Tilskuddsrapport referansenummer 18-00909-6
Vi i Open Hands For You var så heldige og fikk tilskudd på 80 000 kr datert 23.10.18. Siden det var så
sent på året fant vi ut at i stedet for kurs så skulle vi arrangere et dagsseminar med tema ”livsstil og
kommunikasjonsmetoder med barn”. Arrangementet ble holdt 1. desember fra kl. 10 til kl. 15 på
Victoria Hotel i Stavanger sentrum.

Bakgrunn:
Vi i Open Hands For You jobber for integrering og inkludering av minoritetsgrupper. Vi har særskilt
fokus på kvinner og barn. I ”kvinner møter kvinner” forumet tar vi opp temaer som
innvandrerkvinner ønsker å lære mer om. Vi ser at innvandrerkvinner har et stort
informasjonsbehov. I møte med kvinnene har vi sett et økende behov for informasjon om barnevern
og andre instanser i kommunen som er relevante for barnefamilier. Vi valgte derfor tema som
omhandler helse og oppdragelsesmetoder gjennom kommunikasjon. Vi inviterte kun kvinner til
seminaret. Dette utelukkende for å få flest mulig kvinner fra de lukkede miljøene med på seminaret.
Vi vet at sannsynligheten for at de deltar er mye større hvis det er kun kvinner enn om det er menn/
ektemenn og andre med.
Vi fikk innledere fra helsestasjonen i sentrum, barnevernet, Familievernkontoret samt Uteseksjonen.
I tillegg skulle en innleder fra Ungbo komme men måtte melde avbud i siste liten pga sykdom.
Slik så programmet ut for dagen:
Kl. 10.00. Velkommen med Siri Malmstrøm (Nasjonalforeningen for Folkehelsen Stavanger)
Kl. 10.05. Helse for mor og barn. Jordmor Anne Von Erpecom
Kl. 10.50. Hva er barnevernet? Kontaktperson ved Barnevernstjenesten Hanan Koleib og
fagkonsulent Margaret Elizabeth Riley.
KL. 11.30. Ungbo. Sahar Rasoulvand Dijaz.
Kl. 12.00. Pause med mat
Kl. 13.00. Samtaler med barn. Line Madsen, klinisk barnevernspedagog fra Familievernkontoret.
Kl. 13.45. Pause
Kl. 14.00. Hvordan kan vi snakke med våre ungdommer? Uteseksjonen med sosialkurator Mariama
Faal og Ester Pollard Søiland
Kl. 14.55. Avslutning og informasjon om andre aktiviteter fremover

Rekruttering
Det var 65 påmeldte til sammen. Vi rekrutterte bredt i sosiale media og med plakater og drev
oppsøkende virksomhet opp mot moskeen og enkeltindivider/ familier som vi kjente til. Vi tok
kontakt med KIA og fikk påmeldinger derfra. Vi ”ansatte” en person til å rekruttere direkte fra
moskeen. Dette er kvinner som ellers ikke deltar i offentlige tilbud og som har et svært begrenset
nettverk. Enkelte av dem vi tok kontakt med kunne ikke bruke mail / internett og vi måtte derfor
komme hjem til dem for å bistå med påmelding. Basert på at vi hadde forholdsvis kort tid til
rekruttering, 3 uker, vil jeg si at vi klarte å nå ut til veldig mange. Jungeltelegrafen er også en god
ressurs.
Det viste seg at det kan oppstå kommunikasjonsproblemer med invitasjoner som krever
påmeldinger, for det kom også folk som ikke hadde meldt seg på. Dette viste seg å gå helt fint, og var
jo en positiv overraskelse. Vi hadde heldigvis plass.

Gjennomføring
De som deltok på seminaret var kvinner fra ulike minoritetsgrupper. Vi hadde bestilt 4 tolker på
henholdsvis swahili, somalisk, engelsk og arabisk siden det var det som ble etterspurt. Vi benyttet
frivillige som har tolket tidligere, og som skulle bli honorert for jobben. Vi satte de fire språkgruppene
hver for seg i egne grupper. På den måten kunne de sitte rundt hvert sitt bord og få med seg hva
tolken oversatte uten å forstyrre resten av salen vesentlig. Den somaliske gruppen var helt klart i
flertall. Det var åpenbart behov for tolk for å nå ut til denne gruppen. For å skape litt sosialisering i
starten ba vi alle deltakerne om å ha på seg navnlapper.
Gjennomføringen gikk i all hovedsak etter planen. Man skulle tro at en kansellering av innleder skulle
by på utfordringer. Det var heller tvert imot veldig greit i den forstand at deltakerne hadde så mange
spørsmål at vi ble presset på tid allerede etter første innleder.
Vi opplevde at folk allerede fra starten hadde veldig mange spørsmål. Siden vi var en sal kun med
kvinner følte nok deltakerne seg ganske frie for det ble stilt spørsmål til jordmor om sex under
svangerskap, helseutfordringer, hvorfor det er viktig å slutte å røyke under svangerskap og så videre.
Når barnevernet kom på banen ble det stilt så mange spørsmål underveis at de fikk benyttet seg av
tiden til Ungbo som meldte forfall. Det var likevel ikke nok tid så da vi måtte gå til lunsj fikk
deltakerne beskjed om at det var mulig å stille spørsmål etterpå også. Barnevernsrepresentantene
gjorde en fantastisk jobb med å svare på kritiske spørsmål og var åpne for innspill. Videre kom det
også veldig mange spørsmål når Familievernkontoret og Uteseksjonen holdt sine innlegg. De
fokuserte på kommunikasjonsmetoder (i oppdragelsesøyemed) først for små barn og deretter større
barn. Dette var nok et kjærkomment innlegg for det ble tatt veldig godt imot. Det var mye humor i
formidlingen.
Innledere og deltakere var godt fornøyd. Innlederne vil veldig gjerne at vi kontakter dem ved en
senere anledning. Det ble åpenbart for alle at her er det så mye materiale og informasjon at vi må
spisse det enda litt mer og forsøke å gå enda mer i dybden på materie. Det er også tydelig at
informasjon aldri kan sies ofte nok og at det er utrolig viktig å skape møteplasser for
minoritetskvinner der de kan føle seg trygge og sikre nok til å delta aktivt. Vi som arrangerte og
innlederne opplevde at folk var genuint nysgjerrige og informasjonstørste.

Refleksjoner og oppsummering

Noe vi kan bli bedre på er å ta høyde for at det er et stort behov for å stille spørsmål og beregne litt
bedre tid. I tillegg bør vi tar noen runder på om vi skal honorere frivillige til å passe barn mens
mødrene er på seminar. Vi vet at mange kvinner ikke kunne melde seg på pga mangel på barnepass
siden mennene deres ikke passer barn. Det er også flere alenemødre som ikke fikk komme pga
mangel på barnepass. Dette blir en avveining på ressursbruk samt logistikken på lokalet.

Vi har fått masse gode tilbakemeldinger. Vi i Open Hands For You opplever at det er et sterkt behov
for flere tilsvarende seminarer som belyser ulike tema litt mer i dybden. Det som går igjen er at
deltakerne var takknemlige for dette seminaret og at de skulle ønske at vi kunne holdt noe lignende
en til to ganger i året. Mye av årsaken til at det gikk så bra var at innlederne samkjørte så godt med
deltakerne. Deltakerne var trygge og komfortable nok til å delta aktivt og vi hadde tilrettelagt det slik
at vi nådde ut til de som trenger det aller mest. Vi håper virkelig på en tilsvarende mulighet i 2019.

Siri Malmstrøm ønsker velkommen

Fra toppen: Barnevernet ved Hanan Koleib og Margaret Riley
Nederst: Jordmor Anne Von Erpecom

Jordmor Anne Von Erpecom

Line Madsen fra Familievernkontoret

Rollespill mellom Line Madsen og Uteseksjonen v/ Ester Pollard Søiland

Uteseksjonen v/ Mariama Faal og Ester Pollard Søiland

Sist innsamling for damer var 18 desember 2018 .De spiste sammen og diskutert om videre plan i
2019.

Tusen takk for støtte.

