Københavns Kommune
Amager Øst Lokaludvalg

Evalueringsskema for projekter støttet af lokaludvalgets puljemidler
Projekttitel – fra ansøgningen
Barselsformiddage I Kvarterhuset
Dato for projektets afholdelse?
Hver fredag fra kl. 10-12 i februar, marts, april, maj, juni.
Ansøgt beløb: 5900 kr.
Bevilget beløb: 4450 kr.
Kort beskrivelse af udførte aktiviteter:
Vi har haft en barselscafé hver fredag i Kvarterhuset. Det første fredag i måneden var der et oplæg f.eks.
om førstehjælp, søvn eller babymassage. De øvrige fredage har vi holdt åben legestue, hvor både
forældre og børn har haft mulighed for at komme ud hjemmefra og møde andre i nogle rammer, der er
skabt til at have en lille baby med.
Beskriv om og hvordan projektet har opnået sit formål:
Formålet var at skabe et sted hvor barslende på Amager kunne mødes. Både for at få ny viden via oplæg
men også kunne dele de spørgsmål og tanker der dukker op når man går rundt alene derhjemme. Jeg
syntes vi har formået at skabe et trygt rum så det er lykkes.
Udover det har der også været ”Babyboom” på Amager og mange børnefamilier er tilflyttere. Især til
åben legestue har jeg oplevet hvordan der er opstået nye venskaber og tilflytterne er blevet
introduceret til lokalsamfundet, med snak om institutionsplads og generelle tilbud til børnefamilier her i
Amager Øst.
Vi har også haft mulighed for at skabe en indgang til både børnebiblioteket og Kvarterhusets øvrige
kulturaktiviteter, da vi har haft en rolig stund til at fortælle og give foldere om huset øvrige aktiviteter.
Besøgstal/antal deltagere:
Oplæggene har været meget populære. Man skulle reservere en gratis billet på www.billetto.dk og vi
havde fuldt booket på hvert oplæg flere måneder inden afholdelse. Folk har skrevet til bibliotekets alle
mail for at komme på venteliste. Vi har haft max 25 deltagere per gang også er der et par stykker, der
ikke er dukket op på dagen, så ca. 20 deltagere per oplæg.
Til åben legestue har der ca. været mellem 8-16 deltagere per gang. Flest i vintermånederne. Til åben
legestue har det været meget blandet med både mødre og fædre der deltog.
Samarbejdspartnere: Vi har med succes samarbejdet med Sundhedsplejen Amager, hvor
sundhedsplejerskerne har uddelt vores folder når de var ude på deres barselsbesøg. Det har givet en del
flere deltagere.

Erfaring fra projektet (hvad gik godt, hvad kan/bør ændres):
Det har fungeret godt at der var den samme afvikler på hver gang, der både selv havde små børn samt
boede i lokalområdet. Det har hjulpet med at sætte gang i snakken og skabe fællesskaber.
Der har været mange ikke dansk talende kvinder, hvor manden typisk arbejder en overgang i Danmark.
De har opsøgt caféen for at blive bedre til dansk og få nye bekendtskaber. Til barselsformiddag i
efteråret har vi lavet oplæg på engelsk for at tilgodese dem.
Det fungerede rigtig godt at have barnevognsparkering i IT lokalet lige ved siden af, da det betyder
meget for forældrene at kunne tage barnevognen med op.
Vi har brugt meget energi på at forberede og købe ind til at deltagerne kunne lave noget på kreativt
værksted en gang om måneden. Folk har syntes det har været sjovt og spændende at der skete noget
men interessen har ikke været stor nok til det matcher det ekstra arbejde det kræver at afvikle det. Så
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det ville vi nok ikke gøre en anden gang.
Det er altid et problem at når man har gratis billetter, så er der en større risiko for at folk booker men
ikke dukker op på dagen alligevel. Det har vi oplevet et par gange og det er ærgerligt når vi har haft folk
på venteliste. Vi kom dog rundt om det ved at overbooke oplæggene til sidst.
Evt. nye tiltag på baggrund af den støttede aktivitet:
Vi laver barselsformiddag igen til efteråret, da vi har fundet ud af at der er en stor målgruppe der er
interesseret i det. Vi vil også gerne bygge videre på at folk er blevet opmærksomme på konceptet her i
Kvarterhuset.
Vi kommer til at finansierer størstedelen fra Kvarterhusets side men vil indfører en lille brugerbetaling
på en billet til 40 kr. per oplæg.

Hvordan har I gjort opmærksom på at lokaludvalget har støttet projektet?
Det er nævnt at lokaludvalget har støttet samt vist logo på Facebook, vores hjemmeside samt en trykt
folder og plakat. Derudover har der været en artikel om Barselsformiddage i Kvarterhuset i Ama’røsten
og den er nævnt på sitet 2300Happy.
Hvis I har en hjemmeside, har i så lavet et link til Amager Øst Lokaludvalgs hjemmeside?
Andre kommentarer, evt. link til egen hjemmeside:

Evalueringsskema SKAL udfyldes og vedlægges projektregnskabet.
Regnskab samt evaluering sendes pr. e-mail til amageroestlokaludvalg@okf.kk.dk
Hvis du ikke har mulighed for at sende elektronisk, kan du sende til:
Amager Øst Lokaludvalg
Jemtelandsgade 3, lok. 417
2300 København S
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Udbetaling af støttebeløb
Pengene udbetales til Nemkonto. Du skal derfor oplyse sekretariatet om CVR-nr./CPR-nr., eller for
kommunale institutioners vedkommende et 5-cifret organisationsnr.
Der stilles krav om, at foreninger skal have en Nemkonto og et CVR-nummer (alternativt et cpr-nummer)
for at få udbetalt penge fra det offentlige.
Er du tvivl, kan du henvende dig til Amager Øst Lokaludvalgs sekretariat.
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