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FORORD 

Als Research fremlægger hermed evalueringen af projekt ”Opsøgende Social Indsats 
blandt isolerede kvinder med anden etnisk baggrund” (herefter OSI) under 
Integrationshuset Kringlebakken. OSI har eksisteret siden 2007 på en bevilling fra 
SATS-puljen. Evalueringen er gennemført på opdrag fra Integrationshuset 
Kringlebakken i perioden oktober 2012 til februar 2013. 

Evalueringen bygger på interviews med en lang række aktører, bl.a. OSI’s projektleder 
og projektmedarbejder, Kringlebakkens leder, frivillige undervisere og behandlere, en 
lang række samarbejdspartnere og en bred vifte af projektets brugere. Der er 
desuden foretaget en række deltagerobservationer i forbindelse med OSI’s 
aktiviteter.  

Als Research takker alle informanter for deres beredvillige deltagelse i evalueringen, 
for at dele deres erfaringer og vurderinger og for at have inviteret os indenfor i 
hverdagens sociale aktiviteter. Den allerstørste tak går til OSI’s brugere, som har 
indvilliget i at dele deres tanker og oplevelser omkring deres liv i og uden for 
Kringlebakken.  

Evalueringen er udført af chefkonsulent Jacob Als Thomsen og konsulent Katrine Friis. 
Desuden har stud.cand.merc.psyk Stine Rosenlund Willumsen og stud.cand.anth. 
Sarah Ellegaard Nielsen bistået evalueringen i forbindelse med efterbehandlingen af 
datamaterialet.  

Ansvaret for resultater, konklusioner og anbefalinger påhviler alene Als Research. 

København, marts 2013.  

 

 

Jacob Als Thomsen 

Adm.dir., Als Research   
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KAPITEL 1 – INTRODUKTION 

1.1 Om OSI’s formål 
Projektet ”OSI – Opsøgende Social Indsats blandt isolerede kvinder med anden etnisk 
baggrund” har eksisteret siden slutningen af 2007, og søger kontakt til isolerede 
kvinder med henblik på at fastholde dem i integrationsprocessen. Projektet tilbyder, 
udover personlig hjælp og støtte, en række netværksdannende og motiverende 
aktiviteter, ligesom der arbejdes med forældrerollen, kulturformidling og generel 
oplysning. 

Projektets overordnede formål er at fremme integration, livskvalitet og netværk for 
isolerede og udsatte kvinder med anden etnisk baggrund, og derigennem styrke hele 
familien. Indsatsen skal ses som hjælp til selvhjælp. Via en opsøgende og 
forebyggende social indsats søger projektet at:  

 Skabe og fastholde kontakt til kvinder/mødre, som lever en isoleret tilværelse 
og typisk er belastede af sociale problemstillinger 

 Sikre kvinderne adgang til hjælp og udvikling samt skabe motivation og 
tryghed til at bryde ud af isolation 

 Støtte kvinden i at blive en aktiv borger i det danske samfund 

 forebygge at kvinden kommer ud i større kriser grundet manglende samfunds- 
og systemkompetence 

 Sikre kvindens rettigheder og forståelse i forhold til de pligter, som følger med 
at være borger i Danmark 

 Støtte kvinden i at opbygge selvværd/selvtillid 

Projektet har derudover som delmål:  

 At rekruttere frivillige bl.a. med anden etnisk baggrund til at løfte den sociale 
indsats for isolerede kvinder 

 At videreudvikle samarbejde med relevante samarbejdspartnere i 
lokalområdet 

 At videreudvikle og dokumentere metoder for den opsøgende indsats 

OSI henvender sig specifikt til kvinder i alderen 18–45 år bosat på Bispebjerg og 
Nørrebro med anden etnisk baggrund end dansk.  

Specielt for rekrutteringsprocessen i OSI er, at der er tale om en opsøgende indsats i 
lokalområdet. Metoden i OSI kan overordnet beskrives som hjælp til selvhjælp, og 
målet er, via tillidsopbygning, støtte, information og vejledning, at styrke deltagernes 
selvværd og evne til at klare sig selv. 
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1.2 Evalueringens formål 
Evalueringens overordnede formål har været at undersøge omfanget, karakteren og 
effekten af OSI’s aktiviteter, herunder at pege på udviklingsmuligheder i relation til 
aktiviteternes karakter, kendte og nye målgrupper, synergieffekter i forhold til 
Kringlebakkens øvrige virke, samt at identificere muligheder for nye 
samarbejdsrelationer og nye anvendelsesmuligheder af de opbyggede 
netværksrelationer og metoder i OSI. Mere specifikt har evalueringen haft fokus på at 
belyse nedenstående punkter: 

 Dokumentere metoderne i den opsøgende og i den socialpædagogiske 
indsats, samt se på hvilke rekrutteringsmæssige erfaringer der er gjort med 
projektets opsøgende indsats 
 

 I hvilken grad OSI har kunnet fastholde deres deltagere og hvad der synes at 
have betydning for fastholdelsen 
 

 I hvilket omfang og med hvilke erfaringer projektet har formået at 
videreudvikle eksisterende og udvikle samarbejdsrelationer til nye relevante 
samarbejdspartnere i lokalområdet 
 

 Vurdere hvilke erfaringer der er gjort i forbindelse med rekruttering og 
anvendelse af frivillige i projektet 
 

 På hvilken måde projektet har kunnet fungere som bindeled til 
myndighederne og hjælpe deltagerne med udarbejdelse af handleplaner 
 

 Se på hvilke aktiviteter deltagerne har deltaget i eller er blevet henvist til, 
herunder Kringlebakkens egne tilbud 
 

 Se på synergieffekter i forhold til Kringlebakkens øvrige aktiviteter 
 

 Identificere muligheder for nye samarbejdsrelationer og nye anvendelses-
muligheder af de opbyggede netværksrelationer og metoder i OSI, herunder 
også for Kringlebakken som sådan 
 

 Tegne et billede af målgruppens behov for støtte og evaluere på hvilken 
betydning projektet har haft for deltagerne, herunder for: 
 

o deltagernes grad af isolation og sociale netværk 
o deltagernes rolle som aktive borgere 
o deltagernes behov for støtte i relation til kriser 
o deltagernes forståelse af rettigheder 
o deltagernes selvværd og systemkendskab 
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1.3 Datagrundlag og metode 
Evalueringens datamateriale består af skriftligt materiale fra OSI, bl.a. status-
/årsrapporter og projektansøgninger. Herudover er der gennemført 5 
gruppeinterview og 20 enkeltinterview med tilsammen 30 informanter og der er 
gennemført deltagerobservation i forbindelse med 4 aktiviteter. Der er gennemført 
interview med følgende personer:  

 1 individuelt interview med OSI’s projektleder 

 1 individuelt med OSI’s projektmedarbejder  

 1 individuelt interview med Kringlebakkens leder 

 4 gruppeinterview og 5 individuelle interview med til sammen 16 brugere, der 
er tilknyttet OSI på forskelligt niveau 

 1 gruppeinterview og med til sammen 4 frivillige tilknyttet OSI’s aktiviteter 

 17 individuelle interview med samarbejdspartnere, herunder:  
 

o 4 interview med netværk og henvisende instanser herunder; 
Biblioteket på Rentemestervej, FAKTI, Somaliske Kvinder Bygger Bro og 
Klokkergårdens Fritidscenter,  

o 3 interview med ansatte i Københavns Kommune herunder; Center For 
Bydesign, Pladsanvisningen og Kultur og Fritidsforvaltningen.  

o 1 interview med Sundhedsplejersker i Nordvest, Nørrebro samt 
Vanløse 

o 3 interviews med repræsentanter fra beboerprojekt Bispebjerg 
herunder projekt Far og Bydelsmødrene. 

o 5 interviews med andre foreninger/tilbud, herunder; Center For Positiv 
Integration, Verdens Kulturcentret, KVINFO, Home Start Familie 
Kontakt og Hennah,  

Der er gennemført deltagerobservation i forbindelse med følgende aktiviteter: 

Pædagogisk dag, projekt Super-mum, Fredagscafé, Body-SDS behandling. 

Udfordringer i forhold til interview med brugere 
Det skal dog nævnes, at det er evaluators opfattelse, at mange af kvinderne ikke 
skelner mellem OSI og Kringlebakken. De ser det som et samlet sted, hvorfor nogle af 
deres betragtninger må siges at gælde bredt for hele foreningen.  
 

1.4 Rapportens struktur 

Rapporten indledes af Kapitel 1, der introducerer til projekt OSI samt til 
evalueringens formål, datagrundlag og metode. I Kapitel 2 præsenteres evalueringens 
hovedkonklusioner og fremadrettede anbefalinger.  

Kapitel 3 indeholder en grundlæggende introduktion til OSI’s organisatoriske 
forankring i Integrationshuset Kringlebakken, ligesom der tegnes et billede af OSI’s 
målgruppe på baggrund af evalueringens datamateriale.  
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I Kapitel 4 behandles metoderne i OSI’s opsøgende og socialpædagogiske indsats, i 
kapitel 5 introduceres til OSI’s aktiviteter og i Kapitel 5 til projektets erfaringer med 
inddragelse af frivillige. I rapportens afsluttende Kapitel 6 analyseres OSI’s 
samarbejde med eksterne aktører i kommunen og lokalområdet.  
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KAPITEL 2 – HOVEDKONKLUSIONER OG ANBEFALINGER 

Evalueringen viser helt overordnet, at OSI er et velfungerende tilbud med en bred 
vifte af relevante og velbesøgte aktiviteter. Evalueringen viser desuden, at OSI lever 
op til sin overordnede målsætning om at skabe og fastholde kontakt til en gruppe af 
isolerede kvinder med anden etnisk baggrund, som traditionelt er meget vanskelige 
at nå.  

OSI’s opsøgende indsats er præget af vedholdenhed, engagement og evne til at 
opbygge en tillidsfuld relation til målgruppen. Evalueringen viser, at OSI og 
Integrationshuset Kringlebakken af både samarbejdspartnere og brugere betragtes 
som et nødvendigt tilbud, hvilket understreges af, at OSI og Kringlebakkens 
aktiviteter er de eneste steder udenfor hjemmet, hvor en del af brugerne kommer, 
og samtidig at flere samarbejdspartnere henviser kvinder til OSI/Kringlebakken, som 
se selv har vanskeligt ved at rekruttere eller nå.  

OSI’s brugere oplever generelt at have et stort udbytte af indsatsen, både i form af 
øget selvværd og mindre social isolation, og i form af øget kendskab til det danske 
samfund samt at en del af kvinderne som følge af tilknytningen til projektet får 
styrket deres danske sprog samt kommer i uddannelse og beskæftigelse. For mange 
af disse kvinder repræsenterer OSI og Kringlebakken deres første egentlige kontakt 
med det danske samfund, og OSI og Kringlebakken kan overordnet siges at være en 
vigtig integrationsfremmende aktør for socialt isolerede kvinder med anden etnisk 
baggrund end dansk i Københavns Nordvestkvarter. 

Metoder  

Evalueringen viser, at OSI’s metoder er enkle og effektive. For det første er indsatsen 
forankret i Integrationshuset Kringlebakken, og husets geografiske placering, det 
gode omdømme, de hjemlige rammer samt at huset er forbeholdt kvinder skaber en 
tryg og solid base, hvilket er afgørende for OSI’s arbejde. For det andet er metoderne 
baseret på kodeord som fleksibilitet i forhold til brugernes ønsker, individuelle forløb, 
og fleksibel deltagelse, men samtidig er der fra projektets side klare forventninger til 
kvinderne, f.eks. i forhold til at overholde aftaler og møde op til tiden. For det tredje 
er OSI’s arbejde baseret på personlige relationer, opfølgning og vedholdenhed. OSI er 
en indsats i øjenhøjde, hvor fokus er på en håndholdt indsats og nær kontakt mellem 
brugere, medarbejdere og frivillige i huset.   

Aktiviteter 

Det er evaluators vurdering at OSI’s aktiviteter er meget populære hos kvinderne, 
som i høj grad føler sig hørt og inddraget, hvilket giver et stort ejerskab i forhold til 
stedet. Brugernes oplevelser med aktiviteterne er med til at udvide deres sociale 
netværk og mindske deres sociale isolation. Aktiviteterne er for brugerne i meget høj 
grad knyttet til Kringlebakken som sted – om end ikke alle OSI’s aktiviteter foregår 
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her – og meget få af kvinderne har deres gang andre steder end i OSI/Kringlebakken. 
Dette er ikke helt uproblematisk, idet det er vigtigt at finde en balance, der gør, at 
kvinderne i huset kan finde en tryg base, men at huset samtidig har fokus på at virke 
som springbræt for kvinderne i relation til deres integrationsproces i det bredere 
samfund. 

Synergieffekt med Kringlebakkens øvrige aktiviteter 

Evalueringen viser, at OSI har en høj grad af synergi med Kringlebakkens øvrige 
aktiviteter. Projektet rekrutterer kvinder til Kringlebakkens Kursusgruppe, bidrager til 
at fastholde en kvinde, hvis hun er frafaldstruet og følger op på kvinden, når hun 
kommer videre i sin integrationsproces. Samtænkningen af aktiviteterne i 
henholdsvis OSI og Kringlebakken er ligeledes særdeles velfungerende i relation til 
aktiviteter på tværs af målgrupper i huset, hvor f.eks. fredagscafeen fungerer som et 
fast mødested for mange forskellige kvinder. Dette har den positive effekt, at nogle af 
de kvinder, som har været tilknyttet OSI og Kringlebakken gennem en længere 
periode, og som f.eks. er kommet i uddannelse eller job, kan virke som rollemodeller 
for nye brugere. 
 
OSI og Kringlebakken er så nært knyttet til hindanden, at det kan være vanskeligt for 
samarbejdspartnere og brugere at skelne mellem de to instanser. Sidstnævnte kan 
være problematisk, fordi det af og til skaber tvivl hos brugerne om, hvilke aktiviteter 
de har adgang til.  

Frivilliginddragelse 

Inddragelsen af frivillige har en afgørende betydning i OSI, idet en stor af OSI’s 
aktiviteter er baseret på frivillig arbejdskraft. Der arbejdes i OSI desuden med at 
inddrage mere ressourcestærke brugere som frivillige i projektet, og evalueringen 
viser, at OSI er gode til at motivere deltagerne til også at bidrage med frivilligt 
arbejde. De frivillige er glade for at være på Kringlebakken, og føler at de gør en 
meningsfuld og givende indsats. Dog er det evaluators vurdering at manglende 
koordinering og kommunikation ift. bl.a. mødetider, udeblivende brugere osv. skaber 
frustrationer i frivilliggruppen, ligesom der kan være udfordringer forbundet med at 
inddrage frivillige i en indsats målrettet sårbare kvinder, som har behov for 
kontinuitet i medarbejderstaben.  

Projektets betydning for deltagerne  

Nogle af de kendetegn, som er gældende for OSI’s målgruppe, er at de typisk har et 
svagt socialt netværk, ringe uddannelsesmæssig baggrund og danskkundskaber, 
fattigdom, mangelfuldt kendskab til det danske samfund og system, psykiske og/eller 
helbredsmæssige problemer samt et lavt selvværd. Brugerne spænder fra meget 
svage og isolerede kvinder, til kvinder som er på vej videre i deres integrationsproces. 
Evalueringen viser, at OSI formår at hjælpe kvinderne ud af isolation og videre i en 
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positiv integrationsproces i Danmark. OSI bidrager desuden via sit fokus på 
systemforberedende arbejde, til at kvindernes mulighed for at agere som aktive 
borgere i det danske samfund. 
 

 Det er evaluators oplevelse, at OSI har en altafgørende betydning for 
kvindernes hverdag. I kraft af projektet bryder kvinder med deres isolation, og 
forøger deres sociale netværk. Projektet danner rammerne om en hjemlig 
atmosfære, hvor kvinderne føler, at der er brug for dem. Det øger deres 
selvværd, og giver dem et begyndende overskud til at blive aktive borgere. 
Projektet skaber i kraft af engagement og vedholdenhed en tryghed for 
kvinderne, som gør at de selv opsøger medarbejderne i relation til private og 
økonomiske problemer, frem for at gå med dem selv. Alle interviewede 
kvinder udtaler, at de har fået bedre kendskab til systemet, efter de er 
begyndt i OSI. 

Samarbejdsrelationer 

 OSI/Kringlebakken har et rigtig godt ry i deres lokalområde. Mange projekter, 
kommunale integrationsindsatser, foreninger og opsøgende medarbejdere 
henviser kvinder til stedet. De lokale samarbejdspartnere er dog af den 
opfattelse at der mangler formidling og koordinering fra OSI/Kringlebakkens 
side, hvilket ofte gør, at samarbejdspartnerne får et indtryk af, at 
Kringlebakken har nok i sig selv, og ikke ønsker samarbejde.  

Bindeled til myndighederne 

 I forhold til det kommunale samarbejde er det OSI såvel som evaluators 
vurdering at projektet er udfordret af ikke at have en privilegeret adgang til 
kommunen, hvilket gør arbejdsgangene træge og langsommelige.  

 I forhold til den opsøgende indsats omkring kvinderne vurderer evaluator i 
tråd med nogle samarbejdspartnere at indsatsen er ukoordineret, hvilket gør, 
at kvinderne bliver forvirrede over, hvor de skal henvende sig.  

 Evaluator vurderer, at OSI/Kringlebakken har behov for at binde sig op på et 
større kommunalt netværk, så kommunen kan se, hvilken vigtig funktion de 
udfylder, og så de ikke risikerer at isolerede blandt de mange tilbud i Nordvest 
og på Bispebjerg. 
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ANBEFALINGER 

Formidling  

Det anbefales at OSI og Kringlebakken iværksætter en mere målrettet formidling af 
deres metoder samt effektmål af deres arbejde, således at politikere, 
beslutningstagere og fagfolk får mulighed for at blive opmærksomme på, hvor vigtig 
denne før-kommunale indsats er for kvindernes og ikke mindst deres børns 
integration. Det vil give dem bedre mulighed for at finde ud af, hvor de kan gøre brug 
af Kringlebakken både i forhold til henvisning af kvinder, men også i forhold til at 
bruge medarbejderne som konsulenter i lignende indsatser. Det gælder altså både på 
et strategisk niveau i forhold til OSI/Kringlebakkens fremtidige virke, men også mere 
konkret i forhold til lokale samarbejdspartnere. Det anbefales derfor også at 
OSI/Kringlebakken synliggør deres arrangementer overfor lokale samarbejdspartnere.  

Koordinering 

Det anbefales at OSI sætter øget fokus på koordination i forhold til 
frivilliginddragelse. Helt konkret efterspørges der blandt de frivillige en bedre 
planlægningsløsning, der f.eks. kunne inkludere en online-baseret aktivitetsoversigt. 
Dette er vigtigt for at sikre, at de frivillige ikke skal bekymre sig om praktiske og 
koordinerende gøremål, men kan bruge deres tid på arbejdet med kvinderne.  

Det anbefales også, at der skabes nogle klare organisatoriske rammer i relation til de 
lokale samarbejdspartnere, bl.a. for at sikre, at disse føler gensidighed i samarbejdet.  

Det anbefales desuden at der etableres en institutionalisering af samarbejdsfladen i 
den opsøgende indsats omkring kvinderne.  

Omfang af aktiviteter 

For at gøre kvinderne mindre afhængige af Kringlebakken anbefales det at OSI 
prioriterer at deltage i og støtte op om andre lokale aktørers aktiviteter. Dette vil 
desuden styrke de lokale samarbejdsrelationer og gøre Kringlebakken mere synlig.  

Socialrådgiverfunktion 

Det anbefales at OSI fremtidigt arbejder for enten i kraft af en ansat medarbejder 
eller som resultat at et samarbede med Social Forvaltningen i Københavns Kommune, 
at få en tilknyttet sagsbehandler. En sådan funktion vil styrke og effektivisere 
projektet, da det i dag er en tidskrævende og besværlig opgave for medarbejderne.  

Samarbejde med eksisterende kommunale indsatser 

Evaluator anbefaler at OSI/Kringlebakken fremadrettet indtænker kommunen i deres 
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arbejde og kobler sig på eksisterende samarbejder, da det vil skabe synlighed på 
stedets unikke kompetencer ift. den før-kommunale indsats. 
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KAPITEL 3 – OSI’S ORGANISATION & MÅLGRUPPE 

3.1 OSI’s organisering – et projekt under Integrationshuset Kringlebakken  
OSI er et projekt under Integrationshuset Kringlebakken, der har arbejdet med 
kvinder og børn (primært piger) med anden etnisk baggrund siden 1999. Det er 
Kringlebakkens formål at være springbræt for kvinder og børn, og styrke deres 
integration i det danske samfund, ligesom det er målet at påbegynde en tidlig 
forebyggende indsats for mor og barn.1 Kringlebakken har til huse i lokaler på 
Bispebjerg i Københavns Nordvestkvarter. Målgruppen er etniske minoritetskvinder, 
der er isolerede og marginaliserede, og har brug for tættere opfølgning og mere 
koncentrerede ressourcer end det etablerede, kommunale system nødvendigvis kan 
tilbyde.  

Kringlebakkens tilbud til kvinder er et dagligt sprogkursustilbud (kaldet 
Kursusgruppen), en legestue og en pigeklub. Kursusgruppen kan betegnes som 
Kringlebakkens kerneydelse, hvorfor den også er central for rapportens beskrivelser 
af Kringlebakkens aktiviteter. I år 2011 deltog i alt 112 kvinder og 49 børn i 
Kringlebakkens aktiviteter.  

Kursusgruppen tilbyder introducerende danskundervisning til unge kvinder. Udover 
dansksproglige kompetencer, er formålet at give kvinderne indsigt i det danske 
samfund og kultur, og fokus er især på institutionskultur i danske vuggestuer, 
børnehaver og skoler. Et andet formål er, at støtte de unge kvinder i deres personlige 
integrationsproces og bakke op om deres ressourcer som mødre eller kommende 
mødre i det danske samfund og dermed støtte deres børns integration. I 
Kursusgruppen har kvinderne mulighed for at tage deres børn med, som bliver passet 
i legestuen, mens kvinderne har undervisning.  

OSI – en satellit i Kringlebakken 
OSI kan karakteriseres som en satellit, der især har tilknytning til Kringlebakkens 
Kursusgruppe. Baggrunden for oprettelsen af OSI var, at en gruppe af mere isolerede 
kvinder faldt fra kursusgruppen på grund af manglende ressourcer til at indgå i 
konkrete undervisningsforløb og socialt samvær. OSI’s formål var således 
indledningsvis at opsøge denne gruppe af marginaliserede kvinder for at sluse dem 
ind i Kringlebakkens forskellige aktiviteter.2 I 2011 deltog 78 kvinder og 21 børn i 
OSI’s aktiviteter.3  

OSI arbejder med individuelt tilpassede forløb, og møder den enkelte kvinde, der 
hvor hun er i sin integrationsproces. OSI’s aktiviteter består bl.a. af:  

                                                      

1
 Fra Kringlebakkens Årsrapport 2011 

2
 Fra Holm, Charlotte (2009) ”Evaluering af Kringlebakkens kursus og legestue” 

3
Fra Kringlebakkens årsrapport 2011.  

 



13 
Evaluering af projekt OSI – Opsøgende Social Indsats blandt 
isolerede kvinder med anden etnisk baggrund 

ALS 
RESEARCH 

 

 

 

 

 

 

 

 

 At skabe den første kontakt til en kvinde og motivere hende til at 
deltage i OSI og Kringlebakkens aktiviteter.  

 At følge op på en kvinde, hvis hun pga. f.eks. sygdom, graviditet 
eller skilsmisse stopper med at komme i Kringlebakkens Kursusgruppe.  

 At hjælpe kvinder, som er stoppet i Kursusgruppen og begyndt i  
uddannelse eller arbejde med kontakt til jobcenter, sprogskolen andre 
offentlige institutioner.  

 At støtte op om kvinders sociale netværk via en bred vifte af arrangementer.  

 At støtte enlige mødre som har brug for særlig hjælp via projekt Super-mum.  

Således støtter OSI op om forskellige grupper af kvinder, herunder kvinder, som 
endnu ikke er begyndt at komme i Kringlebakken; kvinder der deltager i enkelte 
aktiviteter, men endnu ikke er begyndt i Kursusgruppen; kvinder som deltager i 
Kursusgruppen; og kvinder, som er kommet videre i uddannelse eller arbejde, men 
som stadig har behov for det sociale netværk og hjælp til kontakt til kommunen, som 
OSI kan tilbyde. OSI er organiseret omkring en projektleder, en projektmedarbejder, 
en løntilskudsstilling og 13 frivillige medarbejdere. Projektet er organiseret omkring 
en lang række aktiviteter og opsøgende arbejde.  

3.2 OSI’s brugergruppe 

OSI henvender sig specifikt til kvinder i alderen 18–45 år bosat på Bispebjerg og 
Nørrebro med anden etnisk baggrund end dansk. I alt er 19 nationaliteter registreret i 
projektet og kvinderne kommer fra lande som Irak, Somalia, Tyrkiet, Bangladesh, 
Pakistan, Syrien og Makedonien. På baggrund af interview med lederne af 
henholdsvis Kringlebakken og OSI kan udledes følgende karakteristika for 
brugergruppen: 

Et svagt socialt netværk 
For langt størstedelen af OSI’s kvinder gælder det, at deres sociale netværk er yderst 
begrænset. Nogle har ikke familie i Danmark, og få har venner og nære relationer 
udenfor Kringlebakken. Nogle af kvinderne er desuden blevet afskåret fra deres 
netværk og familie pga. skilsmisse. De fleste af de interviewede kvinder nævner 
Kringlebakken, som det eneste sted de kommer udenfor hjemmet. De kvinder som er 
kommet videre i sprogskole eller i arbejde nævner ligeledes OSI’s aktiviteter som den 
eneste form for fritidsaktivitet.  

Ringe uddannelsesmæssig baggrund og danskkundskaber 
OSI og Kringlebakken huser de kvinder, som af forskellige årsager er for dårlige til at 
komme på sprogskole eller i arbejde. Det er således kendetegnende for hovedparten 
af OSI’s brugere, at deres danskkundskaber er meget begrænsede også selvom de har 
boet i Danmark igennem en længere årrække. Hovedparten af kvinderne har ikke en 
uddannelse, eller skal gennemføre sprogskolernes kurser, før de kan ansøge om at få 
deres uddannelse fra hjemlandet godkendt.  
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Fattigdom 
I OSI er 55,5 pct. af kvinderne på overførselsindkomst, og resten er 
familieforsørgede.4 Mange oplever som følge heraf, at fattigdom præger deres liv. 
Mange lever som enlige mødre, enten fordi de er blevet skilt, eller fordi barnets far 
ikke er til stede.  

Mangelfuldt kendskab til det danske samfund og system 
Mange af OSI’s brugere har omfattende behov for hjælp til at ”finde rundt” i det 
sociale system. Det kan være helt konkret i forhold til ledsagelse til f.eks. jobcenteret, 
socialforvaltningen eller byretten. Ligeledes kan det være hjælp til at læse breve fra 
og kommunikere med f.eks. pladsanvisning, sagsbehandler, hospital og andre 
offentlige institutioner.  

Kvinderne kan bl.a. på grund af mangelfuldt kendskab til det danske samfund ofte 
have svært ved at overskue deres egen livssituation, og har derfor svært ved at 
planlægge fremtiden i forhold til bl.a. familie, uddannelse og arbejde.  

Det er kendetegnende for kvinderne i OSI, at de i nogle tilfælde ikke har indsigt i 
deres grundlæggende rettigheder, og ikke ved, hvordan de kan gøre brug af dem i 
forhold til eksempelvis skilsmisse, forældremyndighed, arbejdstagerrettigheder eller 
lignende. 

Derudover eksisterer der blandt mange af brugerne en mistillid til, at kommunen kan 
være en hjælp for dem og deres familier. Mange af kvinderne ser primært 
kommunen som en trussel, som f.eks. kan fratage dem kontanthjælpen el.lign.  

Psykiske og/eller helbredsmæssige problemer 
For mange af kvinderne i OSI gælder det, at de har en eller flere overlappende 
psykiske lidelser. Flere lider af angst og depression, bl.a. som følge af deres 
migrationshistorie, isolation eller skilsmisse. De psykiske lidelser forstærkes hos nogle 
kvinder på grund af usikkerhed som følge af manglende afklaring på f.eks. en 
ansøgning om tildeling af førtidspension.  

Lavt selvværd  
Mange af kvinderne er præget af følelser af mindreværd og usikkerhed i forhold til 
egen handle- og dømmekraft, hvilket påvirker deres psykiske tilstand negativt. Mange 
af kvinderne kan have svært ved at give kritik og udleve egne behov, ligesom mange 
ikke er bevidste om, hvad de har lyst til i såvel hverdagslige gøremål som mere 
overordnet i forhold til en retning på tilværelsen.  

Evaluator vurderer desuden på baggrund af evalueringens datamateriale, at en del af 
kvinderne i målgruppen er kendetegnet ved at være udsat for social kontrol fra deres 
mand, den øvrige familie eller fra andre personer i lokalsamfundet.  

                                                      

4
 Fra Kringlebakkens årsrapport, 2011.  
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3.3 Arketypiske brugere af OSI 

Det er forskelligt, i hvilken grad ovenstående karakteristiska går igen blandt OSI’s 
brugere. For at give et klarere billede af OSI’s forskellige brugere, har evaluator 
nedenfor skitseret 3 forskellige profiler for OSI’s brugere. Det skal understreges, at 
der er tale om arketypiske modeller, og at virkeligheden er mere nuanceret: 

Gruppe 1: Denne gruppe er OSI’s største og primære brugergruppe og består af unge 
kvinder fra ca. 18 til 30 år med små børn, som er blevet familiesammenført indenfor 
de seneste år. Kendetegnende for disse kvinder er overordnet, at de har et meget 
svagt netværk, er meget isolerede og har ringe danskkundskaber. I denne gruppe er 
kvinderne enten hjemmegående, på barselsorlov eller i gang med at søge om 
opholdstilladelse.5 

Gruppe 2: En gruppe af kvinder i alderen 30-45 år, som har været i Danmark i 
længere tid. Mange af disse kvinder har tidligere været i beskæftigelse og har 
udmærkede danskkundskaber, men er nu arbejdsløse på grund af f.eks. nedslidning 
eller psykisk sygdom. 

Gruppe 3: Denne gruppe består af de mere velfungerende og velintegrerede kvinder, 
som dog stadigvæk er præget af en del af ovenstående målgruppekendetegn. Det 
drejer sig om kvinder som f.eks. har været i Kringlebakkens Kursusgruppe, men som 
er kommet videre i enten en ekstern sprogskole eller i beskæftigelse. Mange af disse 
kvinder har stadig brug for det sociale netværk og den støtte som OSI kan tilbyde, og 
deltager i OSI’s sociale arrangementer og får stadig støtte og vejledning.  

Det er evaluators vurdering, at en del af de kvinder, der benytter OSI’s tilbud, i løbet 
af en kortere eller længere periode bevæger sig fra gruppe 1 til gruppe 3. Vejen kan 
være lang, og nogle af kvinderne når grundet psykiske lidelser og kroniske sygdomme 
aldrig i uddannelse eller arbejde. Men kommer OSI i kontakt med kvinderne tidligt, 
når de f.eks. er på barsel, er det evaluators klare opfattelse at mange af kvinderne 
når i uddannelse og videre ud på arbejdsmarkedet.  Nedenstående citat en kvindes 
vurdering af, hvad det for hende har betydet at komme i OSI:  

”Jeg gik på barsel med min søn, og så kom de fra Kringlebakken og bankede på 
og fortalte om, hvad man kunne lave på Kringlebakken. Kringlebakken er tæt på 
mig – og de kan hjælpe mig meget. (…) Når jeg har et brev fra Kommunen så 
forklarer de mig, hvad der står, og de hjælper mig med at ringe rundt – det er 
også dem, som har hjulpet mig til min uddannelse.”  

Evaluator vurderer, at netop OSI’s funktion som satellit under Kringlebakken bidrager 
til at fastholde og udvikle gruppen af kvinder. Her er det af afgørende betydning, at 
OSI står for at følge op på kvinder, som f.eks. ikke møder op til sprogundervisning i 

                                                      

5
 Ifølge Kringlebakkens årsrapport 2011 havde 17 kvinder sager om opholdstilladelse kørende, da de 

startede i Kringlebakken. 89 pct. af Kringlebakkens brugere er familieforsørgede og 17 pct. modtager 
kontanthjælp. 
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Kringlebakkens Kursusgruppe, og som vurderes at være i fare for helt at miste 
kontakten til Kringlebakken/OSI. OSI bidrager således til, at mangfoldigheden i 
kvindegruppen i Kringlebakken øges, således at de kvinder, som er nået langt i deres 
integrationsproces bliver rollemodeller for de kvinder, som ikke er nået så langt.  
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KAPITEL 4 – METODERNE I DEN OPSØGENDE- OG 
SOCIALPÆDAGOGISKE INDSATS 

En helt grundlæggende metode i OSI er den opsøgende indsats målrettet isolerede 
kvinder med anden etnisk baggrund end dansk. Denne spiller sammen med 
Kringlebakkens fokus på at iværksætte en tidligt forebyggende indsats, hvilket vil 
sige, at der er fokus på opsøgende arbejde målrettet gravide kvinder og kvinder med 
meget små børn.  

Metoden i OSI’s aktiviteter kan overordnet beskrives som hjælp til selvhjælp, og 
målet er, via tillidsopbygning, støtte, information og vejledning, at styrke deltagernes 
selvværd og evne til at klare sig selv.  

Den socialpædagogiske indsats i OSI er desuden bygget op om at skabe nogle faste 
rammer og en struktur i Integrationshuset Kringlebakken, ligesom den 
grundlæggende indsats er bygget op omkring personlige relationer og fokus på 
opfølgning og vedholdenhed i forhold til målgruppens kvinder.  

Gældende for samtlige af Kringlebakkens aktiviteter er således et fokus på styrkelse 
af kvindernes forældrekompetence, altså at kvinderne ikke kun lærer dansk, men at 
de også får pædagogiske værktøjer de kan bruge i opdragelsen af deres børn. De 
grundlæggende metoder i OSI og Kringlebakken er i høj grad overlappende, hvorfor 
dette kapitels vurderinger ikke kan siges isoleret set at have fokus på OSI.  

4.1 Rammer & struktur 

Placering 
Kringlebakken har ligget på den samme adresse siden 1999. Denne kontinuerlige, 
fysiske placering centralt i et boligsocialt område med en høj koncentration af etniske 
minoriteter gør i sig selv, at mange kender til stedet. Det unikke ved Kringlebakken er 
dog, at det ikke kun er kvinder fra lokalområdet, som gør brug af stedet – kvinderne 
kommer fra hele Københavnsområdet.  

Kun for kvinder 
Der har aldrig været mænd på Kringlebakken. Dette bevirker, at kvinderne føler sig 
trygge, og at mange mænd ligeledes er trygge ved at deres koner og døtre deltager i 
Kringlebakkens aktiviteter. For mange kvinder er denne grundregel en forudsætning 
for at de overhovedet har mulighed for at opholde sig udenfor hjemmet, hvilket 
illustreres af følgende citat:  

”Nej, jeg går ikke andre stedet hen, for Kringlebakken er det eneste sted, hvor 
der kun er kvinder.”  

Kompromisløsheden i opretholdelsen af den kønslige adskillelse i Kringlebakken 
bidrager til, at tilliden til stedet fra både mænd og kvinder er meget høj. Dette gør, at 
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institutionen kan nå kvinder og piger, som f.eks. er underlagt social kontrol og ikke 
må komme steder, hvor der er mænd. Det er evaluators vurdering, at 
OSI/Kringlebakken er væsentlig for, at disse piger og kvinder får udvidet deres 
netværk og får handlemuligheder til at tage hånd om deres fremtid.  

De hjemlige rammer 
Kringlebakken ligger i stueetagen i en beboelsesejendom. Når man kommer ind bliver 
man bedt om at efterlade skoene i garderoben og tilbudt et par hjemmesko. Derefter 
går de fleste ud i køkkenet og får sig en kop te eller kaffe. De fysiske rammer kan 
betegnes som hjemlige, hvilket giver kvinderne tryghed og følelsen af at høre til.  

Fleksibilitet i tilbuddene til brugerne 
Kringlebakken er en forening, hvor medlemmernes behov høres og tilpasses både i 
forhold til indholdet af aktiviteterne og graden af deltagelse. Desuden skaber OSI’s 
mange aktiviteter en fleksibilitet i forhold til at få kvinder tilknyttet Kringlebakkens 
kursusgruppe, idet at OSI f.eks. med fredagscafeen skaber en uformel indgang, hvor 
nye brugere har mulighed for at lære huset at kende, inden de f.eks. melder sig til et 
mere forpligtende forløb i Kringlebakkens kursusgruppe. Fleksibiliteten kommer til 
udtryk gennem: 

 Fokus på brugernes behov: Indholdet af aktiviteterne tilpasses løbende til 
brugernes behov. Et eksempel er, at en del af kvinderne er blevet skilt, mens 
de har været tilknyttet OSI og/eller Kringlebakken. Som følge af dette 
vurderede OSI på et tidspunkt, at der var behov for et tilbud målrettet nyligt 
fraskilte kvinder, og oprettede såkaldte Super-mum gruppen (Se mere i 
Kapitel 5). 
 

 Deltagelse: OSI’s tilbud og aktiviteter er i høj grad tilpasset, så den enkelte 
kvinde kan deltage på det niveau, som hun magter fra gang til gang. Brugerne 
af OSI er ikke i et egentligt forløb, men kan til- og fravælge aktiviteter som det 
passer i deres hverdag. 
 

 Samspil med Kringlebakkens øvrige tilbud: OSI’s tilbud og aktiviteter har 
sammenhæng med f.eks. Kursusgruppen idet at en kvinde har mulighed for at 
deltage i OSI aktiviteter eller få hjælp til systemhåndtering, mens hun f.eks. 
står på venteliste til Kursusgruppen. I kraft af de fleksible tilbud kan OSI også 
tilbyde noget til kvinder, som har for store vanskeligheder til at begynde i 
Kursusgruppen og som kan være svære at få overtalt til i det hele taget at 
møde op. Således fastholdes kvindens kontakt til Kringlebakken, og der 
opbygges den tillid, der er nødvendig for at hun kan komme i huset mere fast 
og dermed fastholdes i en integrationsproces.  

4.2 Personlige relationer og fokus på opfølgning  
 
OSI’s arbejde er bygget op omkring den personlige relation mellem medarbejder og 
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bruger, men også mellem bruger og bruger. Relationen mellem forskellige brugere 
betyder f.eks. at kvinder, som længe har været brugere i huset kan fungere som 
rollemodeller for de nyere og typisk mindre velintegrerede kvinder. OSI’s metoder til 
rekruttering og fastholdelse af brugere beskrives i det følgende. 

Vedholdenhed: Vedholdenhed gennemsyrer Kringlebakkens arbejde både i forhold til 
kontaktskabelse, opfølgning og opfordringer.   

 Kontaktskabelse: For mange af kvinderne kan der gå flere år fra OSI’s 
medarbejdere første gang har kontakt med dem, til de rent faktisk begynder 
at komme i huset. I de mellemliggende år har OSI’s medarbejdere og 
samarbejdspartnere ofte haft kontakt til kvinderne flere gange, før det lykkes 
at få dem til at komme. 
 

 Opfølgning: Opfølgning og vedholdenhed er ligeledes vigtigt efter at 
kvinderne er begyndt at komme i OSI. Her består opfølgningsarbejdet for 
OSI’s medarbejdere i altid at vide, hvad der sker i den enkelte kvindes liv. Hvis 
en kvinde f.eks. udebliver fra arrangementer, som hun normalt deltager i, 
sørger medarbejderne for enten at opsøge kvinden i hjemmet eller ringe til 
hende, for at følge op og støtte hende i at afhjælpe mulige problemer, som 
kunne være opstået.  
 

 Opfordring: Også i relation til kvindernes kontakt til eksempelvis kommanale 
myndigheder, har OSI fokus på vedholdenhed. For mange af kvinderne i OSI 
udgør lav selvtillid en barriere for kontakt til f.eks. jobcenteret, og 
medarbejderne oplever at der ofte skal mange opfordringer til, før kvinderne 
føler sig overbevist om, at de er ’gode nok’ og selv kan tage kontakt.  

For brugerne er OSI’s opfølgende indsats vigtig, hvilket bl.a. kommer til udtryk i 
følgende citat:  

”Da jeg kæmpede med min depression kom hun [lederen af OSI] oven i købet 
hjem til mig, og ringede og SMS’ede. (...) Det har hjulpet mig til at komme 
tilbage til Kringlebakken, for der var en 2 -3 måneder, hvor jeg havde det rigtig 
skidt. Hvis hun ikke havde holdt kontakten og var blevet ved med at ringe til 
mig, så var jeg aldrig kommet tilbage til Kringlebakken.”  

Ligeværd 
I OSI og Kringlebakken gør både ledelse og medarbejdere meget ud af, at brugerne 
skal være ligeværdige både med hinanden men også i forhold til medarbejderne. 
Kringlebakken uddeler derfor ansvarsområder til kvinderne f.eks. i forbindelse med 
arrangementer og der er en høj grad af tillid til at både medarbejdere og brugere 
lever op til deres ansvarsområder. Ledelsen gør desuden meget ud af ikke kun at 
udføre administrative opgaver, men også at lave aktiviteter med kvinderne. Dette 
understreger, at lige meget hvilken funktion du har i Kringlebakken, så er den 
værdifuld og ligeværdig med de øvrige funktioner. Ligeværdet gennemsyrer også 
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kultursynet i Kringlebakken og OSI. Selvom der er fokus på oplysning og indføring i 
det danske samfund, er Kringlebakken et sted, hvor der er en høj grad af 
kulturudveksling både gastronomisk og i form af fejring af mange forskellige højtider, 
hvilket gør, at kvinderne føler sig trygge og giver dem en følelse af ikke kun at være 
passive modtagere, men faktisk at kunne give noget igen.  

Kulturel respekt 
Mange af Kringlebakkens brugere er udsat for negativ social kontrol af deres mand og 
familie og har restriktioner for, hvor de og deres børn må færdes. Kringlebakken er 
derfor et sted, som er afhængig af et godt omdømme i de etniske netværk. Den 
kulturelle respekt gælder således dels eksternt i forhold til lokalsamfundet, men også 
internt i forhold til kvinderne. Nogle af kvinderne kan have fordomme overfor 
Kringlebakken, og kan være bekymrede for, at det er et ”for dansk” sted. 
Medarbejdere og ledelse er derfor meget opmærksomme på at træde varsomt, ikke 
overskride kulturelle eller religiøse grænser og italesætte de fordomme, som de 
opsnapper. 

”Det kan for mange være grænsekonfronterende at tage med til f.eks. svømning 
eller fitness, og det er derfor vigtigt at de føler, at omstændighederne er nogle, 
som de kan relatere til, så de ikke føler sig fuldstændig fremmede. Det handler 
ikke om, at kvinderne skal gå nøgne rundt i omklædningsrummet, men at de 
skal i vandet eller op på kondicyklen, hvilket kan være en udfordring i sig selv.” 
(Lisbeth Vibe Knutzon, Leder af Kringlebakken)  

Indsats i øjenhøjde 
Kringlebakken og OSI i særdeleshed møder de kvinder der ikke passer ind i det 
ordinære system. Langt størstedelen er altså ikke parat til at følge et fast tilrettelagt 
forløb, hvor de er en del af en klassestruktur. Nogle af kvinderne har været begyndt 
på sprogskole, men er droppet ud fordi de ikke kunne honorere kravene. I 
Kringlebakken og OSI tager medarbejderne udgangspunkt i den enkelte kvinde præcis 
der, hvor hun er. Det kræver tid og tålmodighed og baseres på individuelt tilpassede 
forløb, hvor kvinden får mulighed for at udvikle sig i sit eget tempo. 

”Jeg vil komme med et personligt eksempel: Vi snakkede - ikke fordi jeg havde 
bedt om hjælp og ikke fordi, at jeg troede, at hun kunne hjælpe mig. Men jeg 
fortalte Birgith [lederen af OSI], at jeg havde en virkelig hård økonomi, at jeg 
ikke havde penge tilbage, når jeg havde betalt mine faste regninger. Vi 
snakkede bare om det. Så gik der et par dage, og så fik jeg en SMS fra Birgith, 
hvor der stod, at hun havde booket en tid hos en af de andre medarbejdere, 
hvor vi sammen kunne gå igennem min økonomi. Siden da har jeg snakket 
meget med dem om det. Jeg bad ikke om hjælp – man kan se, at de gør det fra 
hjertet.”  
(Citat, Kvinde fra OSI) 
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Krav om tilhørsforhold 
At tilbuddene i OSI og Kringlebakken tilpasses den enkelte kvindes behov, betyder 
dog ikke, at kvinderne bare kan komme og gå, som det passer dem. Der er i huset en 
grundregel om, at der skal gives besked om afbud, hvis man f.eks. har tilmeldt sig et 
arrangement. Medarbejderne gør desuden meget ud af, at kvinderne skal komme til 
tiden, så arrangementerne ikke bliver for flydende. Hvis en kvinde ikke ønsker at 
komme i Kringlebakken mere eller har brug for en pause f.eks. på grund af sprogskole 
eller graviditet, bliver der også altid taget en samtale med hende. Målet med disse 
regler er, at kvinderne skal tage ejerskab i forhold til stedet, og opleve hvad det vil 
sige at være en del af et forpligtende fællesskab.  

Kommunikation på modersmål 
Netop fordi kvinderne i Kringlebakken og i særdeleshed OSI har svage 
danskkundskaber, vurderer både medarbejderne og kvinderne selv, at det er 
altafgørende for deres udvikling, at de har mulighed for at kommunikere på deres 
modersmål. Det imødekommer Kringlebakken bl.a. ved tolkning og en arabisktalende 
medarbejder.  

 Tolkning: I Kringlebakken er der en tolk til stede, også hvis der kun er én 
kvinde, der har brug for oversættelse. Det bevirker, at mange kvinder opsøger 
Kringlebakkens arrangementer, fordi de ved, at de altid har mulighed for at 
forstå f.eks. et oplæg om børneopdragelse. Det øger kvindernes udbytte af 
aktiviteterne og er med til at skabe forudsigelige rammer.  
 

 Arabisk talende medarbejder: OSI’s arabisktalende medarbejder bruger 
meget af sin tid på at ringe rundt til kvinderne og invitere dem til at deltage i 
OSI’s aktiviteter. Hun fungerer ligeledes som oversætter af breve fra 
offentlige institutioner. Fordi kvinderne kan kommunikere med hende på 
deres modersmål og fordi hun har samme kulturelle baggrund som mange af 
kvinderne, vurderes medarbejderen at være altafgørende for den tillid, der er 
så vigtig i den opsøgende og social- pædagogiske indsats.  

En kvinde fortæller om sin oplevelse af vigtigheden af den arabisktalende 
medarbejder:  

”Det eneste jeg har, er Kringlebakken. Det er ligesom min familie – Shatman 
[den arabisktalende medarbejder] er vigtig. Det er vigtigt, at hun kan tale mit 
sprog. Hvis hun ikke arbejdede her, ville jeg nok ikke komme så meget – hun kan 
forstå mig. På grund af noget personligt har jeg ikke kunnet lære sproget, så det 
eneste jeg har, er Kringlebakken.” 

4.3 Rekruttering – den opsøgende sociale indsats   

Kvinderne kommer til OSI/Kringlebakken via forskellige rekrutteringskanaler. Nogle 
opsøger selv stedet, andre har hørt om det igennem deres netværk, nogle bliver 
henvist fra relaterede projekter som f.eks. foreningen FAKTI og 
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Indvandrerkvindecentret, men det er medarbejdernes vurdering, at langt de fleste 
kommer til Kringlebakken via OSI’s opsøgende sociale indsats i lokalområdet.  

Denne indsats er baseret på et samarbejde med lokale ejendomsinspektører, 
Beboerprojekt Bispebjerg, sundhedsplejersker, integrationsmedarbejdere og frivillige 
fra Kringlebakken. 

Den opsøgende indsats har ofte form af et længerevarende forløb, hvor den 
opsøgende medarbejder i en tillidsopbyggende proces gentagne gange opsøger den 
pågældende kvinde. I nogle tilfælde kan det tage måneder eller år før kvinden rent 
faktisk begynder at komme på Kringlebakken. Rekrutteringen er således ofte meget 
tidskrævende, når det gælder de virkeligt isolerede kvinder. Det er kendetegnende 
for målgruppen, at kvinderne ofte ikke kender til de tilbud, som er i lokalområdet. 
Flere af Kringlebakkens brugere bor meget tæt på Kringlebakken, men vidste ikke at 
stedet fandtes før de blev opsøgt. 

Det illustrerer imidlertid bredden i Kringlebakkens brugergruppe, at huset – modsat 
langt de fleste lignende tilbud i København, også opsøges af kvinder der bor i andre 
dele af byen, f.eks. på Amager. 

Evaluator vurderer, at OSI via en vedholdende opsøgende indsats i høj grad lever op 
til målsætningen om at rekruttere en isoleret og vanskeligt tilgængelig målgruppe.  

Barrierer for rekruttering 
OSI’s medarbejdere vurderer imidlertid at enkelte etniske grupperinger er 
vanskeligere at nå end målgruppen generelt. Isolerede kvinder med somalisk 
baggrund nævnes som en af de vanskeligste grupper at rekruttere, og det vurderes, 
at det i forhold til denne gruppe kan være nødvendigt at rekruttere via en forening 
som Somaliske Kvinder Bygger Bro6, fremfor gennem opsøgende arbejde målrettet 
den enkelte kvinde.  

OSI er ikke den eneste lokale aktør, som laver opsøgende arbejde målrettet netop 
denne målgruppe. I denne sammenhæng peger forskellige samarbejdspartnere på, at 
den opsøgende indsats i lokalområdet mangler koordinering. Den manglende 
koordinering betyder ofte, at beboerne får besøg af flere forskellige aktører, hvilket 
skaber forvirring og kan udgøre en barriere for at kvinderne tager imod nogle af de 
tilbud, de får.  

4.4 Fastholdelse 
Mange af de interviewede kvinder har grundet personlige problemer været ved at 
miste kontakten til Kringlebakken, men netop de individuelt tilrettelagte forløb og 
den tætte opfølgning nævnes af kvinderne som en afgørende faktorer for, at de er 
blevet. OSI har bl.a. haft gode erfaringer med telefonisk opsøgende kontakt til 
målgruppen. Telefonisk opfølgning spiller en vigtig rolle, både i forhold til kvinder, 

                                                      

6
 Rekruttering gennem foreninger behandles mere uddybende i rapportens Kapitel 6. 
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som er brugere af huset, kvinder, som står på venteliste til at starte i Kringlebakkens 
kursusgruppe og som efterværn i relation til kvinder, som tidligere har været brugere. 
Kvinderne inviteres til at deltage i stedets forskellige aktiviteter, og medarbejderne 
kontakter dem også indimellem blot for at spørge ind til kvindens liv og færden.  

Mange af kvinderne er meget glade for at blive kontaktet telefonisk og det er således 
evaluators oplevelse, at den telefoniske kontakt gør, at kvinden får mulighed for at 
føle sig inkluderet i fællesskabet også selvom hun endnu ikke er parat, eller af andre 
årsager ikke har mulighed for at være aktiv. 

Brugen af OSI/Kringlebakkens metoder muliggør dermed, at der generelt er en høj 
fastholdelsesgrad, hvilket øger sandsynligheden for, at kvinderne får udbytte af 
indsatsen. Det er evaluators overordnede vurdering, at OSI er gode til at fastholde 
deres brugere. Flere af de interviewede kvinder er således kommet på stedet i flere 
år – og de forskelligartede aktivitetsformer skaber således mulighed for, at kvinderne 
holder kontakten, også selvom de ikke længere er i husets primære målgruppe. 

At mange kvinder kommer i huset over en årrække er imidlertid ikke helt 
uproblematisk. Dette skyldes, at der er begrænset kapacitet i huset på grund af 
pladsmangel og der er derfor en lang række potentielle brugere, som pt. står på 
venteliste. Således skal nye brugere vente op til flere måneder for at få en plads i 
Kursusgruppen.  

Kvindernes nære tilknytning til Integrationshuset Kringlebakken kan samtidig have 
den utilsigtede konsekvens, at rigtig mange af kvinderne ikke samtidig kommer andre 
steder eller tager imod tilbud fra andre lokale aktører. Evaluator vurderer således, at 
på trods af at tilknytningen til OSI og Kringlebakken er positiv for langt de fleste 
kvinder, som kommer der, er det ikke ensbetydende med, at kvindernes tilknytning til 
det omgivende samfund nødvendigvis styrkes herigennem. 

4.5 Sammenfatning – En familie for livet 
Det er evaluators vurdering, at rammerne og den strukturerede indsats som er fælles 
for OSI og Kringlebakken bidrager til, at kvinderne føler sig trygge ved at komme i 
huset, hvilket giver dem mulighed for at bryde isolationen, ligesom det åbner op for 
deres muligheder for indlæring og ansvar for eget liv. 

Fleksible rammer og klare krav gør at kvinderne i OSI får den opbakning, der skal til 
for at de kan blive klar til at komme videre i Kursusgruppen, som er springbrættet til 
uddannelse eller arbejde. Det er evaluators klare opfattelse af OSI/Kringlebakkens 
metoder bidrager til at kvinderne føler sig set i et samfund, de ellers oplever at være 
isoleret fra.  

Det er evaluators vurdering, at OSI’s opsøgende indsats virker efter hensigten, og har 
en positiv effekt i forhold til at nå ellers isolerede kvinder med anden etnisk baggrund 
end dansk. At Kringlebakken tiltrækker kvinder fra hele københavnsområdet, er ifølge 
evaluators vurdering udtryk for, at metoderne virker, og at kontinuiteten i tilbuddet 
er vigtig: Integrationshuset Kringlebakken har eksisteret i knap 15 år, og har som 
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institution manifesteret sig i bevidstheden hos målgruppen.  

Nedenstående citat er fra en kvinde i OSI’s Super-mum gruppe, som tegner et 
generelt billede af, hvordan OSI og Kringlebakkens metoder virker på brugerne:  

”For mig er Kringlebakken ligesom en lille familie. Hver gang jeg har været ked 
af det, så kommer jeg her og snakker. Jeg får omsorg herfra – for jeg har ikke 
familie her i Danmark. Jeg kender nogle, men alle har travlt med deres liv – så 
man har ikke så meget tid til at tage sig af hinanden.”  

Ordet ”familie” har været gennemgående i samtlige interviews foretaget med 
kvinderne. Alle føler de, at Kringlebakken danner rammerne om et hjem, hvor de kan 
slappe af og være sig selv.  

Tilknytningen til OSI og Kringlebakken – og ikke mindst de engagerede medarbejdere 
og frivillige – skaber grobund for at kvinderne tør tage skridtet ud blandt andre og gå 
mod en positiv retning i deres liv, som kan give dem en begyndende tillid til sig selv 
og til systemet. 

Den nære tilknytning er dog ikke udelukkende positiv i den forstand, at det for nogle 
kvinder kan blive svært eller uattraktivt at tage skridtet videre ud i det omgivende 
samfund. På sigt er en sådan tendens uhensigtsmæssig i forhold til målsætningen om 
at styrke kvindernes integration, ligesom det kan vanskeliggøre tilgangen af nye 
brugere i et hus med begrænset kapacitet.  
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KAPITEL 5 – AKTIVITETER FOR BRUGERNE   

OSI’s aktiviteter kan overordnet siges at have en netværksskabende- og 
systemforberedende funktion. Den netværksskabende del har overvejende et 
kollektivt udtryk i form af fredagscafeer, Super-mum gruppen, fitness, ”Sommer For 
Alle” og udflugter til f.eks. kunstmuseer. De systemforberedende aktiviteter er dels 
kollektive f.eks. besøg på Jobcenteret og i Dannerhuset og deltagelse i Kringlebakken-
aktiviteten pædagogisk dag, men overvejende individuelle i form af rådgivning.  

OSI tilbyder desuden Body SDS behandlinger til en udvalgt gruppe af kvinder, som har 
karakter af terapi. Derudover bliver der løbende opstartet nye aktiviteter, f.eks. er 
der i efteråret 2012 opstartet et computer hold.  

Aktiviteterne koordineres af OSI’s to ansatte, men er i høj grad baseret på frivillig 
arbejdskraft, ligesom Kringlebakkens medarbejdere også lejlighedsvis bidrager med 
oplæg og vejledning i OSI-regi. 

Indlejret i alle OSI’s aktiviteter ligger ambitionen om at give kvinderne:   

• Selvbevidsthed, herunder at lære at se sig selv som et individ og ikke kun som 
en del af kollektivet 

• Ambitioner på egne vegne, det vil sige at blive bevidst om egne drømme for 
fremtiden, og hvordan de kan indfries  

• Selvstændighed og handlekraft i forhold til eget liv  
• Viden om systemet, herunder viden om rettigheder og pligter  

5.1 Systemforberedende aktiviteter:  

De fleste kvinder i OSI er på overførselsindkomst eller er selvforsørget og mangler 
systemkendskab og –kompetence, for at kunne blive en aktiv del af samfundet. OSI 
har mange forskellige funktioner i arbejdet med at gøre kvinderne selvforvaltende. 
Disse indbefatter alt fra oversættelse af breve, en bisidderfunktion og støtte i forhold 
til kommunikation med offentlige myndigheder, hospitalsbesøg mm., styrket 
forældrekompetence, hjælp til familieplanlægning og oprydning i økonomi.  

Rådgivning ift. det sociale system 
De individuelle rådgivninger kommer ofte fra dag til dag og kræver en høj grad af 
omstillingsparathed og fleksibilitet fra medarbejderne, da det ofte er hastesager: 

”I går kom [en kvinde] ind og havde fået en kæmpe regning på 25.000 Kr.. Hun 
er helt fra den, for så mange har de ikke (…) Så begynder jeg at undersøge, hvad 
det er, der foregår, og hvordan hun kan dele det op i mindre portioner, og om 
det er rigtigt, at hun skal betale så meget.” 
(Birgith, OSI’s projektleder)  

Ovenstående situation er ifølge OSI’s medarbejdere karakteristisk for mange af de 
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sager, som de hjælper brugerne med at løse. Det er hastesager, som kræver hurtig 
handling, men som i mange tilfælde bliver fulgt op af en forebyggende rådgivning, 
hvor kvinderne og i nogle tilfælde deres mænd bliver hjulpet til at få overblik i f.eks. 
deres økonomiske situation.  

Styrket viden om økonomi er en del af princippet om hjælp til selvhjælp, som i fokus i 
OSI’s systemforberedende indsats, og som rigtig mange af kvinderne er meget glade 
for.  

Det er kendetegnende for kvinderne, at mange føler sig magtesløse, når de skal 
henvende sig til det offentlige: 

”Det er en stor hjælp at få, for når Birgith [lederen af OSI] ringer til kommunen, 
så får hun svar med det samme. Når vi ringer ... det er ikke for at være negativ, 
men måske kan de ikke så godt forstå os, og så bliver vi kastet rundt i systemet. 
Men når Birgith ringer, så sker der noget med det samme, og hun er meget god 
til at finde informationer på computeren.” 

Denne viden om, at OSI kan støtte og hjælpe hvis der opstår et behov, medvirker 
også til at skabe ro og stabilitet for de kvinder der er kommet i gang med at arbejde:  

”Selvom jeg ikke kommer på Kringlebakken så ofte, fordi jeg går i skole, så ved 
jeg, at de er der. Det er dejligt at vide, at jeg altid kan komme forbi både for at 
snakke, men også for at få hjælp.”  

Bisidderfunktion 
Et vigtigt element i OSI’s arbejde består i at bistå kvinderne til møder med offentlige 
myndigheder, tage med dem på hospitalet eller sygehuset osv. Det gælder både i 
forhold til vanskelige sager som skilsmisser, retssager o.lign., og helt lavpraktisk i 
forhold til familieplanlægning:  

”Birgith [OSI’s leder] har været den der gik med hende i Sex og Samfund og 
snakkede om, om hun skulle have en spiral, og hvad det skulle være for en, for 
hun skulle bare ikke have flere børn.” 
(Lisbeth, Kringlebakkens leder) 

Rådgivning ift. forældrekompetence 
En anden vigtig del af OSI’s arbejde, som er central for den tidlige forebyggende 
indsats, er rådgivningen af kvinderne i forhold til forældrekompetence. Denne del har 
både en systemforberedende og en netværksskabende effekt, idet den bl.a. 
indbefatter dialogarrangementer, hvor kvinderne kan dele deres udfordringer i 
forhold til f.eks. børneopdragelse. Gennem disse arrangementer ser kvinderne, at der 
er andre, som har de samme problemer som dem selv, og på den måde medvirker 
rådgivningen til at nedbryde tabuer mellem kvinderne.  

Kvinderne får bl.a. information om vigtigheden af forælderens rolle i forhold til 
samarbejde med daginstitution og skole og om børns behov for sprogstimulering og 
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opbygning af social kompetence.  

Der arbejdes f.eks. med hvordan det er at være mor i to kulturer, herunder hvordan 
man kan opdrage sit barn til at kunne begå sig i det danske samfund uden helt at 
opgive sit hjemlands værdier og traditioner. Et andet emne er grænsedragning og 
tydelighed som alternativ til at slå sine børn, ligesom der tales om, hvilke 
konsekvenser det kan have, hvis deres børn ikke lærer dansk inden de kommer i 
børnehave:  

”Vi bliver bedre til dansk og bedre til at opdrage vores børn. Hvis vi ikke kan 
snakke dansk, kan vi ikke opdrage vores børn ordentligt. Fordi de snakker dansk 
med deres kammerater.” 
(Kvinde, OSI) 

Kvinderne oplever at have stort udbytte af disse aktiviteter. Det er evaluators 
vurdering, at muligheden for at have deres børn med har en altafgørende effekt for 
både kvindens og barnets sprogudvikling og integration.  

5.2 Netværksskabende aktiviteter 

OSI tilbyder en række aktiviteter, som har til formål at styrke kvindernes netværk.   

Fredagscafeen 
Fredagscafeen er et ugentligt, socialt og netværksskabende værested for kvinder og 
børn både i OSI og Kursusgruppen. Formålet er at etablere et værested, hvor 
kvinderne kan mødes omkring uforpligtende aktiviteter og samvær. Fredagscafeens 
arrangementer består således af kulturdage, diskussioner, oplæg, ekskursioner i 
lokalmiljøet, syning, picnic m.m. Der serveres et måltid mad og kvinderne skiftes til at 
bidrage til madlavningen. Der deltager i gennemsnit 12 kvinder pr. gang. Kvinderne 
refererer i interviewene særdeles positivt til Fredagscafeen, og det er evaluators 
indtryk, at aktiviteten er et netværksskabende rum, som har positiv betydning for 
kvindernes livskvalitet og viden om det omkringliggende samfund.  

Sommer for alle 
OSI arrangerer ture for kvinder og børn i sommerferieperioden. Sommer for alle 
arrangeres ligesom fredagscafeen for kvinder i såvel projektet som Kringlebakkens 
kursusgruppe. I Sommerprogrammet deltager i gennemsnit ca. 20 kvinder og børn pr. 
gang. 

Fysisk træning 
Formålet med at tilbyde fysisk træning er at sætte fokus på sundhed og velvære og 
højne kvindernes livskvalitet. Det foregår hver tirsdag i Nørrebro Sundhedscenter, 
hvor 25-30 kvinder deltager. En frivillig, som er uddannet instruktør, varetager 
træningen af kvinderne, som også kommer fra FAKTI og Sundhedscenteret. 
Træningen er baseret på Body-SDS metoden, som tager sig særligt af 
muskelspændinger og styrke. Rigtig mange af de interviewede kvinder er meget 
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begejstrede for træningen, og nogle understreger, at det har givet dem et andet syn 
på deres krop.  

Super-mum 
Projekt Super-mum er en netværksgruppe for fraskilte kvinder, som blev startet i 
januar 2012. Projektet har til formål at undersøge målgruppens udbytte af at deltage 
i en gruppe, hvor netværk, fællesskab, lighed, omsorg og udvikling danner rammen. 
Gruppen er oprettet som tilbud til fraskilte kvinder.  

Gruppen rummer syv kvinder, som kommer fra forskellige verdensdele og har børn i 
forskellige aldersgrupper. Gruppen mødes en gang månedligt og tæller følgende 
aktiviteter: Netværksgruppe med aftensmad og børnepasning, yoga, 
kropsbehandlinger, gruppeterapi og kulturelle arrangementer. En deltager fortæller 
om gruppen:  

”Jeg føler, at vi er en lille familie – fordi vi er en lille gruppe, og vi kender 
hinanden så godt. Vi kender hinandens problemer, og det er næsten altid de 
samme problemer. Det er rart at snakke med nogen, som har været igennem 
det samme som en selv. Det kan være svært at snakke med familiemedlemmer 
eller dine veninder om skilsmisse.”  

Det er evaluators oplevelse, at kvinderne, hvoraf nogle har oplevet at blive 
ekskluderet fra deres familie som følge af skilsmissen, har et stort udbytte af dette 
fællesskab, og det er evaluators oplevelse, at gruppeidentiteten bidrager til at styrke 
kvindernes selvværd.  

Body-SDS-Kropsbehandlinger 
OSI har indgået et samarbejde med Body-SDS uddannelsen, hvor elever kommer og 
giver kvinderne fra Super-mum gruppen individuelle behandlinger. Body-SDS står for 
Body Self Development System, og er en holistisk massageteknik, som inkorporerer 
bl.a. åndedrætsteknikker, led frigørelser og samtaleterapi. Baggrunden for dette 
tilbud er at kvindernes vanskeligheder forplanter sig i kroppen, som spænder op. 
Nogle af kvinderne lider desuden af forskellige former for psykiske og fysiske lidelser. 
OSI’s medarbejdere vurderer, at der er meget lille sandsynlighed for, at kvinderne 
selv ville opsøge et sådant behandlingsforløb, dels fordi de ikke ville have mulighed 
for egenfinansiering, og dels fordi, de ikke ville føle sig trygge i en fremmed 
behandlers hænder. Fordi behandlingen foregår i regi af OSI/Kringlebakken tør 
kvinderne tage imod behandlingsforløbet.  

Det er evaluators oplevelse, at behandlingerne hjælper kvinderne til at åbne op for 
tanker og følelser, som ellers er gemt væk. De fungerer således som et trygt rum, 
hvor de i en presset hverdag får mulighed for at give slip.  

Kringlebakkens arrangementer 
Brugerne af OSI deltager desuden i Kringlebakkens arrangementer, som dækker over 
mor og barn temadage, pædagogisk dag, svømning samt ekskursioner til f.eks. Sex og 
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Samfund, Folketinget, daginstitutioner, uddannelsessteder, biblioteker m.m. 
Derudover er der kostvejledning, fællesspisning, fastelavn og andre 
højtidsarrangementer. 

5.3 Deltagernes udbytte af OSI’s aktiviteter 

Følgende afsnit fremstiller, hvordan de interviewede kvinder oplever, at OSI’s 
aktiviteter har medvirket til at udvide deres sociale netværk og mindske deres 
isolation, ligesom det har styrket deres viden om det danske samfund og bygget bro 
til eksempelvis kommunale myndigheder 

Ambitioner om sprog, uddannelse og arbejde 
Evalueringen viser, at OSI spiller en vigtig rolle i forhold til kvindernes udvikling i 
retning af at blive aktive samfundsborgere. Der er imidlertid ingen tvivl om, at der er 
tale om en lang proces, hvilket OSI’s medarbejdere også er bevidste om. Evalueringen 
viser imidlertid, at kvinderne er meget motiverede for at få uddannelse og arbejde og 
stå på egne ben. Som én udtrykker det:  

”Jeg vil gerne lære mere dansk og blive færdig med min uddannelse, få et 
arbejde og stå på mine egne ben.”  
(Kvinde, OSI) 

Viden om rettigheder øger selvbevidstheden 
Samtlige interviewede kvinder nævner OSI’s oplysende indsats, som betydningsfuld 
for deres udvikling. Alle refererer med stor begejstring til temadage om 
kvinderettigheder, børneopdragelse, seksualundervisning osv.   

”Kvinder kan få mulighed for at lære om deres rettigheder på Kringlebakken. I 
arabisk kultur kender kvinder ikke så meget til deres rettigheder – der har 
manden meget mere at skulle have sagt. Men nu ved de, at hun har ret til at gå 
i skole, ret til at bestemme over sine børn – vi kvinder bliver bedre til at 
integrere os i det danske samfund – det er meget bedre end at gå derhjemme. 
(…) Kringlebakken giver kvinder håb – vi bliver klar til at komme i kontakt med 
det danske samfund.” 

Forøget selvværd i samværet med andre 
Kvinderne oplever, at deres deltagelse i OSI giver dem forøget selvværd og mod på 
hverdagen:  

”Jeg har aldrig fortalt hende det, men i starten da jeg begyndte at komme på KB 
snakkede vi om et eller andet og hun [OSI’s projektleder] spurgte mig: ’Hvad 
synes du?’ Den der sætning betød så meget for mig, for der var aldrig nogen i 
mit liv, som havde spurgt mig, hvad jeg syntes. Og det gør mig meget rørt og 
taknemmelig. Hun gør os vigtige.”  
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Hjemme i det fremmede 
Alle Kringlebakkens brugere er første generations indvandrere med ganske få 
kontaktflader til det danske samfund. Det er kendetegnende for samtlige kvinder, at 
de føler en stor taknemmelighed for stedet og dets medarbejdere. Og det er 
evaluators oplevelse, at denne taknemmelighed i høj grad er bundet op på, at 
kvinderne føler, at de har et sted, hvor de kan komme og føle sig hjemme.  

Mulighed for at møde ligesindede 
En af OSI’s forcer er, at brugerne her har mulighed for at møde ligesindede på tværs 
af nationaliteter. I etniske minoritetsnetværk er der ofte skel mellem de forskellige 
nationaliteter, men i OSI/Kringlebakken mødes man på neutral grund. Det er 
evaluators indtryk, at etnicitet selvfølgelig har en sproglig betydning, men ellers ikke 
har den store betydning, hvilket fremmer kvindernes mulighed for at udvide deres 
netværk og bryde med isolationen. Dette illustreres af følgende citat: 

”Det er her, jeg kan snakke om mine problemer – det kan jeg ikke til dem jeg 
kender fra Uganda eller andre Afrikanere. Der bliver snakket. Her må man godt 
græde.”  
(Kvinde, OSI) 

Mulighed for børnepasning 
OSI tilbyder i samarbejde med Kringlebakkens legestue børnepasning og har også selv 
to unge frivillige tilknyttet i forbindelse med Super-mum projektet. Samtlige kvinder 
med børn i institutionsalderen understreger, at Kringlebakkens gratis 
børnepasningstilbud er altafgørende for deres mulighed for at gøre brug af OSI’s 
aktiviteter. Det er evaluators oplevelse, at børnepasningen i mange tilfælde er det, 
der får kvinderne til at komme til OSI, fordi det tilbyder kvinderne et frirum, hvor de 
kan være sammen med deres børn og samtidig møde ligesindede i samme situation 
som dem selv.  

”De [Kringlebakken] har gjort en stor social forskel i mit liv, for jeg er en kvinde, 
som har svært ved at få venner, fordi jeg er så genert. Men det har det her sted 
vendt op og ned på. (…) Det er det eneste sted, hvor jeg kan komme med mine 
børn. Når min datter vågner, og jeg fortæller hende, at vi skal til Kringlebakken, 
så tager hun sin flyverdragt på og står og venter på mig.” 

Stedets betydning 
De interviewede kvinder har været tilknyttet OSI og Kringlebakken over varierede 
tidsforløb. Kendetegnende for dem, som har været tilknyttet OSI siden projektets 
begyndelse er, at kvinderne italesætter stedets positive indvirken på dem, fremfor 
relationen til de øvrige brugere. Kringlebakken lykkes med at fastholde deres 
målgruppe, men det er evaluators indtryk, at relationerne i de fleste tilfælde ikke 
dyrkes af kvinderne udenfor Kringlebakken. 

OSI må således siges at have styrket kvindernes sociale netværk betragteligt, men det 
er meget snævert knyttet til stedet og dets medarbejdere, hvilket ifølge evaluators 
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vurdering ikke er uproblematisk i forhold til at modvirke kvindernes isolation på 
længere sigt, og skabe plads til nye brugere med større behov.  

Uafhængighed af Kringlebakken 
For flere af kvinderne som er kommet i uddannelse eller arbejde fungerer OSI som et 
slags efterværn. Medarbejderne kontakter indimellem kvinderne, og de kommer også 
selv til både social arrangementer og med problemstillinger, som de ønsker hjælp til.  
For at få kvinderne videre ud i samfundet har OSI også etableret samarbejde med 
Red Barnet, Home-start og KVINFO og flere kvinder er skrevet op til Red Barnets 
Familievenindeprogram, som alle tilbyder forskellige former for mentorordninger. 

Flere har positive erfaringer med dette, og evaluator vurderer dette til at være yderst 
positive tiltag, som med fordel kan styrkes fremadrettet. 

5.4 Sammenfatning – OSI styrker viden, netværk og kontakt til myndigheder 

Det er evaluators vurdering, at OSI har en vigtig funktion som bindeled mellem 
kvinderne og det omkringliggende system. Kombinationen af holdningsbearbejdelse 
og opkvalificerende systemkendskab betyder f.eks. at kvinder, som ellers ikke sendte 
deres børn i institution, begynder at gøre det.  

Flere af kvinderne oplever, at de hverken ville have uddannelse eller arbejde, hvis 
ikke OSI havde hjulpet dem. I nogle tilfælde kan det være små ting, som vælter 
økonomien eller står i vejen for, at kvinderne kan komme i uddannelse.  

I andre tilfælde er der tale om en meget mere håndholdt og langvarig indsats. Fælles 
for OSI’s systemforberedende arbejde er dog, at der er tale om en meget 
tidskrævende og vanskelig arbejdsopgave. OSI’s medarbejdere har ikke har en 
privilegeret adgang til f.eks. kontakt til sagsbehandlere i Kommunen, men ringer på 
vegne af kvinderne, hvilket gør arbejdet meget omstændeligt. 

Evalueringen viser at OSI’s og Kringlebakkens netværksskabende aktiviteter samt 
deres medarbejdere har en afgørende betydning for kvinderne.  

Især projekt Super-mum vurderes at være er velfungerende, og evaluator ser et stort 
potentiale for at opdyrke mindre netværk i projektet, hvor kvinderne får mulighed for 
at knytte tætte sociale bånd. Kombinationen af aktiviteter, hvor kvinderne har 
mulighed for at deltage på forskelligt niveau og fleksibiliteten bidrager samtidig til, at 
aktiviteterne rammer en bred målgruppe. Her skal Fredagscafeen nævnes som et 
centralt mødested, hvor mange forskellige kvinder deltager.  

OSI medvirker hermed til at udvide kvindernes sociale netværk og mindske deres 
isolation, men der ligger en udfordring i, at resultaterne i meget høj grad er bundet 
op omkring Kringlebakken som sted. Det er en styrke i den forstand, at nye brugere 
møder tidligere brugere, som nu er mere ressourcestærke, men det er en udfordring i 
forhold til at mange kvinder oplever at være meget afhængige af Kringlebakken, også 
når de er kommet videre på sprogskole, uddannelse og arbejde.  
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Eksemplet med Red Barnets Venskabsfamilier og KVINFO’s mentornetværk er dog en 
indikation på, at OSI tilstræber at gøre kvinderne mere uafhængige.  

For at gøre kvinderne mindre afhængige af OSI/Kringlebakken anbefaler evaluator at 
OSI prioriterer at hjælpe de kvinder, der magter det, til at deltage i flere aktiviteter 
udenfor huset og med eksterne samarbejdspartnere. Således kan kvinderne blive 
mere trygge ved deltage i aktiviteter udenfor Kringlebakkens rammer. Konkret kunne 
det ske ved, at en medarbejder eller en frivillig deltager i eksterne aktiviteter 
sammen med kvinderne. I forbindelse med mindre aktiviteter som f.eks. Super-mum, 
kunne et forslag være at afholde små arrangementer hjemme hos kvinderne 
selvfølgelig med støtte fra en medarbejder eller en frivillig.    
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KAPITEL 6 - FRIVILLIGHÅNDTERING 

6.1 OSI og Kringlebakkens erfaringer med brug af frivillige 

Mange af OSI’s aktiviteter er basseret på frivillig arbejdskraft. Der er 13 frivillige 
tilknyttet OSI, hvoraf seks har anden etnisk baggrund end dansk. De frivillige bidrager 
med mange forskellige kompetencer. Nogle kører deres egne projekter f.eks. 
computerundervisning, body-SDS behandlinger, tirsdagstræning og andre støtter op 
om f.eks. Super-mum gruppen og Fredagscafeen, hvor de f.eks. bidrager til 
madlavning og socialt samvær uden at have et overordnet ansvar. Derudover er en 
frivillig tilknyttet den opsøgende indsats sammen med en fastmedarbejder. 
Tidsforbruget er meget varieret. Nogle kommer fast en gang om ugen og andre 
bidrager til specifikke arrangementer, men et egentligt opgjort timeantal ligger OSI 
ikke inde med. Der er således mange måder man kan være frivillig på i OSI.  

Målgruppen af frivillige 
De fleste frivillige i OSI er unge og studerende, men der er også kvinder i 30-50 års 
alderen. OSI bakker op om de frivilliges arbejde, men forventer derudover at de 
frivillige er selvkørende, da projektet ikke har midler til supervision og 
videreuddannelse. Målgruppen af frivillige er således ildsjæle som kan arbejde 
selvstændigt og som har en høj grad af professionalisme overfor kvinderne. OSI har 
derfor også måttet opgive samarbejde med frivillige, som har forventet noget andet 
af arbejdet.  

Rekruttering & fastholdelse 
De frivillige rekrutteres via Kringlebakkens netværk, hjemmeside og 
Frivilligportalen.dk. OSI oplever ikke problemer med rekruttering, idet mange 
opsøger OSI og Kringlebakken fordi de synes, at det er en interessant målgruppe at 
arbejde med, som man ikke finder så mange andre steder. Dog har OSI og 
Kringlebakkens ledelse over de seneste år oplevet, at en tendens til, at de frivillige 
bliver i kortere tid, hvilket skaber øget arbejde for OSI’s projektleder ift. overtagelse 
af projekter og rekruttering. Det påvirker desuden, hvilke former for opgaver den 
frivillige kan varetage. De frivillige er altså blevet sværere at fastholde, og 
projektleder Birgith Rasmussen forklarer det selv med, at det kan skyldes at OSI ikke 
har råd til supervision, temadage og efteruddannelse, i lige så høj grad som de større 
NGO’er har. Det er derfor evaluators oplevelse, at det er nødvendigt at tænkte 
alternativt i forhold til rekruttering og fastholdelse af frivillige.  

Ledelsens udfordringer i arbejdet med frivillige:   

Opsøgende arbejde og tillid 
OSI’s ledelse oplever, at det er vigtigt at skelne mellem, hvilke opgaver der kan 
varetages af frivillige, og hvilke der kræver en professionel indsats. Sidstnævnte gør 
sig eksempelvis gældende i relation til det opsøgende arbejde, idet etableringen af 
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den tillid mellem en potentiel bruger og OSI forudsætter en vedholdende og 
professionel indsats, som ofte strækker sig over lang tid. Denne indsats kan være 
vanskelig at varetage for frivillige, hvorfor der altid er en fastmedarbejder med ude.  

Kvalitetssikring 
Det er OSI og Kringlebakkens erfaring, at nogle frivillige har for meget fokus på selv at 
blive bekræftet og få anerkendelse gennem det frivillige arbejde.  
 

”Vi skal ikke have frivillige i huset, der kommer og vil redde hele verden vel (…) Man 

skal have en indstilling til kvinderne om, at de godt kan noget selv. Vi skal ikke have 

folk i huset, der er her for at styrke sit eget ego eller sit eget dårlige selvværd, eller 

gerne vil hjælpe andre for at få noget selv.” (Lisbeth Vibe Knutzon, Leder af 

Kringlebakken)  

 
Ifølge ledelsen er dette en udfordring, fordi det kan kompromittere den 
professionelle tilgang til en sårbar gruppe af kvinder. Hvis de frivillige ikke er 
tilstrækkeligt professionelle i deres tilgang, kan det f.eks. betyde, at kvinderne får for 
meget hjælp (f.eks. i forhold til at kunne begå sig sprogligt), hvilket risikerer at 
underminere tanken om hjælp til selvhjælp. 
 

Logistiske udfordringer 
Ligesom de frivillige ser ledelsen logistiske udfordringer i forhold til at matche de 
frivillige og brugernes mulighed for at være til stede på forskellige tidspunkter af 
dagen. 

De frivilliges erfaringer 
De frivillige udtrykker stor glæde over at være tilknyttet OSI’s aktiviteter. Dette er 
tilfældet uanset om motivationen for at arbejde frivilligt skyldes det umiddelbare 
ønske om at hjælpe og gøre en forskel, eller om motivationen er baseret på mere 
studie- og karrieremæssige strategier. De frivillige har en oplevelse af, at den indsats 
de hver især bidrager med, gør en positiv forskel for OSI’s brugere, og at indsatsen 
bliver set og værdsat af både brugere og medarbejdere.  

De frivillige pointerer ligesom brugerne, at OSI’s styrke ligger i Kringlebakkens 
atmosfære og  ligesom brugerne de frivillige stedet som et hjem, ikke en institution. 
Derudover spiller de venlige og imødekommende medarbejdere en stor rolle, hvis 
arbejde anerkendes af de frivillige for dets vedholdende og opsøgende karakter. En 
frivillig betegner sin oplevelse af OSI’s styrker på følgende måde:  

”Jeg oplever at Kringlebakken og OSI’s styrke er vedholdenheden, det 
opsøgende arbejde. Vi taber ikke bare folk på gulvet fordi de ikke lige kommer 
en dag. Det tror jeg nu heller ikke de andre steder gør, men jeg tror der er en 
større insisteren hos os. Der er en kæmpe ildsjæl det her sted, som bare mangler 
ude i verden synes jeg”. 
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Nogle af OSI’s medarbejdere er tidligere brugere, som efterfølgende er blevet en del 
af OSI’s frivillig-korps. En af disse fortæller om, hvordan hun selv har fået hjælp på 
Kringlebakken, og gerne vil give noget tilbage til stedet:  

”For 9 år siden boede jeg tæt her på Kringlebakken. (…) Kringlebakken hjalp mig 
med, hvordan jeg kunne lære at håndtere min fremtid. Efter nogle år rejste jeg 
til Irak, og jeg kunne ikke komme tilbage til Danmark. Der var rigtig mange 
problemer. Fra Irak kom jeg i kontakt med Kringlebakken på mail og de hjalp 
mig med at komme tilbage til Danmark. Havde det ikke været for 
Kringlebakken, var jeg nok stadig i Irak. Jeg var der i 2 år. De hjalp mig med at 
tage kontakt til Ambassaden og kom og hentede mig i lufthavnen, og hjalp mig 
på krisecenter. De hjalp mig videre med at få en ny lejlighed og med at få min 
selvtillid tilbage (…) Jeg går nu i sprogskole hver dag, men jeg er startet som 
frivillig her på Kringlebakken. Jeg underviser i computer hver torsdag. Jeg fik så 
meget fra Kringlebakken. Jeg ville gerne give noget tilbage. Jeg kan snakke med 
de arabiske kvinder, så jeg fortalte Birgith [OSI’s projektleder], at jeg gerne ville 
være frivillig, og så fandt vi ud af, at det ville være godt at starte computer 
hold.”  

I den aktuelle case har OSI’s medarbejdere støttet kvinden gennem en årelang 
proces, som i dag betyder at hun giver igen der, hvor hun har følt sig set og hjulpet.  

6.2 Udfordringer i forbindelse med frivilligt arbejder i OSI 

På trods af, at OSI’s frivillige i høj grad er glade for det frivillige arbejde, oplever de 
også en række udfordringer og barrierer i relation til indsatsen. Der er tale om 
følgende punkter:  

Kommunikation og tilhørsforhold 
De frivillige oplever ofte forvirring og misforståelser blandt kvinderne i forhold til 
hvorvidt de er tilknyttet OSI eller Kringlebakken, og dermed i forhold til hvilke 
aktiviteter de har adgang til. F.eks. er body-SDS-behandlingerne kun for deltagerne i 
Super-mum gruppen. De frivillige oplever, at jo mere overskud kvinderne har, des 
bedre er de til at orientere sig i forhold til sted, tilknytning, personer og aktiviteter. 

Frivillige og autoritet 
I forbindelse med behandling eller aktiviteter, oplever de frivillige ofte, at kvindernes 
fysiske såvel som psykiske tilstand er rigtig dårlig. Det er imidlertid de frivilliges 
oplevelse, at kvinderne sjældent tager imod rådgivning og vejledning omkring deres 
tilstand fra dem. Dette skyldes ifølge de frivillige en meget stærk autoritetstro, der 
bevirker, at kvinderne kun tager imod råd og behandling fra deres (autoriserede) 
læge og OSI’s ansatte. 

Logistik 
Uden mulighed for fast pasningsordning, er det svært for kvinderne at komme i OSI i 
eftermiddagstimerne, hvilket ofte er det tidspunkt, hvor de frivillige har bedst 
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mulighed for at være til stede. Heri ligger en logistisk udfordring. 

Fastholdelse 
De frivillige oplever, at mange brugere ikke møder op til arrangementer eller bliver 
væk fra aftaler uden at aflyse dem. Dette gør det svært for de frivillige at planlægge 
og opretholde en rutine i aktiviteterne. 

Kapacitet 
Der udtrykkes i frivilliggruppen enighed om, at den lokale - og tidsmæssige 
planlægning samt koordinering i OSI ikke er effektiv nok. Optimeres dette, vil det 
være muligt at benytte lokalernes potentiale så der kan gives flere behandlinger og 
laves flere aktiviteter. 

Konkrete anbefalinger til videre arbejde med de frivillige: 

På baggrund af de ovestående identificerede udfordringer, præsenteres her 
evaluators anbefalinger til, hvordan disse kan udmøntes som konkrete 
indsatsområder i praksis. 

 Administrativ koordinator. Der kunne med fordel oprettes en (frivillig) 
administrativ koordinatorrolle, hvis funktion det er at skabe overblik over og 
give besked om, hvilke aktiviteter der udbydes hvornår, hvilke frivillige der 
står for de enkelte aktiviteter, samt registrering af kvindernes tilmeldinger og 
afbud til de enkelte aktiviteter.  
 

 Erfaringsudveksling for frivillige. Evaluator anbefaler, at OSI faciliterer et rum 
f.eks. en gang om måneden, hvor de frivillige har mulighed for at mødes og 
udveksle erfaringer og oplevelser. Der behøves ikke være en ansat til stede 
under hele mødet, men det er vigtigt, at invitationen kommer fra OSI. Herved 
skabes et fagligt og socialt netværk, der vil give de frivillige en følelse af 
tilhørsforhold og sammenhold. 
 

 Kursustilbud. Evaluator anbefaler, at der iværksættes nogle 
kompetenceudviklende tilbud til de frivillige i form af kurser, foredrag eller 
workshops. På denne måde tilbydes de frivillige nogle konkrete værktøjer og 
redskaber, der samtidig også fungerer som inspirerende input i deres frivillige 
arbejde. Det er evaluators oplevelse, at en prioritering af sådanne tiltag på 
længere sigt vil lette projektlederens arbejde, da det givetvis vil bidrage tilat 
de frivillige bliver fastholdt i projektet.  
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KAPITEL 7 – OSI’S/KRINGLEBAKKENS NETVÆRK & 
SAMARBEJDSRELATIONER 

Dette kapitel afdækker nuværende samarbejdsrelationer og anbefalinger til, hvor 
disse kan styrkes, og hvilke muligheder der ligger for at udvide samarbejdet.  

Kapitlet identificerer også nye samarbejdsrelationer og undersøger, hvor disse vil 
kunne støtte op om Kringlebakkens arbejde. Til denne del af undersøgelsen har Als 
Research interviewet følgende nuværende og tidligere samarbejdspartnere; 
Sundhedsplejerskerne i Nordvest, FAKTI, Klokkergårdens Fritidscenter, Biblioteket på 
Rentemestervej, Home-Start Familiekontakt, Kvinfo, Fritidsforvaltningen, 
Bydelsmødrene i Bispebjerg, Fædreprojekt ved beboerprojekt Bispebjerg, 
Foreningsguiderne, Verdens Kulturcenteret og Diamanten og Center For Bydesign. Als 
Research har inddelt samarbejdspartnerne i to kategorier. Dels de lokale projekter, 
foreninger og kommunale indsatser, som er relevante i forhold til det pædagogiske 
og opsøgende arbejde med kvinderne. Derudover det kommunale samarbejde, som 
er relevant både i forhold til OSI’s udfordringer med henblik på at få en privilegeret 
adgang til den kommunale sagsbehandling, at skabe en koordineret opsøgende 
indsats og mere strategisk i bevillingsøjemed.  

Når det gælder samarbejdsrelationer giver det, grundet OSI og Kringlebakkens tætte 
organisatoriske forvikling, bedst mening at analysere disse i en samlet optik. I 
nærværende kapitel ses disse to derfor som en helhed.  

7.1 Omfang, karakter og erfaringer i det lokale opsøgende og pædagogiske 
samarbejde 

Det er karakterestisk for de nuværende samarbejdspartnere, at de primært er lokale 
aktører i Københavns Nordvestkvarter. Det er steder som f.eks. kulturhuset og 
Biblioteket på Rentemestervej, som OSI vurderer som de vigtigste, da det er steder 
hvor kvinderne kan tage deres børn med hen. Helt overordnet har Kringlebakken et 
rigtig godt ry i lokalområdet – de gør sig bemærket med deres mange forskellige 
aktiviteter, og er generelt vellidt og anerkendt af samarbejdspartnere for deres 
ildsjæle arbejde med kvinderne.  

For det første, består en stor del af OSI/Kringlebakkens samarbejdsrelationer i at 
samarbejdspartnere henviser kvinder til OSI/Kringlebakken. Samarbejdspartnerne 
lægger især vægt på at OSI/Kringlebakken har ressourcer til at håndtere kvinder med 
helt små børn, der gerne vil lære dansk, samt kvinder med problemfyldte 
familieforhold, der betyder at hjælpen kræver en massiv håndholdt indsats. For det 
andet, består samarbejdet i sparring og gensidige oplæg. Det kan f.eks. være 
samarbejdspartnere der kommer til Kringlebakken og holder oplæg i forbindelse med 
en temaaften eller at Kringlebakken kommer ud og holder relevante oplæg omkring 
deres metoder i det opsøgende- og socialpædagogiske arbejde. 
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Flere samarbejdspartnere angiver, at OSI/Kringlebakken får fat i en målgruppe af 
kvinder, som ingen andre kan få fat i. Gennem OSI/Kringlebakkens arbejde oplever 
samarbejdspartnere, at det lykkedes at hjælpe disse kvinder/familier, hvorfor flere 
samarbejdspartnere oplever det som en god mulighed at henvise kvinderne til 
OSI/Kringlebakken, når de ikke selv kan hjælpe familierne i tilstrækkelig grad.  

Endvidere oplever nogle af samarbejdspartnerne, at de kan sparre og 
erfaringsudveksle med Kringlebakken omkring håndtering af kvinderne, samt gå i 
dialog om ledelsesmæssige udfordringer.  

Udviklingsmuligheder i de eksisterende samarbejdsrelationer  
Flere af samarbejdspartnerne har konkrete forslag til nye samarbejdsprojekter i 
fremtiden, og er interesserede i at udvide samarbejdet med OSI/Kringlebakken.  

Sundhedsplejerskerne mener bl.a. at det ville være relavant at samarbejde om en 
koordineret indsats i forbindelse med spædbørn/småbørn, et samarbejde omkring 
nybagte mødre, samt et samarbejde med skoler i forhold til OSI/Kringlebakkens 
Super-mum projekt.  

Biblioteket på Rentemestervej har i efteråret 2012 forsøgt at skabe et læsegruppe-
samarbejde med bl.a. OSI/Kringlebakken, men det var svært at få kvinderne til at 
komme. Biblioteket på Rentemestervej ser stadig dette som et relevant 
samarbejdsprojekt, såfremt OSI/Kringlebakken har interesserede deltagere. 
Biblioteket på Rentemestervej vil gerne komme med forslag til, hvordan et sådan 
samarbejde kunne udmønte sig mere konkret.  

Som noget nyt tilbyder Kvinfo mentorer til unge både piger og drenge mellem 16 åg 
24 år. Dette skaber nye muligheder for samarbejde med OSI/Kringlebakken, idet flere 
kvinder tidligere har efterspurgt mentorer til deres børn. Kvinfo anser det for 
relevant at blive inviteret i Kringlebakken en gang årligt og fortælle om både 
mentorordningerne til kvinder og unge. 

Bydelsmødrene vil meget gerne samarbejde med OSI omkring den opsøgende 
indsats, erfaringsudveksle, samt have mere viden mere om, hvilke aktiviteter der er i 
Kringlebakken.  

De er desuden interesserede i at blive inviteret til at deltage i f.eks. Fredagscafeer og 
lignende arrangementer, dels for at blive mere synlige for kvinderne, dels for at møde 
OSI/Kringlebakkens medarbejdere, således at de gensidigt kan opnå større viden og 
indsigt i hinandens arbejde.  

Identifikation af potentielle samarbejdspartnere ift. det opsøgende- og 
pædagogiske arbejde med kvinderne 
Til denne del af undersøgelsen har Als Research interviewet følgende potentielle 
samarbejdspartnere; Somaliske Mødre Bygger Bro, Hennah, samt Center for Positiv 
Integration. Det er kendetegnende for projekterne og foreningerne, at de godt kan 
forestille sig at samarbejde med OSI/Kringlebakken indenfor forskellige områder.   
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Somaliske Mødre Bygger Bro er et projekt i Indvandrer kvindecentret, hvor 18 
somaliske kvinder laver opsøgende arbejde i deres egne boligområder. Målet er at 
hjælpe isolerede somaliske mødre ved at tage udgangspunkt i kvindens ressourcer og 
styrke hendes rolle som mor. De er brobyggere mellem de isolerede somaliske 
kvinder og Indvandrer Kvindecenteret og videre til kommunen. Endelig holder de 
oplægsaftener om relevante emner.  

Somaliske Mødre Bygger Bro angiver at samarbejdet fungerer fint, som det er på 
nuværende tidspunkt. De finder det dog interessant at lave nogle arrangementer 
eller ture sammen med kvinderne i samarbejde med OSI/Kringlebakken.  

Hennah, som drives af Uzma Ahmed Andresen, er et netværk der arbejder for 
mangfoldighed, ligestilling og medborgerskab. Formålet er at synliggøre ressourcer 
og nuancere billedet af etniske minoritetsgrupper, hvilket gøres gennem festivaller, 
basarer, debataftener samt dokumentarfilm. Hennah kan se nye muligheder for 
samarbejde i kraft af hendes arbejde i AAB, hvor hun arbejder med den samme 
målgruppe, som kommer i OSI/Kringlebakken. Hun er meget interesseret i at høre 
mere om OSI/Kringlebakkens metoder og erfaringsudveksle med dem omkring 
kvinderne.  

Viden til alle, er et projekt under Danner, som har fokus på voldsramte kvinders 
rettigheder i Danmark. Uzma Ahmed Andersen er oplægsholder på projektet og er 
interesseret i arrangere et oplæg for kvinderne på Kringlebakken. Projektet har også 
fokus på, at professionelle bliver klædt endnu bedre på til at møde og hjælpe 
nydanske kvinder, der udsættes for vold. Det kunne således være oplagt at 
medarbejdere og frivillige på Kringlebakken deltog i et særskilt arrangement.  

Endvidere er det ligeledes relevant for Uzma, at blive inviteret som oplægsholder i 
Kringlebakken omkring projekt ”Viden til alle”, så kvinderne i Kringlebakken kan få 
viden om deres rettigheder, hvis de eller deres børn udsættes for vold. 

Center for Positiv Integration er en non-profit organisation, der tilbyder gratis juridisk 
rådgivning til personer med anden etnisk herkomst end dansk indenfor områderne; 
arbejds- og opholdstilladelser, visumansøgninger, asyl, familiesammenføringer og 
meget andet. Center for Positiv Integration har stor interesse i et samarbejde med 
OSI/Kringlebakken med specifik henblik på retshjælp, herunder også hjælp til 
selvhjælp indenfor det juridiske område.  

Barrierer og udviklingsmuligheder ift. nuværende og potentielle 
samarbejdspartnere 
Det er kendetegnende for OSI, at de hidtil ikke har koncentreret deres ressourcer på 
at udvikle og vedligeholde samarbejdsrelationer, hvorfor de eksisterende 
samarbejdsrelationer må anses for at være meget spinkle. Set ud fra et rekrutterings 
perspektiv i forhold til Kursusgruppen, har Kringlebakken ikke et egentligt behov for 
reelle samarbejder, idet de har en venteliste, som umiddelbart opretholder sig selv. 
Problemstillingerne ved ikke at have tætte lokale samarbejdspartnere skal derfor ses 
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i lyset af OSI/Kringlebakkens ønske om, at der kommer flere kvinder til deres andre 
aktiviteter, f.eks. deres temaaftener, samt at samarbejdspartnerne potentielt kunne 
have kontakt til kvinder i projektets primære målgruppe.  

Som det fremgår af de forrige kapitler er meget af OSI’s arbejde kendetegnet ved at 
være her og nu opgaver, som skal løses ift. de udfordringer, som kvinderne har. Det 
kræver en fleksibilitet og ad hoc tilgang, som i høj grad passer til OSI’s arbejde med 
kvinderne. I forhold til samarbejdsrelationer, viser fleksibiliteten sig dog at være en 
ulempe og mange af samarbejdspartnerne giver udtryk for, at OSI/Kringlebakken ikke 
følger op på samarbejdet.  

Deres oplevelse er, at der ikke bliver formidlet information omkring aktiviteter og 
temaaftener som OSI/Kringlebakken afholder, og at Kringlebakken ikke tager kvinder 
med til de arrangementer, som samarbejdspartnerne afholder. Derudover nævner 
de, at  OSI/Kringlebakken er svært tilgængelige på telefon og mail, samt er lang tid 
om- eller ikke melder tilbage på henvendelser. Dette betyder, at samarbejdet går i stå 
eller bliver uaktuelt.  De synes desuden, at den lange venteliste til Kursusgruppen er 
problematisk idet, det ikke gør det muligt at henvise en kvinde, som er motiveret. 
Flere lokale samarbejdspartnere oplever således, at der mangler en gensidighed i 
samarbejdet. Det er da også evaluators oplevelse, at OSI/Kringlebakken baserer sig 
mere på at have et godt rygte både blandt lokalbefolkningen og andre lokale aktører, 
end på egentlige samarbejdsrelationer.  

Mere overordnet har mange af samarbejdspartnerne en generel frustration ift. den 
opsøgende indsats på Bispebjerg og i Nordvest. De peger på en mangelfuld 
koordination i en projektkultur, hvor man ikke altid er så god til at få beskrevet, hvem 
der gør hvad og hvorfor. En manglende arbejdsdeling gør arbejdet omkring kvinder 
med spædbørn/små børn og i det opsøgende arbejde ufokuseret.  

Anbefalinger til forbedring af samarbejdet  
Evaluator har følgende anbefalinger til en styrkelse af samarbejdet med de lokale 
samarbejdspartnere:  

 Sende månedlige nyhedsbreve/invitationer ud til samarbejdspartnere, med 
det formål at informere samarbejdspartnere om, hvad der sker i 
OSI/Kringlebakken, således at samarbejdspartnere  har mulighed for at 
tilmelde interesserede kvinder til arrangementerne. 

 Skabe en privilegeret adgang for tætte samarbejdspartnere, således at de 
hurtigt og effektivt har adgang til OSI/Kringlebakken telefonisk eller på mail. 

 Koordinere samarbejdet med de andre indsatser, projekter og kommunale 
tilbud, der arbejder med målgruppen, så kvinderne f.eks. skal opleve at flere 
forskellige opsøgende medarbejdere henvender sig til dem. 

 Henvise OSI/Kringlebakkens kvinder til de tilbud deres samarbejdspartnere 
afholder, f.eks. relevante temaaftener, udstillinger, læsegrupper, mv., for 
dermed at udvise tillid og interesse for samarbejdspartnernes arbejde. 

 Være konsekvente i deres valg af projekter og samarbejdspartnere, således at 
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kvinderne bliver vandt til få steder, som de færdes sammen med 
medarbejdere eller frivillige.  

7.2 Omfang, karakter og erfaringer i det kommunale samarbejde 

Det kommunale samarbejde er relevant i forhold til sagsbehandlingen af kvindernes 
sager, som pt. udgør en stor arbejdsbyrde for OSI’s medarbejdere, da de dels ikke har 
en socialrådgiver ansat, dels ikke har en privilegeret adgang til kommunen og derfor 
skal ringe som privatpersoner på vegne af kvinderne.  Derudover er det relevant i 
forhold til den førnævnte koordination af den opsøgende indsats overfor kvinderne, 
som i dag fremstår rodet og ufokuseret. Endelig er det i et fremtidigt 
finansieringsperspektiv relevant at understrege, hvor Kringlebakken adskiller sig fra 
andre indsatser, og hvem de kan have interesse i at samarbejde med for at blive ved 
med at modtage støttekroner til at udføre deres arbejde.  

OSI som systemisk bindeled mellem borger og kommune  
Samarbejdet med det offentlige system rummer nogle særlige overvejelser i forhold 
til den rolle OSI/Kringlebakken spiller i kvindernes forståelse. Nogle af kvinderne er 
enten pga. skræmmehistorier fra bekendte, eller personlige oplevelser med f.eks. 
skattesmæk, fratagelse af overførselsindkomst og sociale indsatser omkring deres 
børn, bange for det offentlige system. Dette betyder, at OSI/Kringlebakken må 
fremstå som noget helt andet end en offentlig institution, for at skabe den tryghed og 
tillid der gør, at de kan nå ind til kvinderne og hjælpe dem. Dette betyder, at de på 
den ene side skal distancere sig i forhold til kommunen, således at kvinderne bevarer 
trygheden til stedet. OSI gør altså meget ud af, at være på kvindernes side, men nogle 
samarbejdspartnere mener dog, at de medvirker til at opretholde kvindernes syn på 
kommunen, hvilket må siges at være uheldigt. OSI/Kringlebakken har altså en helt 
særlig funktion som bindeled mellem kvinderne og det kommunale system. De er en 
vigtig før-kommunal indsats overfor en målgruppe som har manglende 
systemkendskab og er utrygge overfor kommunen, men skal passe på ikke at passe så 
godt på kvinderne at de medvirker til at opretholde skræmmebilledet af kommunen.  

Kringlebakken har sammen med Indvandrerkvindecentret og FAKTI være forankret i 
Københavns Kommunes Socialforvaltning på en 4 årig bevilling siden 2009. Den fælles 
forankring er et udtryk for samarbejde på tværs for at få fælles finansiering i stedet 
for at konkurrere om midlerne. Men forankringen i den forvaltning, som 
OSI/Kringlebakken med deres før kommunale indsats må siges at aflaste betragteligt 
har ikke lettet sagsbehandlingen for kvinderne. Tilgangen til kommunens 
sagsbehandlere har været kompleks og uoverskuelig, da der har ikke været faste 
kontaktpersoner. OSI’s medarbejderne ligestilles med henvendelser fra andre 
borgere, hvilket gør at deres rådgivning bliver tung og besværlig. Det er således 
evaluators oplevelse, at der ligger således et stort uudnyttet potentiale for at opnå et 
bedre samarbejde med kommunen, hvor OSI/Kringlebakken har direkte adgang til 
relevante kontaktpersoner, som kan hjælpe dem i konkrete sager i forbindelse med 
kvinderne og deres børn. En løsning kunne være enten at havde en sagsbehandler 
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ansat under OSI, eller have tilknyttet en sagsbehandler fra Børnefamiliecenter 
Bispebjerg eller Voksenenheden Nordvest.   

Institutionalisering af samarbejdsfladen i det opsøgende arbejde 
Både OSI og samarbejdspartnerne udtrykker en generel frustration ift. den 
opsøgende indsats på Bispebjerg og i Nordvest. De peger på en mangelfuld 
koordination i en projektkultur, hvor man ikke altid er så god til at få beskrevet, hvem 
der gør hvad og hvorfor. En manglende arbejdsdeling gør arbejdet omkring kvinder 
med spædbørn/små børn og det opsøgende arbejde ufokuseret.  

OSI/Kringlebakken har en potentiel mulighed for at opnå større synlighed overfor 
kommunale instanser, hvis de øger deres samarbejde med de andre lokale aktører 
der arbejder med målgruppen, herunder FAKTI, Indvandrer Kvindecenteret, 
Sundhedsplejerskerne, Bydelsmødrene, Voksenenheden Nordvest, som er en del af 
Socialcenter København, og de opsøgende boligsociale medarbejdere i Beboerprojekt 
Bispebjerg - den boligsociale helhedsplan, der dækker 9 almene FSB boligafdelinger 
på Bispebjerg. Ved at samarbejde om, hvad de hver især kan og dermed få viden om 
hvad de andre aktører kan, vil det både målrette indsatsen overfor kvinderne og 
fremhæve, hvad der gør OSI/Kringlebakken til et særligt tilbud.  

Endvidere kan et tættere netværkssamarbejde med de andre aktører medvirke til at 
inspirere, øge viden om målgruppen samt skabe den nødvendige koordinering i 
forhold til især det opsøgende arbejde. Flere aktører angiver, at der stadig er behov 
for en opsøgende indsats i forhold til isolerede kvinder, hvorfor en nuancering af 
forskellene på de forskellige indsatser kan gøre det lettere for alle at henvise og 
benytte hinandens tilbud, således at de arbejder sammen om at tilbyde målgruppen 
de bedst mulige løsninger.   

Tydeliggørelse af Kringlebakkens særlige funktion 
OSI/Kringlebakken og de forskellige kommunale instanser byder alle på tiltag som på 
forskellige måder skal danne et netværk, der opfanger de borgere som har behov for 
hjælp af det offentlige. Disse forskellige tiltag og andre lignende projekter er alle til 
for at kunne udfylde forskellige roller overfor de udsatte kvinder og i fællesskab 
danner de et sikkerhedsnet, som gør det muligt at opfange og hjælpe målgruppen. 
Det er således kendetegnende for de kommunale instanser, at de kan tilbyde 
kvinderne en vifte af forskellige tilbud, mens projekter som OSI og Kringlebakken kan 
tilbyde noget andet. 

OSI/Kringlebakken og det kommunale system fremstår som meget adskilte enheder, 
hvilket anses som meget vigtigt for at kunne skabe den tryghed som kvinderne har 
brug for i deres sårbare situation. Det fremstår dog meget utydeligt præcist hvad OSI 
og Kringlebakken kan i forhold til det kommunen kan. For forskellige kommunale 
instanser kan det således forekomme uklart hvem OSI/Kringlebakken er, hvad det 
særlige de kan er og således også hvilken rolle de spiller i forbindelse med at 
integrere og systemforberede kvinderne til det danske samfund. Denne 
tydeliggørelse vil bidrage til at formålet med OSI/Kringlebakken bliver tydeligere 
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overfor kommunen, hvilket kan skabe dialog omkring de forskellige roller de hver 
især spiller overfor målgruppen og hvordan disse forskelle sammen kan bidrage til at 
skabe den bedst mulige hjælp for kvinderne.  

Opbyggelse af nye former for samarbejdsrelationer med konkrete kontaktpersoner 
indenfor de forskellige relevante kommunale instanser kommer til at tage tid og skal 
anskues som en løbende proces, hvor der skal oparbejdes tillid og forståelse for 
hinandens arbejde. Det anbefales derfor at Kringlebakken iværksætter følgende 
tiltage:  

 At dokumentere effekten af OSI/Kringlebakkens arbejde. Dette indebærer, at 
beskrive hvem der gør hvad og hvorfor, fx hvilke ting siges når OSI ringer til en 
isoleret kvinde? Virker den strategi eller skal der siges noget andet for at få 
hende til at begynde i OSI/Kringlebakken? Hvor ender kvinderne efter endt 
forløb i Kursusgruppen, mv.?  
 

 At tydeliggøre deres relevante funktion i lokalområdet, kobler sig op på 
eksisterende samarbejder. Det kunne f.eks. være de Boligsociale Fora, som 
samarbejder mellem boligorganisationerne og kommunen. Her sidder 
repræsentanter for hver forvaltning og for alle boligorganisationer i området. 
Under disse fora er en masse praksisnetværk, som OSI/Kringlebakken med 
fordel kunne tænkes ind i, i en synliggørelsesproces.    
 

 At overveje de strategiske fordele og ulemper der er ved at have en eller flere 
relevante kommunale personer siddende i bestyrelsen i Kringlebakken. 


