fokuserer på forældrene, antager vi, at det
er dem der drager mest omsorg for barnet og tilbringer
mest tid sammen med barnet.
Ved at fokusere på samspillet mellem forældre og børn,
antager vi, at den mest almindelige samtaleform i
hjemmet er en samtale mellem to mennesker.

Barnets sprogsocialisering

Ved at forsøge at få barnet til at tale mere, antager vi,
at forældrene sætter pris på, at børn taler meget og
har lov til at indlede en samtale med voksne.

De professionelle:
Det kvalificerede samarbejde mellem faggrupper

Ved at forsøge at overtale forældre til at kommunikere
på barnets niveau, antager vi, at familien er enige i, at
voksnes tale skal tilpasses barnets niveau
Hvem taler med hvem i hjemmet?
Hvordan taler den voksne?
Hvordan taler børnene?
Hvad taler man om? (Salameh mf. 2017 s. 20).
At praktisere god forældrevejledning omhandler derfor
på den ene side om at stille de rigtige spørgsmål og
lytte og få viden om familiens sproglige vaner og kom-

Har barn et forudgående
førstesprog eller lærer det
2 sprog samtidigt?
At udlede om det er en
flersprogsproblematik eller en specifik sproglig
vanskelighed.

Læs mere
Nordbycentret udgiver i efteråret to pjecer til forældrevejledning i dagtilbud. Den ene pjece er målrettet pædagogisk praksis og indeholder faglig viden om flersprogområdet og idéer til at vejlede forældrene om
sprogtilegnelse, modersmål mm. Den anden pjece er
målrettet forældre og omhandler deres valg om barnets
sprogtilegnelse herunder et eller flere modersmål samt
dansk.
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’Synlige bøger i dagtilbud’
Af Maria Ringsmose, centerleder Nordbycentret.

KREVI-rapporten fra 2011 viser, at etnisk danske børns
gennemsnitskarakter efter 9. klasse er 6,4. Børn med
polsk, norsk, britisk, svensk, tysk eller amerikansk etnisk baggrund præsterer tilsvarende eller højere. Børn
med tyrkisk, somalisk, afghansk, thailandsk etnisk baggrund præstere væsentligt lavere – hvad er det der er
på spil.
Anders Høyen og Dorthe Bleses fra Center for Børnesprog, SDU har sammen med sit forskerteam forsøgt at
finde forklaringer på disse forskelle. Kigger man på de
sprogvurderinger af 3-årige, som nu er mulige at sammenligne i kommuner, der udfører den på alle 3-årige
viser det sig, at andelen af børn der scorer lavt, korrellerer med forældrenes uddannelsesniveau. 13.000
børns sprogvurderinger er undersøgt. For så vidt er der
ikke noget nyt i det – udover, at det for første gang er
muligt, at udvinde viden om børn i Danmark.

Så hvis vi køber antagelsen om en strukturel ulighed i
børns adgang til læsning allerede før de kommer i dagtilbud, hvad betyder det for dagtilbuddenes måde at organisere deres indre arbejde på, på didaktikken og for
de valg der hele tiden træffes i praksis mere eller mindre bevidst?

Gode eksempler fra praksis
Nogle dagtilbud arbejder systematisk med at gøre børn
læsevante – og her betyder både: Adgangen til bøger,
måden bøger bruges på og måden børn tilvænnes til
bøger på meget. Vi kan ikke nøjes med blot at sikre, at
bøgerne er tilgængelige.

Den socioøkonomiske forklaring på forskellene ligger i –
at de højtuddannede gør noget andet med deres børn
end de lavtuddannede. Det handler om: Mængden de
taler med deres børn, om måden de taler med deres
børn. Antal bøger i hjemmet både voksenbøger og børnebøger, hvor meget læser forældre med deres børn,
hvor tidligt begynder de læsningen, og hvornår starterbørn i dagtilbud.
Man kan se og nå bøgerne i Birkelunden

I Sct. Mikkels Børnehave arbejdes der med spor og de
optagetheder børnene får i bøgerne.
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For etsprogede danske børn er der en stærk effekt af at
have bøger i hjemmet, men der er meget større effekt
på ordforrådets størrelse end på børnenes før-skriftskompetence, hvilket er meget anderledes end forskere
forventede. For flersprogede småbørn er der en stærk
sammenhæng mellem antal af bøger i hjemmet og ordforråd og sprogforståelse – dobbelt så stærk effekt som
for etsprogede. Alt andet lige er der derfor behov for
fokus kompensatorisk arbejde omkring flersprogede
småbørns læsevanthed.
Der er bøger i alle vindueskarme, som også bruges, når
der er ”ventetid”. Og sangen om aberne er også på
væggen, i vinduerne og i plancheform.

Konklusionen er derfor, at børnenes hjemmelæringsmiljø påvirker læringsmiljøet i dagtilbuddet markant.
Påvirkningen på det talte sprog er markant højere end
for førskrift-kompetencer og effekten er dobbelt så
stærk hos flersprogede end hos etsprogede børn. Forskerne når endvidere frem til, at der kan spores en direkte negativ sammenhæng mellem antallet af flerprogede småbørn med mellemøstlig og afrikansk baggrund
i forhold til den samlede børnegruppes sprogtilegnelse.

Man kan også nå bøgerne i Kongelyset, og der er en
hyggekrog man kan sidde i.

I Møllegården har forældre doneret bøger, så andre forældre kan låne dem med hjem.

Sammensætningen af børn i dagtilbud og effekten
af dette
Anders Høyen og Dorthe Bleses fra Center for Børnesprog, SDU finder endvidere andre interessante resultater.
At betydningen af barnets hjemmelæringsmiljø er
større for flersprogede end for etsprogede danske børn.

Nordbycentret beklager de utydelige indklip og håber,
at læseren bærer over med det, idet slides ikke kunne
fremskaffes på anden vis.

Anders Høyen "Børn med to sprog. Hvilke faktorer i
barnets miljø er ingredienser i opskriften på succes?”
https://www.alf.dk/images/ALF_2017_Tosprogede_Højen_Madsen_slides.pdf
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’Mindspring – En ny begyndelse’
Af Maria Ringsmose, centerleder Nordbycentret.

Et nyt initiativ afprøves på tværs af kommunale
enheder’ hvor sundhedstjenesten, Integration & Netværk og Nordbycentret samarbejder med Dansk Flygtningehjælp om et kommende gruppeforløb for flygtningefamilier med småbørn.

MindSpring er udviklet i Holland af psykologen Paul Stern og er
siden 2010 implementeret i Danmark gennem Dansk Flygtningehjælp. Siden 2015 har Kompetencecenter for Transkulturel
Psykiatri samarbejdet med MindSpring Kompetencecenter om
et forskningsprojekt, hvor alle forældregrupper i perioden
2016-2018 er omfattet.

Devisen er, at en gruppeleder, som selv er far eller
mor, uddannes til MindSpringtræner for en gruppe
flygtningefamilier. I Slagelse Kommune er det 30-årige
Kisra med kurdisk baggrund. Kisra har læst engelsk på
universitetet i Damaskus, har arbejdet som frivillig i
Human Rights Watch og har været og er frivillig mentor
for ældre flygtningebørn i Sorø. Gruppelederen støttes
af en kommunal medtræner, som er en fagperson fra
det regi, hvor gruppeforløbet organiseres. Her er sundhedsplejerske Anne- Grethe Thede Jensen medtræner
og familievejleder Heidi Mengel-Christensen koordinator
på familiedelen. Nordbycentret lægger lokaler og forplejning til og alle forløb tolkes af en professionel tolk.

tryghed i at normalisere forskellige temaer, som kan
være svære at tale om og gøre det muligt at lære af
hinandens måder at håndtere udfordringer på.
Her skabes en platform hvor isolation, tabuer og ensomhed kan blive brudt via fælles holdningsbearbejdelse – ved at flygtningeforældrene i fælles dialog opdager, at de ikke sidder alene med en masse problemstillinger, som mange går rundt og tror.

Følg med på InSlag og Nordbycentrets hjemmeside,
hvor vi løbende opdaterer om forløbet.

Familierne skal deltage i 8 gruppemøder a 2 timer, hvor
der er en manual til hvert møde. Emner spænder vidt
over temaer som: At opdrage børn i et andet samfund
end man selv er opdraget i. Social kontrol, opdragelses
og læringsanskuelse- og –metoder, tillid og mistillid,
straf og belønning, identitet, stress, børn og traumer
mm.
Lignende forløb i bl.a. Københavns Kommune påpeger,
at denne ”peer-to-peer”-tilgang samt at forløbet foregår på deltagernes modersmål, er vigtige faktorer for
deltagernes udbytte. Her deles viden mellem deltagerne, og MindSpring-træneren kan via sine egne erfaringer genkende og forstå mange af de situationer og
udfordringer, som gruppedeltagerne er i. Medtræneren
bidrager her med facts, fagfaglig viden og konkret
hjælp og viden om lokale forhold. Således kan der skabes

Læs mere
http://www.altinget.dk/civilsamfund/artikel/danskflygtningehjaelp-borgere-med-flygtningebaggrundbaade-kan-og-vil-hjaelpe
http://www.fyens.dk/nyborg/Mindspring-bringer-ordeni-kaos/artikel/3160600
http://sn.dk/Alleroed/Flygtningekvinder-faar-ballast-tilden-nye-tilvaerelse/artikel/670602
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’Nye venskabsfamilier søges’
Af familievejleder og projektmedarbejder Heidi MengelChristensen Integration & Netværk og Nordbycentret.
Venskabsfamilieordningen ’Familie-til-Familie’ er et
trygt og rart sted, hvor børnefamilier kan lære hinanden - og andre kulturer, at kende. I denne artikel kan
du læse om ordningens seneste udflugt og få mere viden om, hvad deltagelse indebærer.
Lørdag d. 19 august mødtes 35 mennesker – forældre
og småbørn i Slagelse Lystanlæg under høj sol og skyfri
himmel. Dagen bød på skattejagt ud fra temaet ’min
familie’. Ved en post skulle deltagerne finde fem blade
og skrive deres familieværdier ned.
Familierne fandt det sjovt og overraskende at erfare,
hvad hinandens værdier var og hvor meget de, på
tværs af kulturer, havde tilfælles. Fantasi, kærlighed,
omsorg, humor, idræt - og et stærkt sammenhold, gik
igen. Derudover kom også ligestilling og mangfoldighed
på dagsordenen. Dagens sidste post bød på en følepose
med genstande fra: ’et typisk dansk morgenbord’. Med
lukkede øjne blev der følt på et æggebæger, en honningpind, frugt mv. Havregrød, som få af syrerne havde
smagt, fik sjove gæt med på vejen.

Familie-til-familie mangler aktuelt match til syriske børnefamilier. Syrerne ønsker match med danske familier,
så de kan få øvet sproget, kan få afmystificeret hvad
danskhed kan være og kan lave legeaftaler i lokalområdet.
Kender du en dansk børnefamilie med nysgerrighed på
at mødes med en syrisk familie? Så kontakt tovholder
Heidi Mengel-Christensen på mail: heimc@slagelse.dk,
eller tlf.: 21 37 69 84.
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Nyt forløb med start i oktober i Stabil Start
Af Connie Jensen og Mette Sass, Stabil Start.
Aktiveringsindsatsen er målrettet mødre med børn i
dagtilbud, som har andre problemer end ledighed og er
et samarbejde mellem Børn & Familie og Jobcentret.
Vores placering er i Børnehuset Nord, Slagelse og er en
del af Nordbycentret.
Vi skal til at starte hold igen (hvilket vi gør 2 gange årligt) og vil derfor opfordre jer til at kontakte os, såfremt
I har nogle mødre i dagtilbuddet, som I tænker kunne
have behov for vores forløb.
Forløbet indeholder undervisning på gruppeniveau, individuelle samtaler og forskellige temaer, bl.a. forældrerollen, indsigt i børns udvikling, struktur i dagligdagen,
kommunikation, motivation for og indblik i uddannelse
og arbejdsmarked mm.
Vores tilgang er et led i den tidlige og forebyggende
indsats og er båret af empowerment og den systemiske
tankegang.
Ring til os, hvis du/I har en mor som forælder, som
kunne have behov for vores forløb og få yderligere
oplysninger:
Connie Jensen tlf. nr. 30 78 58 21
Mette Sass tlf. nr. 30 78 58 22

Se mere om Stabil Start og vores evalueringsgrundlag
på Nordbycentrets hjemmeside.
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’Bydelsmødre-aspiranter søges’
Af Bonny M. Smith udviklingspædagog og kommunal kontaktperson for Bydelsmødre i Slagelse.

Bydelsmødre = aktivt medborgerskab!
Kender du en kvinde som…
Er udadvendt og venlig i sin fremtoning
Er godt integreret og kan være en rollemodel
for andre minoritetskvinder
Behersker det danske sprog på en letforståelig
måde både i tale og skrift
Har tidsmæssigt og mentalt overskud til at
rådgive andre
Har ”tjek” på børneopdragelse
Gerne vil gøre en positiv forskel og bidrage til
”Det gode Børneliv”
Gerne vil være en del af et etableret fællesskab
som Bydelsmødre i Slagelse
P.t. mangler Bydelsmødrene især aktive
kvinder, der taler arabisk

-

Hjælp til selvhjælp
Opsøgende arbejde
Pas på dig selv

Kender du en egnet kvinde?
Så kontakte venligst:
Bydelsmor og uddannelseskoordinator Katalin (Kati)
Biróné Nagy på katibnagy@yahoo.com eller:
bydelsmodreslagelse@gmail.com med kvindens
kontaktoplysninger eller giv den nedenstående ”Bliv
Bydelsmor” folder/link til den egnede kvinde, så hun
selv kan tage kontakt til Kati.
Uddannelsen starter den første uge i november
2017 og løber af staben 1 gang om ugen fra kl.
17-20:30 til og med marts 2018 med en pause på 4
uger omkring jul og nytår.

Hvad laver en Bydelsmor?
En
Bydelsmor
er
en
rollemodel
for
andre
minoritetskvinder i kommunen. En Bydelsmor rådgiver
og inspirerer andre. Det betyder også, at en Bydelsmor
selv skal have ”en fod indenfor” i det danske samfund fx
være aktiv jobsøgende, under uddannelse eller i job.
Bydelsmødre er erfarne kvinder, som besøger andre
kvinder i kommunen og hjælper dem med råd og
vejledning på kvindens modersmål eller et fællessprog.
Det kan være der er brug for en snak om kvindens egen
situation eller måske om børneopdragelse eller pligter og
muligheder her i Danmark. Der tages altid udgangspunkt
i kvindens egne udfordringer og livserfaring i øjenhøjde.
At være Bydelsmor er et stykke frivilligt socialt arbejde.
Bydelsmødre gennemgår en uddannelse som består af
15 moduler. Der udstedes diplom, hvis fremmødet på
uddannelsen har været 80% eller derover.

Hvad indeholder uddannelsen?
Uddannelsen er opdelt i blokke.
1) Intro 2) Samfundsblokken 3) Familieblokken
4) Sundhedsblokken 5) Metodeblokken 6) Diplom
overrækkelse
Nogle af emnerne på uddannelsen er:
Danmark i et historisk perspektiv
Nutidens Danmark
Kommunen
Ligestilling og rettigheder
Seksualitet
Barnets udvikling og opdragelse
Psykisk sundhed og sygdom
Den gode samtale
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