
Projekt Aktivt medborgerskab 
for hele familien

Aktiviteter vi ved virker



Formål

Det overordnede formål er at inddrage nydanskere i aktiviteter, der 
bygger på eller inddrager demokratiske processer. Der er tale om et 
projekt med tre delaktiviteter (familieklubber, fædreklubber og 
nyhedslæseklubber), hvor der er knyttet elementer af praksisnær 
undervisning i lokalt forankrede demokratiske indflydelseskanaler.

�at flere nydanskere bliver medlem af frivillige organisationer og 
foreninger, 

�at flere nydanskere bliver aktive i forenings- og fritidslivet, 

�at den sociale deltagelse blandt nydanskere, herunder deltagelse i 
sociale arrangementer og fællesskaber bl.a. omkring skole, hjem og 
arbejdsplads, styrkes.



Formålet med Familieklubberne

Formålet er at skabe mødesteder, hvor der knyttes nye bånd på tværs 
af etnicitet, kultur og socialt ståsted og at bidrage til at nedbryde 
kulturelle fordomme og sociale barrierer ved at tilbyde og facilitere
fælles aktiviteter, oplevelser og udveksling af erfaringer bl.a. om de 
lokale demokratiske fora, herunder skole- og institutionsbestyrelser, 
beboerdemokrati, lokalråd, kommunalbestyrelser og foreningsarbejde.  



Formålet med Fædreklubberne

Formålet er at skabe dialog og relationer mellem fædrene på tværs af 
etnicitet i boligområdet, så der kan tages initiativer til løsning af 
udfordringerne med børn og unge i lokalområdet. Samtidig giver 
organiseringen som klub/forening fædrene mulighed for at kunne agere 
samlet i et samarbejde med relevante partnere, hvis formål er skabe 
gode løsninger på udfordringerne for områdets børn og unge. Det er 
især et mål at få inddraget fædrene i forhold til de lokale 
sportsforeninger som typisk har store udfordringer med at tiltrække 
frivillige forældre.



Formålet med Nyhedslæseklubberne

Formålet er at bringe en gruppe kvinder ud af deres isolation, give 
dem et fællesskab og sætte dem i stand til bedre at indgå i samfundet 
som aktive medborgere, bl.a. ved at give dem bedre muligheder for at 
følge med i samfundsdebatten(gøre dem informationskompetente) og 
give dem baggrundsinformation om demokrati, rettigheder og pligter. 
En sidegevinst vil være at kvinderne samtidig udvikler deres 
sprogkundskaber.



Projektets deltagere

Deltagere: Aalborg, Tingbjerg, Vollsmose, Houlkær, 
Nørrebro, Esbjerg, Horsens, Gladsaxe, Randers og 
Roskilde



Koncept

Der er udarbejdet en foreløbig konceptbeskrivelse for de 3 klubber, der 
indeholde :

�Erfaringer

�Inspiration inden start

�Rekruttering af medlemmer

�Implementering: indhold og overgang til drift



Resultater

De følgende resultater er fra delprojekternes evaluering, der har haft 
følgende klubber:

5 Familieklubber

6 Fædreklubber

8 Nyhedslæseklubber for kvinder



Resultater

Forskellige personer har deltaget Reglemæssige deltagere

Familieklub, samlet 287 139

Nyhedslæseklub for kvinder, samlet 112 81

Fædreklub, samlet 145 89

0

50

100

150

200

250

300

350



Resultater for Familieklubber

De 5 Familieklubber har haft mellem 50 og 107 forskellige deltagere, 
hvor mellem 24 og 50 regelmæssigt har deltaget!

De mest succesfulde aktiviteter har været: 

Sprogstimulering, læseaktiviteter for børn, arrangement om sundhed, 
hvor forældre og børn lavede sund mad sammen, fællesspisning i 
daginstitutionen, børneteater, udflugter, skralde/affalds-aktivitet, 
biblioteksbesøg, oplægsholdere udefra (kvindelig ssp-betjent kæmpe 
succes), samtaler og at lave praktisk arbejde sammen 
(opvask/oprydning giver gode samtaler og mange grin). 



Resultater for Familieklubber

�Mindst 60 % (91%)af de deltagende familier angiver, at 
arrangementerne har styrket deres netværk 

�Mindst 40 % (41%) angiver, at familiernes børn har fået nye 
legekammerater

�Mindst 30 % (80%) angiver, at samværet med de andre familier har 
været med til at nedbryde kulturelle barrierer i boligområdet. 

�Mindst 50 % (80%) af klubberne fortsætter efter projektperioden 
som selvkørende netværk eller forening.



Resultater for Fædreklubber

De 6 Fædreklubber har haft deltagelse af mellem 15 og 25 forskellige 
mænd, hvoraf mellem 8 og 20 har deltaget regelmæssigt.

De mest succesfulde aktiviteter har været:

Debatter om f.eks. demokrati, kontingentinddragelse og at være aktiv 
som forælder i en idrætsforening , mødested, træner rekruttering, 
fisketure, spilleaften, træning, fysiske aktiviteter hvor børnene er med, 
fælles spisning med socialt samvær, besøg af foredragsholder med 
konkret emne, film forvisning, fodboldkamp, biograftur, bordtennis-
træning og turnering, børnebanko samt opfølgning og personlige 
samtaler under forløbet .



Resultater for Fædreklubber

Flere har tilkendegivet at processer er meget vigtigt:

Juleaftens mad hvor fædrene og ungerne fra ungdomsklubben 
supplerede hinanden ift. madlavning. De så hinanden som medspillere, 
på samme niveau og talte med hinanden helt anderles end der 
hjemme. Og det samme gør sig gældende ved sommerfest og 
folketingstur. 

Her har selve inddragelsesprocessen været den største succes. 
Mændene har igennem hele forløbet selv været med til at definere- og 
udvikle projektet. Det har givet et stort ejerskab til projektet. 



Resultater for Fædreklubber

�Fædreklubben bliver kendt af relevante myndigheder og institutioner 
og de deltagende fædre inddrages i aktiviteter i kommunen, som er 
målrettet børn og unge i området. (100%)

�Mindst 50 % (63%) af fædrene i klubben har været aktive i 
forbindelse med nogle af klubbens aktiviteter og opgaver. 

�I over 50 % (36%) af de deltagende områder lykkes det at inddrage 
fædre som frivillige i klubber og foreninger for børn og unge.   



Resultater for Nyhedslæseklubber

De 8 Nyhedslæseklubber for kvinder har haft deltagelse af mellem 9 og 
25 forskellige kvinder, hvoraf mellem 5 og 25 deltog regelmæssigt.

De mest succesfulde aktiviteter har været:

Sociale hygge, oplæsning hvor kvinderne er med til at vælge emner,
mødes og læse avisen og samtidig være sociale, biblioteksbesøg (flere 
har fået lavet lånekort), udflugter med kulturelt indhold, biograftur, 
værdighedspolitik på ældreområdet i Esbjerg Kommune, Kvindernes 
Internationale Kampdag den 8. marts, dannelse af nye netværk, NemID 
og borger.dk kursus.



Resultater for Nyhedslæseklubber

Flere har tilkendegivet at det er meget vigtigt med relevante emner:

Nyhedsoplæsning med emner hvor deltagerne kan relatere sig selv og 
deres liv, og som kan føre til snak om egne oplevelser, 
hverdagssituationer og genkendelse i forhold til hjemland og minder.

Samtaler som giver tillid, indsigt, tryghed, netværk og venskaber - og 
som afliver fordomme - er kernen.  

Vidensdeling i et ufarlig rum hvor der kan tales om mere og mere.



Resultater for Nyhedslæseklubber

�Mindst 80 % (98%) af de deltagende kvinder angiver, at de har lært 
flere beboere i området godt at kende.

�Mindst 40 % (88%) er blevet mere aktive deltagere i det omgivende 
samfund. Er ikke sket i alle klubber.

�50 % angiver at de har opnået bedre informationskompetencer i 
håndtering af netmedier og 74% læser flere nyheder.

�Mindst 25 % (93%) angiver at de har opnået bedre danskkundskaber.



Resultater

Rekruttering af medlemmer:

Familieklubber – ingen problemer med rekruttering!

Fædreklubber – 3 ud 6 klubber har fundet det svært at rekruttere

Nyhedslæseklubber – 5 ud af 8 klubber har fundet det svært at 
rekruttere



Resultater

Fastholdelse af medlemmer:

Familieklubber – ingen problemer med fastholdelse!

Fædreklubber – 4 ud 6 klubber har fundet det svært at fastholde 
medlemmerne

Nyhedslæseklubber – 4 ud 8 klubber har fundet det svært at fastholde 
medlemmerne



Resultater

I 17 ud af 19 klubber er medlemmerne blevet aktivt involveret i 
planlægningen af aktiviteterne.

5 familieklubber, 5 fædreklubber og 5 Nyhedslæseklubber fortsætter 
efter projektet.

Klubbernes deltagere har bestået af mellem 4 og 20 forskellige 
nationaliteter.



Erfaringer

Hvad vil projektdeltagerne gøre anderledes, hvis de skulle starte en ny klub op:

2 Familieklubber: 1. Vi har stykket tid inde i projektet set, at der kom en stor 
tilslutning til familieklubben, men vi skulle måske fra starten have haft fokus på at 
arbejde med en afgrænset gruppe, da nogle aktiviteter simpelthen indimellem 
havde for mange deltagere. 2. Endnu tættere samarbejde mellem biblioteket og 
fællessekretariatet omkring klubben og flere besøg på biblioteket. 

3 Fædreklubber – 1. Undgå 2 fokusopgaver, og nøjes med 1 område. 2. Det bør 
overvejes, om der er aktiviteter, som skal være med større eller mindre 
egenbetaling på aktiviteter med henblik på "opdragelse/eget ansvar”, og det 
sidestilles med andre lokale tilbud. 3. Vi er nok har begået en fejl i kun at fokusere 
på en gruppe arabiske mænd, og ikke haft fokus på at en fædreklub kunne starte 
med andre mere engagerede mænd/fædre.



Erfaringer

Hvad vil projektdeltagerne gøre anderledes, hvis de skulle starte en ny 
klub op:

4 Nyhedslæseklubber – 1. Bedre markedsføring. 2. Behovet og 
deltagere skal undersøges grundigt inden projektstart. 3. Vi ville have 
været tilknyttet bydelsmødreforeningen fra starten. 4. Endnu tættere 
samarbejde mellem biblioteket og fællessekretariatet omkring klubben 
og flere besøg på biblioteket.


