ÅRSRAPPORT 2021

ÅRET DER GIK .......................................................................................................................................................................... 4
- Reboarding med pandemien lige i hælene

OM INTEGRATIONSHUSET KRINGLEBAKKEN ..................................................................................................... 6
- Vision og mission/strategiske fokusområder

KRINGLEBAKKENS INDSATSER ................................................................................................................................... 7
VI BYGGER BROER OG STYRKER FÆLLESSKABER ......................................................................................... 8
MØD ZELL OG HANEEN ...................................................................................................................................................... 10
- En brugers fortælling om Kringlebakkens helhedsorienterede indsatser

ONLINE DANSK ....................................................................................................................................................................... 11
- Inger fortæller om en ny og udfordrende vej til læring

DET GODE BØRNELIV........................................................................................................................................................... 14
- Om den tidlige indsats og omdrejningspunktet for vores arbejde

DEMOKRATI PÅ SKEMAET ............................................................................................................................................... 16
JOBZONEN ................................................................................................................................................................................. 17
- Kringlebakkens uddannelses- og erhvervsvejledning

MØD AZAM ................................................................................................................................................................................. 18
- En fortælling om en ny arbejderklasse

MØD AMRITA ............................................................................................................................................................................ 19
- Om at være frivillig

RÅDGIVNINGEN ....................................................................................................................................................................... 20
- ”Efter 12 år i isolation” – en case om at bryde med et liv under social kontrol.

MEDSPILLER i COVID-19 INDSATSEN ...................................................................................................................... 21
- Om husets sundheds- og Coronaindsatser

GOOD PRACTICE ..................................................................................................................................................................... 24
- Om fortalervirksomhed og vidensdeling

KRINGLEBAKKEN I TAL ..................................................................................................................................................... 25
KRINGLEBAKKENS ORGANISERING .......................................................................................................................... 26
TAK ................................................................................................................................................................................................. 27

ÅRET DER GIK
REBOARDING MED PANDEMIEN LIGE I HÆLENE

Mens første halvdel af 2021 var en dans med og rundt om Corona, så
handlede anden halvdel af året om at ”reboarde” efter et år med
nedlukning og omstrukturering af indsatser, og hele tiden med pandemien
i ryggen. Her ved udgangen af året, står vi i tredje runde. Vi holder vejret
og håber på, at vi alle kommer helskindet igennem.
Kringlebakken har ikke ligget på den lade side, hverken under eller efter
Corona lukkede landet ned. Under nedlukningen omstruktureredes
indsatserne således at undervisningen foregik online. Rådgivning og
omsorgssamtaler blev gennemført som Walk-n-Talk, telefonopkald eller
hjemmebesøg. Udover omstruktureringer og Corona indsatser, har der i
huset også været andre store forandringer. Tre af vores kollegaer er
stoppet efter henholdsvis 6, 10 og 14 år i Kringlebakken. En fjerde
medarbejder er blevet langtidssygemeldt og vi har budt velkommen til
nye kollegaer. De midler der er sparet på aktiviteter, som ikke kunne lade
sig gøre, er flyttet til vedligeholdelseskontoen, og brugt på at give huset
en tiltrængt overhaling.
Sammen med kvinder og gode naboer, har vi etableret vores nye have,
som nu står med grønt græs og havemøbler. En ny bog, med titlen
Kringlebakkens Kvinder af journalist og forfatter Ole Hammer, er på vej.
Bogen handler om Kringlebakkens metoder og vi ser frem til at lancere
den i 2022. Samtidig er bogen Joy Ranya Sana Shadman Mariam – Fem
kvinders fortællinger, som vi udkom med i 2019, opkøbt af flere lokale
forhandlere. Det er vi stolte af.
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2021 var valgår og det satte aftryk i Kringlebakkens fokus på demokrati
og medborgerskab. Hele efteråret stod i demokratiets navn med
spændende politiske debatter og valgfest. Året bragte yderligere fokus på
arbejdsmarkedet. I Folketingets åbningstale nævnte Statsministeren, at
alt for mange kvinder fra de’ ikke vestlige lande’ står udenfor arbejdsmarkedet. ”Det vil vi gerne tale om”, sagde hun og varslede krav om 37
timers arbejdsuge, i form af nyttejobs, for dem uden arbejde. Det skabte
en hel del røre blandt kvinderne her i huset, der i mange år forgæves har
søgt arbejde, men diskvalificeres pga. alder, manglende erfaringer,
sproglige barriere, beklædning, eller arbejdsmarkedets rammer der ikke
passer til den enlige forsørger.
De lovmæssige stramninger satte Kringlebakken på mediernes
dagsorden og i P4-morgen radioprogram pointerende Kringlebakkens
leder Lisbeth Vibe Utzon, at ”den kommende arbejdsmarkedsreform vil
presse de kvinder der, af forskellige årsager, ikke kan varetage en
fuldtidsstilling, ud i øget fattigdom og marginalisering. En deroute der vil
ramme kvindernes børn hårdt”.
P1 radioavisen, P4 København og DR1 tv-avisen bragte interviews med
kvinder fra Kringlebakken med spørgsmål om, hvorvidt nyttejob vil
hjælpe kvinder til at komme på arbejdsmarkedet. Det blev et rungende
NEJ over hele linjen. I Kringlebakken tror vi ikke på tvang og sanktioneringer,
men på motiverende og anerkendende tilgange i fællesskaber der
styrker selvtillid og netværk. En ting er helt sikkert. Kvinder, også de
såkaldte ’ikke vestlige’ vil gerne arbejde og vi har flere bud fra eksperterne
(kvinderne selv) på, hvordan det kan lade sig gøre. En gruppe kvinder har
derfor bedt os om at inviterer relevante politikere til debat om arbejdsmarkedet. Det ser vi frem til i 2022.

OM INTEGRATIONSHUSET
KRINGLEBAKKEN
Kringlebakken er en privat medlemsbaseret forening, der arbejder
målrettet for at styrke integrationen af kvinder med minoritetsbaggrund,
for derved at sikre de bedst mulige opvækstbetingelser for deres børn og
forebygge social og sundhedsmæssig ulighed. Det gør vi ud fra principper
om lighed, frihed og ligeværdighed.
Kringlebakken arbejder ligeledes målrettet med at nedbryde fordomme
og diskrimination og bygge bro mellem mennesker på tværs af sproglig
og kulturel baggrund. Kringlebakkens indsatser er designet og udvikler sig
løbende, med det mål at sikre en god integrationsstart for nytilkomne
kvinder og deres børn samt tage imod isolerede og marginaliserede kvinder.

Kringlebakkens målgruppe
Målgruppen er børn, primært 0-3 år, og deres mødre, som er kvinder
mellem 20-50 år. De har boet i Danmark mellem 0-20 år. I Kursusgruppen
har deltagerne gennemsnitligt opholdt sig i Danmark i 2,9 år og 80% af
dem er selv- eller ægtefælledforsørgede, og altså ikke kontanthjælpsmodtagere. En større procentdel af vores øvrige medlemmer er eller har
været på overførelsesindkomster, eller er selvforsørgede. De er typisk
både en del ældre og har været flere år i Danmark. I 2021 havde vi
medlemmer med 24 forskellige nationale baggrunde repræsenteret.

Kringlebakkens indsatser rummer:
Videns- og kapacitetsopbygning
Rådgivning og socialfaglig support
Forebyggelse af ulighed på sociale
og sundhedsmæssige områder
Fortalervirksomhed og vidensdeling

Vision
Et samfund, hvor kvinder og børn med minoritetsbaggrund,
er en ligeværdig del af det store fællesskab.

Mission
Kringlebakkens indsatser styrker aktiv samfundsdeltagelse
for kvinder og børn med minoritetsbaggrund
Kringlebakken er fortaler for og med marginaliserede
kvinder og børn med minoritetsbaggrund, og arbejder for at
skabe forståelse for og nedbryde fordomme samt bygge
bro mellem mennesker på tværs
Kringlebakken er en videns base, der formidler viden om
integrationsområdet med særlig fokus på den tidlige,
forebyggende og helhedsorienterede indsats.
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KRINGLEBAKKENS INDSATSER

Forebyggelse af
ulighed i Sundhed

Fortalervirksomhed
og vidensdeling

Fællesskaber
og brobygning

Undervisning:
Videns- og kapacitetsopbygning

Vuggestue:
Tidlig indsats på
børneområdet

Rådgivning,
socialfaglig support
og udd.- og erhvervsvejledningn

Vi BYGGER BROER OG
STYRKER FÆLLESSKABER
Integrationsindsatser handler i bund og grund om at bygge broer og
styrke fællesskaber og møder mellem mennesker. I Børnestuen bygger
vi bro til de ordinære daginstitutioner og støtter kvinden i sin (nye)
identitet som mor og mor mellem to kulturer. I undervisningen styrker vi
deltagernes viden om det danske sprog, samfund og kultur og bygger
bro til danskuddannelse og kvindens videre fremtid. Medborgerskab
fordrer relativ stor viden om det samfund man bor i og tilhørsforhold til
sit lokalområde og de fællesskaber man indgår i. Derfor handler
undervisning, sundhedsindsatser og andre af husets aktiviteter i lige så
høj grad om, at opbygge tryghed og selvtillid og styrke individets
handlemulighed, med udgangspunkt i alt det hun selv bringer ind.
Sundhedsindsatsen arbejder forebyggende for at mindske ulighed i
sundhed for både mor og barn. I rådgivningen yder vi hjælp til selvhjælp.
Der skal opbygges forståelse for systemerne, ligesom tunge sociale
problemer skal løses med hjælp og støtte.
I uddannelses- og erhvervsindsatsen bygger vi bro til arbejdsmarkedsfællesskabet. Et fællesskab som mange af de kvinder der kommer i
Kringlebakken, ikke har lige adgang til. Vores fortalerrolle handler mest
af alt om at give ordet til målgruppen samt udfordre fordomme og
unuancerede narrativer.
I ferieperioderne inviterer vi alle mødre og børn på ture og glade
oplevelser, både til kulturelle oplevelser, men også ud i den smukke
danske natur. Vi fejrer alverdens traditioner og højtider: Dewali, Eid,
Newroz, Fastelavn, Halloween og jul. Det gør vi, fordi der er anerkendelse
i at vise interesse for hinandens traditioner. Sådanne festligheder åbner
også op for fællesskaber og berigende samvær.
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I Kringlebakken tror vi på at alle har noget at bidrage med, derfor
arbejder vi målrettet med inddragende fællesskaber. Alle skal være
med i det demokratiske fællesskab som Kringlebakken repræsenterer.
Derfor involveres alle (der vil) i havearbejde, planlægning af fredagscafé,
vores egen lille genbrugscentral osv. Nuværende og tidligere brugere
ansættes i frivillige indsatser. I 2021 havde vi således en større andel af
brugerfrivillige og frivillige med minoritetsbaggrund end etnisk danske
frivillige. Også disse indsatser bygger broer til andre frivillige organisationer
og til arbejdsmarkedet. Vores erfaring er, at det frivillige foreningsengagement styrker brugergruppens muligheder for at opnå tilknytning
til samfundet, herunder til arbejdsmarkedet.
Hvert år har vi aktiviteter der styrker fællesskaber og møder mellem
mennesker. Årlige begivenheder der inviterer naboer og andre lokale
borgere ind, som Høstfesten i Bispeparken. Her arrangerede vi
malerworkshop og involverede alle gæster i en flot collage af farverige
hjerter, som blev overrakt Bispeparkens bestyrelse. Det var en gave i
forbindelse med Bispeparkens 80. års jubilæum. I efterårsferien lavede
vi, i samarbejde med Forældrenes Børneklub og andre lokale aktører
vores egen Børnefestival, som inviterede lokale borgere til Halloween
forberedelse og græskarsuppe.
Positive fællesskaber og netværk er uomtvisteligt nøglen til
livskvalitet og øgede muligheder. Vi kan og skal ikke stå alene.
Al forskning peger på, at både sundhed og arbejdssøgning i høj grad er
afhængig af et støttende netværk. Det gør vi også uhæmmet brug af i
Kringlebakken. Vi kalder det ofte ”connecting people” når vi kontakter
tidligere medlemmer og beder dem arrangere et kaffemøde med en
nuværende kursist der søger i samme retning. Mennesker vil gerne
hjælpe hinanden.

Kringlebakkens Netværksvenner: er et godt eksempel på, at mennesker
gerne vil støtte. Indsatsen er mentorbaseret og støtter kvinder i
uddannelse og med andre behov. Ved udgangen af 2021 har 13 kvinder
tilknyttet en Netværksven. De mødes både i Kringlebakken, men også
hos hinanden eller på de lokale biblioteker og parker.
Sådan gik det Fardowsa:
Fardowsa startede sit mentorforløb for tre år siden. Hun færdiggjorde HF i
sommer og startede på sit drømmestudie. Hun kan se frem mod en fremtid
som laburent. ”Jeg skylder min studenterhue til Kringlebakken” sagde
Fardowsa. Det er naturligvis
ikke sandt. Alt arbejdet er båret af hendes vilje til at nå i mål. Og hendes
evne til at bede om den hjælp hun havde brug for, for at nå dertil. Det er
lederskab!
Projekt Q: I samarbejde med Foreningen Nydansker og Frivilligcenteret i
Greve havde Kringlebakken i perioden december 2020 til og med maj
2021 projekt Q; et mentorbaserede projekt med mål om, at få flere
isolerede minoritetskvinder ind i positive fællesskaber. Kringlebakken
rekrutterede 20 kvinder til projektet, hvoraf de 12 blev matchet med en
mentor. Evalueringen er endnu ikke udgivet, men vi søger forsat midler
til lignende indsatser.

Min mentor er meget mere end en mentor og selvom projektet er slut nu, og
jeg har fået fuldtidsarbejde, så ses vi stadig.
Hun har hentet mine sønner i daginstitution, Vi er blevet inviteret hjem til
hende og hendes mand og de har givet mine sønner gaver. Vi tager sammen
til skoven og mange ting.
Jeg føler mig utrolig heldig og glad for at jeg har mødt så søde og givende
mennesker. De er blevet ligesom min familie her i Danmark.
– Aminata Cisse
Zell med sin datter Haneen

13

MØD ZELL OG HANEEN
- en brugers fortælling om Kringlebakkens helhedsorienterede indsats
Mit navn er Zell-E-Huma. Jeg kommer fra Pakistan, hvor jeg har en
Kandidatgrad i Islamiske studier. Jeg har boet i Danmark siden 2014,
sammen min mand Mohammed og vores tre børn Anaya, Zimal og
Haneen. Den første måned i Danmark var fantastisk. Min mand havde
taget fri fra arbejde og vi var turister, både i Danmark og i Norge. Da min
mand begyndte at arbejde igen, var jeg gravid og havde det rigtig dårligt.
Jeg var meget alene, og jeg savnede min familie i Pakistan. Nu, syv år og
tre børn senere, kan jeg godt savne de rolige dage, hvor jeg kunne drikke
min Chai i stilhed. Jeg kalder tiden for The Golden Days og ærgrer mig
over, at jeg ikke dengang bare kunne nyde det, griner Zell. Men faktisk
var ensomheden ubærlig.
Jeg hørte først om Kringlebakken i 2019 fra en bekendt, der selv har gået
i danskundervisningen. Hun gik fra Kringlebakken, direkte til FVU
(Forberedende danskundervisning), og er nu i gang med en videregående
uddannelse. Jeg ville ønske jeg havde kendt til Kringlebakken da jeg først
kom til Danmark. Jeg har lært så mange ting i undervisningen. Ud over
det danske sprog har jeg lært meget om dansk kultur og samfund – om
demokrati og politiske værdier, om ligestilling, om arbejdsmarkedet,
sundhed og børneopdragelse og, ikke mindst, om danskere. Da jeg
startede i Kringlebakken var jeg gravid med Haneen og det var en
fornøjelse at være omringet af professionelle der kunne vejlede mig, og
andre kvinder der også gav gode råd og omsorg. Da vi ikke kunne komme
så ofte på grund af Corona, blev vi tilbudt undervisning online. Det var
flot, syntes jeg, og sjovt at deltage i, selvom det ikke var helt ukompliceret
med tre børn hjemme. Jeg har været med på besøg mange steder, blandt
andet har vi besøgt Københavns Rådhus og Christiansborg. Det har gjort
et stort indtryk på mig, at danske politikere tager sig tid til, at tage imod
os og vise os rundt på de demokratiske højborge. Ligesom vi har haft
politiske debatter med flere politikere her i huset. Det har jeg stor
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respekt for og jeg føler mig hørt og imødekommet. Jeg har fået en meget
bedre forståelse for Danmark og for det danske folk og det betyder at jeg
føler mig mere tryg. Jeg har også lært meget af de mange ture jeg har
været med på. I sommers var jeg, sammen med mine børn, på ture til
Frilandsmuseet og Kronborg slot. I Efterårsferien var vi afsted til
Vikingelandsbyen. Det er også en slags undervisning, både sprogligt og
historisk. Jeg har lært om livet i gamle dage, om Holger Danske og om
vikingetiden. Man lærer mere ved at være deltagende end blot ved at
høre eller læse om det og så har vi de fælles oplevelser. Det styrker
vores bånd – både båndet med mine børn og det bånd der formes
mellem kvinderne i Kringlebakken.
I sommer overrakte vi en velkomstpakke til den nye Røde Kors butik på
Bispebjerg. Kringlebakken har altid opfordret mig til at starte som frivillig
og prikkede til mig da vi var i butikken. Nu arbejder jeg som frivillig to
gange om ugen og det er jeg glad for. Her kan jeg praktisere mit danske
sprog og jeg møder mange mennesker og, frem for alt, så er jeg i gang
på arbejdsmarkedet. I forhold til min fremtid, så er jeg gennem samtaler
i Kringlebakkens Jobzone blevet afklaret. Jeg vil gerne uddanne mig til
pædagog og arbejde med børn i en daginstitution. Her i Kringlebakken
har jeg deltaget i flere oplæg, om børns udvikling, forældrerolle og
sprogstimulering. Det er meget spændende.
Min yngste datter Haneen har været med mig, først i undervisningen,
hvor hun lå midt på bordet eller hang på Hannahs (lærerens) arme.
Nu er hun i Kringlebakkens børnestue, indtil hun får plads i vores lokale
vuggestue. Hun er meget glad for pædagogerne i børnestuen og jeg
nyder at se, hvordan hun opfører sig overfor andre voksne og børn. Hun
er helt tryg her. Jeg tror hun får en let indkøring i sin kommende
vuggestue. Jeg mærker, hvordan hun har udviklet sig i den tid hun har
været i børnestuen. Hun griber fat i voksne hvis hun har brug for noget.
Hun er blevet meget selvstændig og vil (alt) selv. Det er dejligt. Børnestuen
er et hyggeligt og trygt sted. Der er ikke så mange børn, så det betyder at
der er god tid til min datter.

Undervisningen (I daglig tale Kursusgruppen) er en kombination af
sprog, samfund og kultur. Målet er at klæde den enkelte kvinde på til
tilværelsen i Danmark, både som mor, selvstændigt individ og aktiv
medborger. Kursusgruppen er et springbræt til de ordinære sprogskoler
og Voksenuddannelser samt en fastholdelse af integrationsprocessen,
når kvinden f.eks. er på barsel fra sprogskole, job eller uddannelse.
Ved interne undersøgelse af de af Kringlebakkens brugere, der i 2020 og
2021 er gået videre til sprogskolen, kan vi se en tydelig tendens. Langt de
fleste springer nemlig et eller flere trin over når de starter i sprogskolen
efter de har gået til undervisning i Kringlebakken. Eller de gennemgår
hurtigere sprogskolens moduler.

Inger: Frivillig underviser i huset, gennem 4½ år,
med baggrund som lærer indenfor specialområdet
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ONLINE DANSK
– Inger fortæller om en ny og udfordrende vej til læring
”Kvinderne, som har deltaget online, har været rigtig glade for
undervisningen og er mødt trofast op foran skærmen. Der har dog været
adskillige udfordringer undervejs. Forstyrrelser fra små børn, som var
hjemsendt fra daginstitution og skole, ustabile internetforbindelser og
manglende kendskab til onlineprogrammet. Men det har vi også lært af”,
fortæller Inger, og smiler.
”Det har været dejligt og hyggeligt at være i kontakt med kvinderne
online under nedlukningen, men det var nu virkelig rart at vende tilbage
til den fysiske undervisning i Kringlebakken”.
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DET GODE BØRNELIV
Om den tidlige indsats og omdrejningspunktet for vores arbejde
Det gode børneliv er omdrejningspunktet for Kringlebakkens indsatser.
Sunde velfungerende forældre giver sunde og glade børn.
Kringlebakkens integrationsvuggestue arbejder med både mor og barn.
Mor skal forberedes til kultur og normer i en daginstitution: Om
samarbejde, farvelseancen, madpakken, regntøjet, om barnets selvstændighed og opdragelsesnormer. Om forventninger til barnets
kompetencer ved skolestart, om sprogstimulering og motorisk udvikling.
Det fordrer mange samtaler og formidlingen kan aldrig stå uden
forklaring og gentagelse. Børnene i Børnestuen, skal have den bedste og
mest udviklende dag – hverdag.
Børnestuen er et af de rum der i 2021 har fået en tiltrængt forvandling
med nye legesager og indretning. Ida blev ansat 1. september. Hun er
uddannet pædagog og er selv mor til to drenge. Hun er flyttet ind med
alle sine kreative og pædagogiske kompetencer, hvilket b.la. har betydet
at børnene har malet papkassehus, kunst til væggene og lavet håndaftryk, som dekorerer det store vindue ud mod Tuborgvej. Der er indkøbt
sandkasse til vores lille have, så dagligdagen i højere grad kan foregå
udendørs.
Under pandemiens nedlukning har også Børnestuen måtte tænke
alternativt. Det har ikke været let, men vi har gjort vores bedste for at
inspirerer og støtte mødrene undervejs til gode aktiviteter med børnene,
og i forhold til den, for mange, umulige opgave at hjemmeskole større
børn.
Vores dygtige pædagogassistent Lei lavede online yoga for børnene, og
har været på hjemmebesøg med gaver til dem. Der har endvidere været
tilbud om telefonisk rådgivning til hjemmegående forældre.
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DEMOKRATI PÅ SKEMAET
Ved hvert valgår skruer vi ekstra op for de demokratiske debatter i
Kringlebakken. Det gjorde vi også i 2021, hvor Kommunal- og
regionrådsvalg var omdrejningspunktet i efterårets undervisning.
Her var der især fokus på formidling af det danske velfærdssystem og
den politiske struktur.
Vi havde besøg af og debat med Overborgmester (dengang kandidat)
Sophie Hæstorp Andersen. Op til valget havde vi besøg af og politisk
debat med Annika Martins (Å), Sinem Demir (Ø), Yildiz Akdogan (S),
Heidi Wang (V) og Helle Bonnesen(C). Kvinderne i Kringlebakken var
forberedt til tænderne og med spørgsmål som, ”hvordan vil i arbejde for
at nedbringe diskrimination og racisme” og ”hvordan vil i sikre et
fleksibelt og rummeligt arbejdsmarked”, var der godt gang i debatten.
Vi har endvidere diskuteret boligpolitik med Stine Linnemann/ Rolig
Revolution og deltaget i politisk paneldebat om byudviklingen i København.
På Københavns Rådhus er vi blevet vist rundt af Laura Rosenvinge (S),
som bød på rådhuspandekager og formidling af socialudvalgets arbejdsområder. På Christiansborg blev vi ligeledes vist rundt af Halime Oguz
(SF), som fortalte om sin vej ind i politik.
På valgdagen holdt vi valgfest med prøvevalg, kager og balloner. Vi havde
lavet en lille stemmeboks og en aflåst kasse, hvori alle lagde deres
stemmeseddel. Vi havde stemmeforordnede og kvinderne blev bedt om
at oplyse navn og cpr-nummer inden de fik udleveret deres stemmeseddel og gik i stemmeboksen. Da vi optalte stemmesedlerne, fandt vi
fejl på fire stemmesedler, hvilket viser vigtigheden af prøvevalg, når man
skal stemme for første gang.
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I anledning af Kvindernes internationale kampdag, dedikerede vi hele
marts måneden til at sætte fokus på kvinder og ulighed. Nuværende og
tidligere brugere, frivillige og ansatte skrev feministiske indslag om de
kvinder ”vi står på skuldrene af”; dem der tager kampene i dag;
hverdagens heltinder og de uligheder vi fortsat kæmper imod. Således
kompenserede vi for, at vi ikke kunne samles på 100 året for Kvindernes
internationale Kampdag.
”Sandheden er, at i Kringlebakken er alle dage kvindekampdage. Vi arbejder
hver dag for kvinders rettigheder og for at fremme lighed indenfor sundhed,
uddannelse og arbejde. Social lighed og ligeværd. Vi møder hver dag stærke
og seje kvinder fra hele verden, med hver deres udfordringer, men med det
til fælles, at de gerne vil være en del af det samfund de bor i. Vejen er ofte
lang, og mange kvinder føler sig ikke inkluderet i vores samfund”
– Lisbeth Vibe Utzon, leder af Kringlebakken

JOBZONEN

Kringlebakkens uddannelses- og erhvervsvejledning
Danmark oplever lige nu en historisk mangel på arbejdskraft i servicefagene og i de sociale brancher. Alt imens vi har kvinder her i huset der
gør alt i deres magt for at få foden indenfor arbejdsmarkedet, og
nærmest vil tage et hvilket som helst arbejde, og alligevel møder store
udfordringer hermed. Det er både højtuddannede kvinder, som laboranter,
jurister og læger, såvel som ufaglærte, der aldrig har haft et arbejde.
Vi møder kvinder som i desperation efter at komme ind på arbejdsmarkedet, glemmer hvem de er og hvad de kan og vil - de kommer på
vildspor og vil skifte deres drømme ud med den ”hurtige løsning”. Her er
det vores fornemste opgave i Jobzonen, gennem Uddannelses- og
erhvervsvejledningen at tage et tilbageblik med kvinden for at kompetenceafklare. Derefter at rette fokus på at se fremad – lidt længere end lige nu
og her, for at (gen)finde fremtidsmål og drømme. Heri findes den ”røde
tråd”, og den mening, håb og styrke der skal til for at nå delmålene inden
det endelige mål om at finde en tryg og meningsfuld tilværelse, og den
rette plads på det danske arbejdsmarked, endelig kan nås.
Vi har i 2021 oplevet en øgning i kvinder der er kommet i beskæftigelse.
Det mærker vi også i antallet af rådsøgere, som er faldet markant.

25 kvinder har søgt uddannelsesog erhvervsvejledning og hjælp
til at søge arbejde i Jobzonen

24% af de kvinder, der har fået hjælp i Jobzonen er kommet i arbejde.
Det er flot! Det skyldes dels det øgede udbud af arbejdspladser, men det
skyldes også en håndholdt og helhedsorienterede indsats med hver
enkelt rådsøger. Der er ofte mange barriere der skal bearbejdes og
klares sideløbende med at kvinden skriver cv og ansøgning. Flere i
jobzone regi kræver en-til-en støtte for at betjene computeren og læse
jobopslagene. Dertil kommer formidling af viden om SKAT, fagforening,
pension og, ikke mindst, normer på arbejdspladsen, opbygning af
selvtillid og troen på at det lader sig gøre.
Vi må ikke hvile på laurbladene. Mange af de kvinder der er kommet i
beskæftigelse, er også dem der bliver afskediget først og flere er ansat
under, knapt så fordelagtige vilkår. Brancherne, hvori der mangler
arbejdskraft er ligeledes ofte hårdt fysisk arbejde til mindsteløn og flere
er ansat i deltidsstillinger. Der er fortsat en gruppe kvinder der er
udenfor arbejdsmarkedet. De er typisk langtidsledige og uuddannede.

Ny systematisering i Uddannelses- og
erhvervsvejledningen:
I Jobzonen har vi udarbejdet og igangsat en systematisering af den tidlige
uddannelses- og erhvervsvejledning med det formål at støtte den enkelte
kvinde i, at sætte retning og mål for egen fremtid. Vi opfordrer og rekruttere
medlemmer til at indgå i frivillige indsatser i og udenfor Kringlebakken, som
en måde at praktisere sprog og tilegne sig netværk og erhvervskompetencer.

36% er kommet i

ordinært arbejde eller
videregående
uddannelse.

24% er kommet
i arbejde.
12% har påbegyndt
videregående uddannelse

10 kvinder er blevet frivillige
i eller udenfor Kringlebakken:
3 i Røde kors butikker og 9 i
Kringlebakken, herunder 1 i
Kringlebakkens bestyrelse.
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MØD AZAM
- Gik fra ingen job til tre

Gennem snart tre år har Azamolsadat (Azam) været fast gæst i
Jobzonen. Azam har arbejdet på tv i sit hjemland Iran. I Danmark har hun
i 8 år været ansat som syerske i Place de Bleu, frem til butikkens
lukning. Azam er meget kreativ. Hun kan sy og lave andre slags
håndarbejde. Hun er også en meget kompetent blomsterdekoratør. Og så
er hun en venlig, pligtopfyldende og meget motiveret kvinde, der ikke er
bange for at tage fat og involvere sig.
Indimellem har hun haft kortvarig ansættelse i hotelbranchen, men
kunne ikke holde til det fysisk hårde arbejdet. I tre måneder var Azam i
virksomhedspraktik i en nyåbnet blomsterbutik. Hun blev lovet fuldtidsarbejde, men arbejdsgiver kunne kun tilbyde hende 10 timer om ugen.
Ved siden af har hun således fundet yderligere to deltidsansættelser i
andre virksomheder. Alt i alt kommer hun op på en gennemsnitlig
arbejdsuge på 31 timer fordelt på tre forskellige arbejdspladser.
Alle jobs til mindsteløn, hvilket giver hende en månedlig udbetaling
på ca. 11.000 kroner.
I England har man begrebet ”Working-poor”, hvilket kan oversættes til
”fattigarbejder”. Dette er realiteten for mange af de mennesker, der har
svært ved at finde fodfæste på det danske arbejdsmarked. Når de så
endelig får foden indenfor, så er det typisk i usikre og lavtlønnede
arbejdsområder.
Jobzonen har støttet Azam gennem tre år med at skrive ansøgninger,
med forberedelse til jobsamtaler, med at blive opgraderet og videreuddannet og, ikke mindst, holde fast på troen når Azam selv tabte den.
Nu skal vi italesætte forebyggelse af stress samt have styr på skatteforhold
og arbejdskontrakter. Ligesom jagten på en fast fuldtidsstilling fortsætter.

MØD AMRITA
Jeg kommer fra Nepal, og har boet i Danmark i 11 år. Jeg arbejder som
servicemedarbejder i en daginstitution og har de sidste 3 år været
frivillig i Kringlebakken. Jeg har siddet i styregruppen og er frivillig til
forskellige arrangementer. Jeg har blandt andet, sammen med andre
frivillige, arrangeret Dewali i Fredagscafeen. (Dewali er en Hinduistisk
lysfest). Derudover har jeg i år været frivillig til Høstfesten og Børnefestivallen.
Sammen med andre frivillige har jeg opstartet et lille danskhold, hvor vi
taler om forskellige emner. Vi har udviklet en samtaleboks, hvor man kan
trække et emne og tale ud fra. Det kan være emner som demokrati, mit
hjemland, kroppen osv.
Det betyder meget for mig at være en del af Kringlebakkens frivillige
team. Det giver mig mulighed for at bruge andre kompetencer, end i mit
arbejde, hvor jeg gør rent. Jeg styrker mit netværk og mit dansk, og så er
det sjovt. Sidste gang lærte jeg at brygge kaffe på kaffemaskine. Sådan
laver vi ikke kaffe i Nepal og jeg drikker for øvrigt ikke selv kaffe :-)

RÅDGIVNINGEN
I Kringlebakken arbejder vi helhedsorienteret og det betyder at vi yder
rådgivning indenfor flere områder. Formålet er at forebygge social og
sundhedsmæssig ulighed, samt rykkeved de barrierer der kan stå i vejen
for en positiv integration og et liv med livskvalitet. Rådgivningen omfatter
således både pædagogisk, sundhedsmæssig, socialfaglig, samt
uddannelses- og erhvervsmæssig rådgivning.
Vi har indledt et samarbejde med Vores Asylbørn, der (på frivillig basis)
tager sig af tunge sager i udlændingestyrelsen, hvor kvinder eller
familier bliver udvist og børnene kommer i klemme. Sådanne situationer
ser vi desværre også, og det juridiske er blevet så kompliceret at vi i dag
ikke længere kan bistå opholdsager, hvor personer er udvisningstruet.
De fleste rådgivningssager vi har i Kringlebakken omhandler almene
spørgsmål og problemstillinger, men vi har også tunge sager som
omfatter udvisning, økonomisk deroute, hjemløshed og vold i ægteskabet.
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Efter 12 år i isolation og i et ægteskab med ekstrem negativ
social kontrol og vold, kom hun til Kringlebakken. Kommunen
var inde over familien og hun blev henvist til os gennem Etnisk
Konsulent team. I starten roterede han rundt udenom huset –
manden, men efterhånden stoppede han. Under sommerens
ture til skov og strand åbnede hun op og de andre kvinder
omringede hende med støtte. Hun tog den svære beslutning
om at forlade det liv hun havde levet alle årerne i Danmark.
Omkostningerne var brutale. Hendes egen familie ville ikke
acceptere en skilsmisse, og hun frygtede for, hvad manden og
dennes familie kunne finde på. Dog var længslen efter frihed
og et liv uden vold og kontrol endnu stærkere end frygten.
I dag er hun på krisecenter, i sikkerhed. Hun presser på for at
komme tilbage til undervisningen i Kringlebakken, men det er
endnu for risikabelt. I stedet bakker vi op med omsorgssamtaler
og privat hjemmeundervisning, som vores frivillige, Inger varetager.
Under hele forløbet har vi haft tæt samarbejde med krisecenter
og øvrige instanser der har været involveret i familiens brud.

MEDSPILLER I COVID-19 INDSATSEN
- Om husets sundheds- og Coronaindsatser
Sundhedsindsatsen har overordnede til formål at styrke sundhedsmæssig
lighed, ved at fremme fysisk, mental og psykisk sundhed hos både mor
og barn. Vi har et godt samarbejde med de kommunale sundhedsplejersker
og selv om indsatsen omkring pandemien har overtaget det store fokus,
så har vi fastholdt oplæg om sund mad, vitaminer, bæredygtighed og
mental sundhed.
Kringlebakken er fortsat civilsamfundsaktør i kommunens Covid-19
beredskab, som en del af smitteforebyggelsen. Vi har bidraget til
interviews og undersøgelse af ”Corona og etniske minoriteter”. Forsker i
Sundhedsfremme på RUC, har lavet feltarbejde om ulighed i sundhed og
Minoritetsdanske småbørnsfamiliers erfaringer med at være forældre
inden for det danske velfærdssystems rammer.

Igen i år har uligheden i sundhed været tydelig. Selv om der fra
sundhedsmyndighedernes side er gjort en masse for at sikre information
om Covid-19 relaterede emner, på forskellige sprog og ved ekstra
opsøgende personale, så oplever vi mange misforståelser og forvirring
over skiftende restriktioner og vejledninger. Misinformation og myter fra
kvindernes respektive hjemlande, har heller ikke hjulpet. I Kringlebakken
har vi således sat alle sejl ind på information og formidling af Covid-19,
både i undervisning, i rådgivning og via telefon og e-mail. Vi har fulgt
kvinder til test steder og sørget for at alle har kunne fremvise Coronapas.
Efter genåbning, mærkede vi tydelig forskel på første og anden
nedlukning. Kvinderne har haft sværere ved at komme i gang, og der har
været flere store tunge sager, bl.a. sager om negativ social kontrol,
depressioner og mange generelle bekymringer. Flere har mistet
familiemedlemmer i hjemlandene og har ikke haft mulighed for at sige
det sidste farvel. Det er en stor sorg. Andre organisationer melder også
om øget behov for rådgivning. Vi forventer at der vil komme et efterslæb
af ophobede konflikter og psykiske men.

Vi har samarbejdet med Kringlebakken i over 12 år, og ofte henvist kvinder til dem, da vi kan se hvilken stor forskel Kringlebakken kan gøre for
dem. Vi møder ofte kvinder, der har siddet isoleret i deres hjem i mange år og som er rædselsslagne for at komme ud på arbejdsmarkedet og for
at aflevere deres børn i institution. De har ofte levet under massiv social kontrol, og under svigerfamiliens trusler om, at ”hvis du ikke gør som vi
siger, så tager vi dine børn og sender dig tilbage til dit hjemland”. Mange af dem kan ikke dansk og de kender intet til deres rettigheder her, og
finder det samtidigt uoverskueligt, at skulle ud og arbejde i en verden, der forekommer farlig. Her er Kringlebakken et af de få gode tilbud vi har,
hvor de både kan lære dansk, få en bedre forståelse af hvad det er for et samfund de selv er blevet en del af, og som de skal opdrage deres børn i,
få kendskab til deres rettigheder og muligheder, og få et netværk af andre kvinder, der kæmper de samme kampe. Vi ser derfor Kringlebakken
som et unikt tilbud, som kan hjælpe en gruppe kvinder, som ikke ret mange andre steder kan håndtere, i gang med selvstændige liv på arbejdsmarkedet. København d. 26.8.2021 Christina Elle, Etnisk Konsulent team
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GOOD PRACTICE
- Om fortalervirksomhed og vidensdeling
En vigtig del af husets mission og arbejde er vores fortalervirksomhed og
vidensdeling. Herunder at styrke det lokale samarbejde i Nordvest og på
tværs af organisationer, regionalt og nationalt. Sammen står vi stærkere
om at løfte fortalerrollenpå et utrolig politiseret område. Fortalerarbejdet
handler i højeste grad om at give ordet til kvinderne selv, ved bl.a. besøg
af politikere og henvendelser fra mediebranchen. Bøger, fotoudstillinger
og de sociale medier er også metoder til at nå ud til og kommunikere
med befolkningen, hvorved der rykkes ved fordomme. Nogle af de mest
”likede” opslag på Facebook er dem, hvor brugerne har udtalt sig. Folk vil
gerne høre, hvad målgruppen har at sige.
Kringlebakken styrker kvinder, som er underlagt vold og negativ
social kontrol
Igen i år var vi inviteret til Ekspertpanel på Rådhuset om ”negativ social
kontrol som barriere for arbejdsmarkedet”. Vi har startet et samarbejde
med social-kontrol-vejledere i jobcentrene og styrket samarbejdet med
sikkerhedskonsulenterne i København. Det er vigtigt at disse instanser
kender NGO’er som Kringlebakken, således også de kan henvise kvinder,
der har brug for et tilbud som vores.
Kringlebakken sidder endvidere i flere netværk omhandlende vold mod
kvinder og negativ social kontrol. I år har vi udvidet med Dannerhusets
netværk ”Vold mod minoritet etniske kvinder”, samt civilsamfundsnetværket under Styrelsen for international rekruttering og integration
(Siri). Således står vi sammen om at bekæmpe vold mod kvinder og børn,
og styrker den enkelte kvinde på hendes vej videre.
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Kringlebakken samarbejder om at få minoritetskvinder i job,
uddannelse og frivilligt arbejde.
Kommune og civilsamfund løfter, hver især, vigtige opgaver, hvad angår
beskæftigelse. Derfor har vi styrket samarbejdet med jobcentrene i
København (Lærkevej) og projekt Perspektiv for ægtefælleforsørgede
kvinder – de henviser kvinder, som har andre udfordringer end ledighed,
til Kringlebakken.
Politikerbesøg og kommunalvalg
Ud over politikerbesøg op til valget og en valgdebat, var Kringlebakken
med til at arrangere en større valgdebat om civilsamfundets rolle i regi
af Frivilligrådet i København, sammen med Kirkens Korshær,
Settlementet og Hovedstadens Røde Kors.
Vi ser frem til at invitere alle de nyvalgte borgmestre på besøg i det nye år.
Morgengry demonstrationer
I samarbejde med Fredsprojektet mod Racisme – kærlighed og kage og
andre organisationer, deltog vi i forsommeren i morgengry demonstrationer
med overskriften: børn er børn, alle børn har brug for deres mødre og
selvfølgelig overholder Danmark konventionerne. En aktion, hvis formål
havde at skabe fokus på danske statsborgere i syriske flygtningelejre.
Kvinder i undervisningen skrev små sedler med trøstende ord til børn.
Sedlerne blev sendt afsted i flaskeposter, som vi kastede ud en søvnig
morgenstund ved Charlottenlund Fort. Det var både smukt og rørende.
Kringlebakken som international inspirationskilde
På EU’s hjemmeside for integrationsarbejde, EWSI, er der er kommet en
artikel om Kringlebakken, som eksempel på ”Good practice”, til gensidig
inspiration. Skrevet af den danske koordinator Camilla Bendixen.

KRINGLEBAKKEN I TAL

I 2021 havde Kringlebakken 183 unikke brugere, fordelt på 117 kvinder og 66 børn, med 24 forskellige nationaliteter.

Kringlebakken styrker inklusion og empowerment
Danskundervisning: 46 kvinder har gået til dansk. Ca. 50% kunne intet eller meget lidt dansk da de startede. 43 % af kvinderne fra kursusgruppen er
kommet videre på sprogskole. 35% er startet på videregående uddannelse eller i arbejde. 18 % kommer fortsat i Kringlebakken, ved siden af
sprogskole/arbejde.
CORONA indsats: 18 kvinder har gået til online dansk, fordelt på 4 hold. 4 kvinder på udvidet dansk.
De frivillige: Vi har i alt haft 20 frivillige medarbejdere hen over året. Heraf har 10 af de frivillige været brugerfrivillige. 3 af husets kvinder er
blevet frivillige i andre organisationer.
Rådgivningen: I alt 364 individuelle rådgivninger. Heraf 144 socialfaglige rådgivninger
Jobzonen: 79 uddannelses- og erhvervsrådgivninger (fordelt på 25 kvinder), heraf er 36% kommet i ordinært arbejde og videregående uddannelse.
Projekt Q: 19 kvinder har deltaget i projekt Q, et mentorbaseret projekt, i samarbejde med Foreningen Nydansker og Frivillighuset i Greve.
Kringlebakkens Netværksvenner: 13 kvinder er blevet matchet med en frivillig Netværksven, som fungere som mentor ifm. uddannelse eller
andre behov.

Tidlig indsats - børn kommer i daginstitution, sprogstimuleres, socialiseres og styrkes motorisk
78% af børnene i Integrationsvuggestuen er kommet i daginstitution, her af 63% som ellers ville være blevet passet hjemme til børnehavestart.

Mødre forberedes på daginstitutionslivet og støttes i tilværelsen som mor i Danmark
105 individuelle pædagogiske og socialpædagogiske rådgivninger med mødre, samt 148 støttende forældresamtaler med husets pædagoger.
Mødrene bruger den viden de får om børneopdragelse i hverdagen med deres børn, og de bliver mere trygge ved daginstitutionslivet. Derudover
forebygges at børn vokser op i dysfunktionelle opvækstbetingelser og under negativ social kontrol.

Forebygger ulighed i sundhed fra spædbarnsalderen
36 individuelle sundhedsfaglige rådgivninger samt oplæg om fysisk og psykisk sundhedsfremme, børns hele udvikling og forældrerolle m.m.
Særlig CORONA indsats: 45 omsorgssamtaler, 10 omsorgsgåture og hjemmebesøg, og 216 mails og sms’er om Corona restriktioner.
Plus daglig Corona information og samtaler om mental sundhed i undervisningen.
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KRINGLEBAKKENS ORGANISERING
Kringlebakken har ved årets udgang i alt 6 deltidsansatte medarbejdere,
svarende til 4,2 fuldtidsstillinger. Derudover er vi beriget med et korps af
frivillige medarbejdere der er tilknyttet de daglige indsatser eller som ad
hoc til arrangementer og administrative opgaver. Kringlebakkens øverste
myndighed er bestyrelsen, som har det overordnende ansvar for huset,
mens den daglige drift og ledelse varetages af leder og souschef.
Kringlebakken er overordnet finansieret af Københavns kommunes
Socialforvaltning med hvem vi har en permanent driftsbevilling.
Driftsbevillingen dækker dog kun Kringlebakkens kernedrift, hvorfor vi
hvert år søger fondsmidler til øvrige aktiviteter og nye projekter.
Værdigrundlag
Demokrati og brugerindflydelse
Frihed under ansvar
Frivillighed frem for tvang
Lighed og Ligeværd
Tryghed og omsorg
Respektfuld og anerkendende tilgang
Udgangspunkt i individets ressourcer

•
•
•
•
•
•
•

Indtægter 2021
Socialforvaltningen, København
Bispebjerg Lokaludvalg
Nordea-fonden
Socialstyrelsen
Socialstyrelsen, særlig pulje til oplevelsesindustrien
Velux
§18
Medlemsindtægter
Private støttedorer
Salg af bogen ”Fem kvinders fortællinger”

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Kringlebakkens bestyrelse
Trine Schaldemose
- Forkvinde
Mødrehjælpen

Ole Hammer
- Freelance
Journalist og forfatter

Susanne Larsen
- Næstforkvinde
Erhvervskvinde

Sussie Skov Nørregård
Selvstændig konsulent

Amina Awan
- Brugerrepræsentant
Jobsøgende
Hannah Aas Tryel
Medarbejderrepræsentant

Karen Prins
UCC Professionshøjskolen
Kirsten Kaas - Suppleant
Kofoed skole

TAK
Kringlebakken takker, af hjertet alle jer der, med en frivillig indsats gør en kæmpe forskel. I er suveræne forbilleder.

Uden jer – ingen os.
Ligeledes takker vi alle jer der støtter os økonomisk samt vores netværks- samarbejdspartnere, som supplerer vores arbejde på den ene
eller anden måde. Foruden alle jer ville vi ikke kunne yde en så mangfoldig og helhedsorienterede indsats.mentorer, bestyrelsesmedlemmer og en styregruppe, bestående af brugere. Dertil kommer alle de frivillige der involverer sig i større eller mindre ad hoc projekter, som
arrangementer og særlige aktiviteter.

Bispeparkens bestyrelse, Bispebjerg Lokaludvalg, Biblioteket på Rentemestervej, Bispeparkens Kvindeklub, Bydelsmødrenes landsorganisation,
Børn og Unge forvaltningen, Børneteateret Batida, Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen Københavns Kommune, Center for frivillig
socialt arbejde, CBSI, Cevea, Clavis sprogcenter, Danner, Dansekapellet, Dansk Flygtningehjælp, Diversity Works, Etnisk Konsulent team, EWSI,
Foreningen Nydansker, FAKTI, Familierådgivningen, Fredsprojektet mod racisme- kærlighed og kage – Frivillighuset i Greve, Foreningsguiderne, FSB Bispebjerg, FOBU, Frivilligrådet, Frivilligjob.dk, Forældrenes Børneklub, Gladsaxe kommune, Green Living, Grundtvigs kirken,
Hovedstadens Røde Kors, Huset i Faaborg, Håndværkerhavens plejehjem, Institut for Menneskerettigheder, Immart, Immigrantmuseum,
Interkulturelt Kvinderåd, Jobcenter Lærkevej, Kvindehuset i Århus, Klub Bispebjerg, Københavns politi, Københavns kommunes COVID 19
beredskab, KAB, Livssalongen, lokale vuggestuer og børnehaver, lokale skoler, Mødrehjælpen, Møllegade Boghandel, Nationalmuseet,
Nordea-Fonden, Områdefornyelse Nordvest, Projekt Perspektiv, Professionshøjskolen UCC, RED, ReDI School of Digital Integration – DK,
Research Als, SIS - Selskab for Indvandrer Sundhed, SIRI, Sikkerhedskonsulenterne, Socialforvaltningen Københavns kommune, SR-Bistand,
Riccos kaffebar på Nørrebro, Soli Bus, Spidsroden, Sundhedsplejen Nørrebro/Bispebjerg, Det opsøgende team,
Sundhedsforvaltningen i Københavns kommune, Socialstyrelsen, Sundhedsstyrelsen, Tanke-Streg, Translation Team,
Tandteknikken, Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet, Udenrigsministeriet, Union, Velux, Vores Asylbørn, VUC København.
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