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FORORD 

Als Research fremlægger hermed evalueringen af Kvindehuset i Aarhus. 

Evalueringen er gennemført på opdrag fra Kvindehuset i perioden fra april til juni 2014. Den 
bygger på en række interview med et udvalg af husets brugere, frivillige medarbejdere, 
samtlige fastansatte, ledelse og udvalgte samarbejdspartnere. Derudover bygger 
evalueringen på deltagerobservation ved enkelte af Kvindehusets mange aktiviteter samt et 
SWOT-seminar afholdt for ansatte og ledelse. 

Als Research takker alle informanter for deres beredvillige deltagelse i de forskellige 
interview, for at ville dele sine erfaringer med os og for at have inviteret os inden for i huset.  

Evalueringen er udført af chefkonsulent Jacob Als Thomsen, konsulent Mikkel Dehlholm og 
stud.scient.soc. Emil Østergård Hansen. 

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

København, juni 2014. 

 

 

 

Jacob Als Thomsen 

Adm.dir. Als Research 
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1. INTRODUKTION 

1.1. Om Kvindehuset i Aarhus 
 
Kvindehuset i Aarhus er et tværetnisk mødested for kvinder i Aarhus, der er bygget op 
omkring den frivillige forening ”Foreningen Kvindehuset i Aarhus”, og har eksisteret siden 
2008. I huset har kvinderne mulighed for at opholde sig, deltage i aktiviteter og møde andre 
kvinder. Huset har cirka 120 brugere ugentligt fra mere end 32 forskellige lande. Ved 
særarrangementer deltager op mod 100 kvinder. Kvindehuset i Aarhus har foruden leder, 
Ann Katrin Dybdahl, fire fast tilknyttede medarbejdere med varierende timetal, en 
skånejobber samt en praktikant. 
 
Formålet med Kvindehuset og dets aktiviteter er at fremme flerkulturelle kvinders mulighed 
for at tage del i det danske samfund igennem undervisning og oplysning. Dette indebærer 
blandt andet en indsats for at forebygge isolation og ensomhed blandt kvinder samt at styrke 
den enkelte som kvinde, mor og som borger i samfundet.  
 
Kvindehusets aktiviteter sigter mod at give kvinder adgang til bredere sociale netværk, hvor 
igennem de kan opnå og udveksle viden på forskellige områder – til gavn for kvinden selv 
såvel som for kvindens familie. Derudover sigter Kvindehusets indsats mod at forøge 
kvindernes muligheder i uddannelsessystemet og på arbejdsmarkedet. 

1.2. Evalueringens formål 
 
Evalueringens overordnede formål er at tilvejebringe viden om Kvindehusets betydning for 
dets brugere. Evalueringen har set på, hvordan Kvindehusets forskellige aktiviteter virker og 
spiller sammen med hinanden, om der er elementer i Kvindehusets organisation og metoder, 
der kan forbedres, og om kvindehuset når de målgrupper de ønsker. 
 
Evalueringen identificerer herudover potentialer og udviklingsmuligheder, som fremadrettet 
kan anvendes i Kvindehusets arbejde med at forbedre sin organisation og sine tilbud til 
brugerne. I den forbindelse fokuserer evalueringen på, om Kvindehuset kan nå nye 
målgrupper og samarbejdspartnere gennem en ny synliggørelsesstrategi. 
 
Evalueringen forholder sig også til de udfordringer og trusler, Kvindehuset står over for i 
tiden fremover, herunder særligt af finansieringsmæssig karakter. Eksempelvis ses på hvilke 
nye anvendelsesmuligheder for Kvindehusets kompetencer, der kan identificeres, og hvilke 
overvejelser man bør gøre sig i forbindelse med en strategi for synliggørelse og finansiering.  
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1.3. Datagrundlag 

Evalueringens datamateriale består af diverse skriftligt materiale fra Kvindehuset i Aarhus, 
herunder aktivitetsoversigt, deltagerlister, diverse interne dokumenter samt evalueringen af 
projekt Bydelsmødre, der også berører Kvindehuset. Herudover er der gennemført en række 
interview med centrale aktører, deltagerobservation ved Ældreklubben og Legestuen for 
mødre og børn fra 0-3 år samt SWOT-seminar for medarbejdere og ledelse. 

 

OVERSIGT OVER DATAMATERIALE 

 

5 gruppeinterview med brugere (i alt 16 informanter) 

1 enkeltinterview med bruger 

1 gruppeinterview med elever fra lektiehjælpen (i alt fire informanter) 

3 gruppeinterview med frivillige (i alt 12 informanter) 

1 enkeltinterview med frivillig 

2 gruppeinterview med medarbejdere (i alt fem informanter) 

1 enkeltinterview med Ann Katrin Dybdahl, leder 

4 telefoninterview med samarbejdspartnere 

Deltagerobservation af aktiviteter 

SWOT-seminar 

1.4. Evalueringsrapportens opbygning 

I det følgende (afsnit 2) gennemgås evalueringens hovedkonklusioner og anbefalinger. 
Rapportens afsnit 3 omhandler Kvindehusets organisation, afsnit 4 handler om Kvindehusets 
målgruppe, afsnit 5 beskriver husets metoder, afsnit 6 handler om aktiviteterne i 
Kvindehuset, og afsnit 7 handler om samarbejdspartnere, synliggørelse og finansiering. 
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2. HOVEDKONKLUSIONER OG ANBEFALINGER 

2.1. Hovedkonklusioner 
 
Det er evaluators overordnede vurdering, at Kvindehuset har succes med at skabe og 
fastholde kontakt til mindre ressourcestærke etniske minoritetskvinder, som almindeligvis er 
en meget vanskelig gruppe at nå. Kvindehuset har en unik viden og erfaring i forhold til at nå 
netop denne målgruppe – en viden som Aarhus Kommune potentielt kunne profitere af at 
bringe mere i anvendelse.  Det er også vurderingen, at Kvindehuset på fornem vis lever op til 
sit formål om at forebygge isolation, højne brugernes danskkundskaber og viden om det 
danske samfund, fremme aktivt medborgerskab og øge brugernes mulighed for at mestre 
deres livssituation.  

En stor del af forklaringen på denne succes er, at Kvindehuset har formået at skabe et trygt 
rum med tillidsfulde og relativt jævnbyrdige relationer mellem ansatte, frivillige og brugere. 
Som bruger føler man sig ikke gjort til et objekt for integration, men som en ligeværdig del af 
et fællesskab, hvilket virker fremmende for brugernes engagement i huset og for deres egen 
udvikling.  

Alle, der er i berøring med Kvindehuset, beskriver den samme varme og imødekommende 
stemning, og alle bruger familiære metaforer om huset og dets stemning. Huset beskrives 
som ”et andet hjem” og dets medarbejdere som ”familie”. Der arbejdes i Kvindehuset 
konsekvent med at skabe denne hjemlige stemning. I interviewene med alle de forskellige 
aktører; ledelse, medarbejdere, frivillige, brugere og samarbejdspartnere går de samme 
beskrivelser og den samme begejstring igen.  

Evalueringen viser, at huset har succes med at rekruttere frivillige med meget forskellig 
etnicitet, alder og ressourcer, og at man i høj grad lykkes med rekruttering og fastholdelse.  

Kvindehuset har en flad ledelsesstruktur og en dygtig og fleksibel leder, hvilket giver 
mulighed for at implementere forandringer og iværksætte ønskede aktiviteter hurtigt. Der er 
et godt arbejdsklima i huset og en god tone blandt personalegruppen, der på trods af 
forskellig faglighed og etnicitet har et stærkt fællesskab. 

Metoder 
Kernen i Kvindehusets metodiske tilgang kan sammenfattes under overskrifterne hjemlighed 
og empowerment. 

Der arbejdes i Kvindehuset ud fra en art professionel u-professionalisme forstået på den 
måde, at man som medarbejder i huset bevidst bruger sig selv som person, med de 
erfaringer og den baggrund man nu engang har, i arbejdet med brugerne. Ud fra denne 
tilgang lykkes det at skabe relationer, som brugerne oplever som familiære, hvilket gør det 
lettere at fastholde brugerne i huset og stille krav til dem. 

Den hjemlige stemning suppleres med et gennemgående fokus på at sætte brugerne bedre i 
stand til at mestre deres livssituation og navigere i det danske samfund (empowerment). 
Dette kommer blandt andet til udtryk ved, at der er en flydende grænse mellem brugere og 
frivillige. En stor del af husets brugere bliver hurtigt frivillige på den ene eller anden måde og 
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påtager sig herigennem et ansvar, som de vokser med. Det er således evaluators vurdering, 
at Kvindehuset i høj grad lykkes med at sætte brugerne i stand til i højere grad at mestre 
deres livssituation og gebærde sig i samfundet. Kvindehuset har endvidere succes med at 
møde denne gruppe ’der, hvor de er’, eksempelvis med danskundervisning på et niveau hvor 
alle kan være med. 

Udfordringer 
Kvindehusets største udfordring er den ustabile finansiering, som skaber usikkerhed omkring 
længden af medarbejdernes ansættelse og tvinger lederen til at bruge uhensigtsmæssigt 
meget tid og energi på at sikre finansiering fremadrettet. 

Disse finansieringsmæssige vanskeligheder er til dels typisk for frivilligprojekter, der i første 
omgang finansieres af projektmidler. Det er langt vanskeligheder at tiltrække midler til 
driften, fra ministerier såvel som fra fonde. 

Samtidig har Kvindehuset i Aarhus den særlige udfordring, at en stor del af målgruppen er på 
overførselsindkomster, såsom førtidspension. Kommunale myndigheder har typisk ikke de 
store incitamenter til at bruge yderligere midler på denne gruppe. Det er vurderingen, at 
man, såfremt man ønsker at tiltrække yderligere driftsmidler fra Aarhus Kommune, er nødt til 
at øge fokus på beskæftigelsesfremme.  
 
Herudover er organisationen meget personafhængig, hvilket gør huset sårbart overfor 
udskiftninger af særligt ledelse. Desuden er bestyrelsen i Kvindehuset for stor og til dels 
drevet som et frivilligprojekt, hvilket bevirker, at den ikke udfylder sin funktion.  

2.2. Anbefalinger 
 
Den følelse af hjemlighed, som brugerne oplever, er på den ene side en forudsætning for, at 
de kommer, og for at de føler sig trygge nok til eksempelvis at påtage sig et ansvar som 
frivillig. Samtidig kan den hjemlige hygge i nogle tilfælde komme til at stå i vejen for 
udvikling. Det er derfor evaluators vurdering, at man i nogle tilfælde med fordel kunne stille 
større krav til brugerne. 

I den forandringsproces, Kvindehuset står over for, er det samtidig essentielt at sikre, at 
huset ikke undervejs taber fokus på kerneydelsen, eller mister den særlige ånd der præger 
huset. 

Det vurderes, at huset bidrager med mere til Aarhus, end kommunen og andre potentielle 
samarbejdspartnere har fået øjnene op for. Kvindehuset bør forsøge at tydeliggøre husets 
funktion og værdi i forhold til nuværende og potentielle samarbejdspartnere. Det anbefales 
derfor, at huset udarbejder en ekstern kommunikationsstrategi. 

Det anbefales, at Kvindehuset overvejer, hvilke nuværende ydelser der kan anvendes til at 
rejse midler, herunder om man skal tage betaling for faglige oplæg, afholdelse af kurser, 
besøg udefra og rådgivning.  

Herudover anbefales det, at huset i højere grad anvender tid på netværk, herunder i forhold 
til fonde og ministerier i forbindelse med ansøgning om midler. Det anbefales derudover, at 
man afsøger muligheden for at koble sig på relevante integrationsprojekter, hvor huset kan 
fungere som gatekeeper i forhold til minoritetskvinder i Aarhus. 
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Det anbefales også, at man overvejer en støttemedlemskabsordning, hvor lokale 
virksomheder og privatpersoner kunne bidrage med et fast årligt beløb. Dette kunne også 
være en måde at skabe et netværk til det lokale erhvervsliv, som i andre forbindelser kunne 
vise sig at blive værdifuld. Man kunne eksempelvis forestille sig, at nogle virksomheder ville 
være villige til at tage brugere af Kvindehuset ind i praktik mv. 
 
Herudover anbefales det, at antallet af medlemmer i bestyrelsen reduceres til et sted mellem 
fem og otte, og at der nedsættes et advisory board, med medlemmer der har kompetencer i 
forhold til synliggørelse og finansiering af den frivillige sektor. Det anbefales, at man sigter 
efter at få repræsentanter fra vigtige samarbejdspartnere, herunder eventuelt 
Bestsellerfonden, med i et sådant advisory board. 
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3. KVINDEHUSET SOM ORGANISATION 

Kvindehuset i Aarhus har foruden leder, Ann Katrin Dybdahl, fire fast tilknyttede 
medarbejdere med varierende timetal, en skånejobber samt en praktikant. Langt 
størstedelen af dem, der arbejder i Kvindehuset, er frivillige. Der er cirka 60 frivillige tilknyttet 
huset, som hver især hjælper til med forskellige opgaver. Nogle har ansvar for aktiviteter, 
andre arbejder som værtinder og laver mad ved diverse arrangementer, og nogle sørger for 
praktiske opgaver såsom at passe husets blomster. Foruden disse frivillige er der desuden 
cirka 35 frivillige tilknyttet projekt ’Bydelsmødre’. De frivillige bydelsmødre fungerer som 
rollemodeller og brobyggere mellem nye og gamle medborgere og klædes på til at hjælpe 
med blandet andet dansk, oplysning om rettigheder og pligter, børneopdragelse samt kost og 
motion. Tidsforbruget blandt de frivillige er meget varieret, og der er således mange måder 
at være frivillig på i Kvindehuset. 

Beliggenhed 
Kvindehuset har adresse på Myrholmsvej i Viby, i et område med mange beboere der har 
anden etnisk baggrund. Det betyder dog ikke, at brugerne kun kommer fra nærområdet. 
Tværtimod har Kvindehuset haft held til at tiltrække brugere fra hele Aarhus og enkelte fra 
byens omegn. Brugerne omtaler 
afstanden fra deres hjem til huset i antal 
busser, de skal skifte imellem. En af de 
brugere, vi interviewede, var eksempelvis 
oppe på ”tre busser”. Huset er nemt at 
komme til med offentlig transport, og de 
fleste brugere er tilfredse med den fysiske 
placering. Som det fremgår af citatet til 
højre, fortæller en bruger, der benytter 
stedet på trods af halvanden times 
transport, at det er transporttiden værd 
at komme i huset. 

Enkelte brugere giver dog udtryk for, at visse af deres bekendte, som gerne vil komme i 
huset, afstår på grund af afstanden. 

Kun for kvinder 
Kvindehuset er, som navnet indikerer, kun for kvinder. Det bevirker, at brugerne føler sig 
trygge, ligesom flere mænd er tilbøjelige til at tillade kvinderne at komme i huset. Det er 
evaluators vurdering, at dette har stor betydning i forhold til at nå kvinder, der er underlagt 
social kontrol. Flere af brugerne føler sig desuden friere, når der ingen mænd er, hvilket 
blandt andet illustreres ved, at flere muslimske kvinder ikke bærer tørklæde i huset. 
Derudover er der bred enighed om, at man som bruger kan snakke mere frit sammen, når 
der kun er kvinder til stede. 

Gratis deltagelse 
Det er gratis at komme i Kvindehuset og deltage i de mange aktiviteter, bortset fra udflugter 
der som regel koster et symbolsk beløb. Evaluator vurderer, at det er af stor betydning 
målgruppen taget i betragtning. Som de ansatte også selv er inde på, er det dog en 
overvejelse værd, om der burde opkræves betaling for enkelte andre aktiviteter, da betaling 
har den fordel, at det erfaringsmæssigt forpligter brugerne på at komme.  

Bruger 

Jeg bor langt væk. Jeg kommer her, fordi 
jeg kan lide Kvindehuset. Det er godt til 
netværk, og selvom der er masser af 
forskellige kvinder, der ikke kan snakke dansk, 
forstår vi hinanden, fordi vi er indvandrere. 
[…] Det er ligesom vores hjem. 
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3.1. Overordnede karakteristika for Kvindehusets organisation 
 
Flad ledelsesstruktur og tydelig ledelse 
Kvindehuset har en flad ledelsesstruktur og en tydelig leder, hvilket giver fleksibilitet til at 
implementere forandringer og iværksætte ønskede aktiviteter hurtigt. Der er et godt 
arbejdsklima i huset og en god tone blandt personalegruppen, der på trods af forskellig 
faglighed og etnicitet har et stærkt fællesskab. Det er evaluators vurdering, at denne models 
styrker er, at det er nemt for medarbejdere, frivillige og brugere at realisere deres idéer i 
huset, hvilket bidrager til følelsen af medejerskab. 

Samtidig er huset meget personafhængigt, hvilket gør huset sårbart overfor udskiftninger af 
særligt ledelse. Herudover gør de frie rammer om arbejdet det til tider svært for de ansatte 
at forstå, hvad der er deres ansvarsområder.  

Evaluator vurderer endvidere, at medarbejderne på trods af den flade struktur ikke er i tvivl 
om, hvem der er leder. Lederen beskrives som værende ”tydelig”, ”ærlig” og ”ikke 
konfliktsky.”.  

Medarbejderne er i det hele taget af den 
opfattelse, at de kan regne med 
opbakning fra deres leder, hvis det bliver 
nødvendigt. Det er evaluators opfattelse, 
at lederen fungerer som et forbillede for 
medarbejderne og i høj grad bidrager til 
den åbne og omfavnende kultur, der er i 
huset. Det fremhæves af medarbejderne, 
at leder ”sætter tonen i huset”, og at 
hendes dedikation til sit arbejde ”smitter af på resten af huset.” 

Engagement og fællesskab i personalegruppen 
Der er bred enighed blandt leder og medarbejdere om, at man skal brænde for projektet, 
hvis man skal arbejde i Kvindehuset. Medarbejderne beskriver sig selv som nogen, ”der vil 
projektet” og som besidder de rette ”menneskelige egenskaber” med en ”god blanding af 
lethed og omsorgsfuldhed.” Derudover beskrives det, at der er ”et godt sammenhold” i 
personalegruppen.  

Intim organisation 
Der er stærke personlige bånd mellem 
leder og medarbejdere. Det gør det 
selvsagt sværere for leder at afskedige en 
medarbejder, hvilket af økonomiske 
årsager har været nødvendigt, ligesom 
det gør det sværere for medarbejdere at 
skulle sige fartvel til huset. En 
medarbejder beskriver situationen 
omkring sin tidligere afskedigelse, 
foranlediget af manglende økonomiske 
ressourcer, som at bryde med en 
kæreste. 

Medarbejder 

Dét, der kendetegner Ann Katrin rigtig 
meget, er, at vi er ligeværdige. Hvis du har 
brug for en leder, så er hun der og bakker 100 
procent op. 

Medarbejder 

Jeg måtte forlade huset i 2012. Jeg 
havde det som om, jeg var blevet forladt af en 
kæreste. Jeg følte sorg. […] Jeg kom ikke i 
huset i flere måneder. Jeg var ikke sur på 
nogen, men det sad simpelthen i hjertet. 
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Kvindehusets særlige ånd 
Kvindehusets særlige ’ånd’ nævnes igen og igen som en forklaring på, at både frivillige og 
brugere finder det attraktivt at komme i huset. Det handler om, at man, fra man træder ind 
ad døren, bliver mødt med åbne arme, og at der lægges mærke til hver enkelt menneskes 

ressourcer og udfordringer. Det er ikke 
enkelt at indkredse, hvad der skaber en 
sådan ånd, men det er åbenlyst båret af 
et stort personligt engagement. Det 
betyder også, at der ikke uden videre kan 
udledes en model for, hvordan en 
organisation som Kvindehuset får succes.  

Personafhængighed 
Husets ånd er i høj grad båret af de personer, der arbejder og er frivillige i Kvindehuset, og 
Kvindehuset er derfor også meget personafhængigt. At den faste kerne af medarbejdere er 
så lille, gør organisationen ekstra sårbar i forhold til opsigelser, sygdom eller lignende. Særligt 
lederen er en central person, som det ville være vanskeligt at erstatte.  

3.2. Kvindehuset som arbejdsplads: De ansattes perspektiv 
 
Høj grad af autonomi og mangel på tydelig stillingsbeskrivelse 
Der er stor frihed forbundet med at være ansat i Kvindehuset, og det er på den ene side 
positivt, idet medarbejderne værdsætter den høje grad af autonomi. Omvendt betyder det 
også, at man selv skal sætte grænser for 
de opgaver, man påtager sig som 
medarbejder. 

Evaluator vurderer, at en del af 
forklaringen er, at der ikke er nogen 
funktionsbeskrivelse af de forskellige 
stillinger, hvilket blandt andet er et 
resultat af den flade ledelsesstruktur.  

Tidsplanlægning er en praktisk udfordring 
Medarbejderne giver udtryk for, at det kan være svært at planlægge sin tid, blandt andet 
fordi brugerne ofte henvender sig med forskellige spørgsmål i løbet af dagen, og der altid 
opstår andre uforudsete hændelser, som de skal forholde sig til.  

’Verdens bedste arbejdsplads’ 
På trods af de nævnte udfordringer er medarbejderne overordnet set særdeles glade for at 
arbejde i Kvindehuset. De er stolte af at være med til at gøre en forskel for en målgruppe, der 
ofte har det svært. For at arbejde i huset skal man ”brænde for det og se en mening med 
det”, og det føler samtlige medarbejdere, at de gør. De forskellige udfordringer overskygges 
således af, at arbejdet er givende og meningsfuldt: ”Ikke desto mindre, så er det stadig 
verdens bedste arbejdsplads”, som en medarbejder udtrykker det. 

  

Medarbejder 

Alle mennesker her smiler og er glade 
for hinanden. 

Medarbejder 

Der er sådan set ikke grænser for, hvad 
man kan iværksætte. Det er en kæmpe 
udfordring. 
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3.3. De frivillige  
 
Evalueringen viser, at huset har succes med at rekruttere frivillige med meget forskellig 
etnicitet, alder og ressourcer, og at man i høj grad lykkes med rekruttering og fastholdelse.  

Overordnet er de frivillige desuden tilfredse med at arbejde i Kvindehuset og føler sig 
motiverede til at yde en indsats. En stor del af rekrutteringsarbejdet sker med udgangspunkt i 
tanken om empowerment, hvor brugere aktiveres som frivillige, hvorfor frivillighed også er 
en metode til empowerment af brugerne.  

Sammensætningen af frivillige 
Frivilliggruppen har en mangfoldig sammensætning i forhold til etnicitet, social og faglig 
baggrund og kompetencer, men kan groft set inddeles i fire grupper: Studerende, 
pensionister, tidligere brugere og frivillige der er i arbejde, men bruger en del af deres fritid 
på arbejdet i Kvindehuset. Den brede sammensætning af frivilliggruppen indebærer, at de 
frivillige i høj grad afspejler brugerne, hvilket er med til at skabe ligeværdighed og god 
kontakt mellem brugere og frivillige. 

Rekruttering   
Huset søger hovedsageligt frivillige igennem de ansatte og frivilliges netværk. Derudover 
rekrutteres frivillige blandt husets brugere. For at fastholde de frivillige afholdes der jævnlige 
husmøder samt to årlige frivilligarrangementer. Grundlæggende er det dog leders opfattelse, 
at det er husets ’ånd’ og behagelige atmosfære, der gør det attraktivt at være frivillig i 
Kvindehuset. 

Kvindehuset forventer, at de frivillige i høj grad er selvkørende og i stand til at drive sociale 
aktiviteter mere eller mindre på egen hånd. Hvis en frivillig ikke er aktiv i huset i tre måneder, 
indstilles vedkommende som passiv, hvorefter man skal kontakte frivilligkoordinatoren for 
igen at blive aktiv i huset.  

De frivilliges syn på Kvindehuset 
Samtlige frivillige, der er blevet 
interviewet i forbindelse med 
evalueringen, udtrykker en stærk passion 
over for det arbejde, de udfører. De er 
stolte af den indsats, de er med til at 
levere, og sætter pris på den særlige 
stemning i huset. 

De frivillige fremhæver som det vigtigste i 
deres virke, at man skaber et fristed for 
brugerne, hvor de bliver mødt i øjenhøjde 
af medarbejdere og frivillige. De frivillige 
oplever, ligesom husets brugere, at der er 
en varm og hjemlig atmosfære. Det 
fremhæves, at ”her taler ingen ned til 
nogen”, og at ”alle er lige”, ligesom ”det 
skal være et fristed. Øjenhøjde og ligeværdighed.” 

Frivillige 

Det vigtigste er at møde mennesker i 
øjenhøjde. Der er vi heldige at have sådan en 
god leder. For det er hun virkelig god til. […] 
Det er personalet som sådan, og ikke kun 
lederen, rigtig gode til. 
 

De ansatte, der arbejder her, er meget 
tålmodige og menneskelige. […] Det er lidt 
som en søster eller familie i forhold til andre 
steder. 
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De frivillige udtrykker, at de faste medarbejdere og ledelsen spiller en stor rolle i forhold til at 
skabe og opretholde disse værdier. 

Denne måde at møde mennesker på smitter, ifølge de frivillige, af på brugerne, og når 
brugerne er glade for tilbuddet, gør det arbejdet som frivillig mere givende. 

Man gør en forskel 
De frivillige beskriver, at det betyder meget for dem, at de kan stå inde for det produkt, som 
de i Kvindehuset er med til at levere. Og der er grundlæggende enighed om, at de er med til 
at gøre en forskel.  

Derudover fremhæves det som tiltrækkende, at der er så meget liv i huset med forskellige 
personer og aktiviteter som foredrag, kulturaftener, valgaktiviteter mv. 

Som frivillig indgår man i et trygt fællesskab 
De frivillige har et godt indbyrdes 
fællesskab. De synes, at de sociale 
arrangementer fungerer godt og sætter pris 
på køkkenfaciliteterne med gratis kaffe og 
te. Der er nogle af de frivillige, der ser 
hinanden privat, og generelt er opfattelsen, 
at de frivillige nyder at være sammen. 

 

3.4. Udfordringer relateret til de frivillige 
 
For lidt fokus på de frivillige  
De frivillige påpeger, at ekstra personale med fokus på de frivillige ville give dem bedre 
forhold. De oplever, at de faste medarbejdere har rigeligt at se til, og at deres opgaver med 
fordel kunne uddelegeres til flere. Derudover påpeger enkelte frivillige, at det ville være en 
fordel med en fast frivilligkoordinator, hvilket evaluator er enig i. I den seneste tid har det 
varieret, om der har været en frivilligkoordinator, og hvor meget tid der har været sat af til 
funktionen. 

Dokumentation af brugernes udvikling kan gå tabt 
Den store andel af frivillige i huset betyder, at det ofte er de frivillige, der kan iagttage 
brugernes udvikling. Der kan være tilfælde, hvor den enkelte bruger gør store fremskridt, 
men hvor viden herom ligger hos en frivillig, som ikke får formidlet denne viden videre til 
medarbejdere eller ledelse. Det er evaluators vurdering, at dokumentationen af Kvindehusets 
arbejde på denne måde risikerer at strande internt i huset.  

Brugerne forpligter sig ikke på samme måde over for de frivillige 
At huset i så høj grad er drevet af frivillige, betyder ifølge blandt andet frivilliggruppen selv, at 
man ikke kan forpligte brugerne til aktiviteterne på samme måde, og at nogle derfor hopper 
fra. Det er evaluators generelle opfattelse, at brugerne ofte føler sig mere forpligtede, hvis 
aktiviteten drives af en fast medarbejder, blandt andet fordi kravene opleves som større. 

  

Frivillig 

Alle er gode til at hjælpe hinanden med 
at holde rent. Det er rigtig godt. Der er en god 
ånd i forhold til at hjælpe hinanden. 
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3.5. Bestyrelsen 
 
Bestyrelsen i Kvindehuset er valgt efter regler for en frivillig social forening, dvs. demokratisk 
på den årlige generalforsamling. Bestyrelsen består på nuværende tidspunkt af 13 
bestyrelsesmedlemmer og suppleanter. Bestyrelsen har fra husets opstart været båret af 
frivillige ildsjæle fra Kvindehuset og har med tiden også fået brugere af Kvindehuset med. De 
frivillige, der sidder i bestyrelsen, laver et stort stykke arbejde hver for sig i forskellige 
funktioner i huset, men bestyrelsen som helhed fungerer pt. ikke optimalt.  

Det anbefales derfor, at antallet af medlemmer reduceres til et sted mellem fem og otte, og 
at der nedsættes et advisory board med medlemmer, der har kompetencer i forhold til 
synliggørelse og finansiering af den frivillige sektor. Det anbefales, at man sigter efter at få 
repræsentanter fra vigtige samarbejdspartnere, herunder Bestsellerfonden, med i et sådant 
advisory board. Flere af de interviewede samarbejdspartnere, herunder Bestsellerfonden, er 
positive over for at indgå i et sådant organ. Oprettelsen af et advisory board skal sikre, at der 
er et forum, hvor lederen af Kvindehuset har mulighed for at vende strategiske overvejelser 
og modtage input i forhold til, hvordan Kvindehuset bedst sikrer eksponering og finansiering. 

Der er andre mulige løsninger, herunder oprettelsen af et forretningsudvalg der har en 
størrelse og sammensætning, der gør, at udvalget bedre kan udfylde sin funktion. En sådan 
løsning bør dog, efter evaluators vurdering, kun forfølges, såfremt det ikke lader sig gøre at 
slanke bestyrelsen og sikre, at dens sammensætning muliggør seriøse strategiske drøftelser. 

Det vurderes på længere sigt at være afgørende, at få skabt en bæredygtig struktur omkring 
den daglige ledelse, også med henblik på at gøre Kvindehuset mindre personafhængigt. 
Skulle husets leder en dag vælge at søge nye græsgange, ville en velfungerende bestyrelse og 
et advisory board være en stabiliserende faktor og højne sandsynligheden for, at huset kunne 
forblive en succes.  

3.6. Administration og regnskab 
 
På nuværende tidspunkt bruger Kvindehusets leder en uforholdsmæssig stor del af sin tid på 
administration og regnskab, hvorfor det ville være gavnligt, hvis der kunne afsættes midler 
til, at en anden person kunne assistere lederen.  

Konkret optager det nuværende regnskabssystem, som er fulgt med den økonomiske støtte 
fra Det Boligsociale Fællessekretariat, som Kvindehuset tidligere modtog, meget af lederens 
tid, ligesom systemet vanskeliggør et kontinuerligt overblik over indtægter og udgifter. Det 
anbefales derfor, såfremt det på sigt økonomisk lader sig gøre, og såfremt vanskelighederne 
fortsætter, at man, når der økonomisk set er mulighed for det, frigør sig fra at være bundet 
til det pågældende system. 
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4. KVINDEHUSETS MÅLGRUPPE 

Kvindehuset i Aarhus har som tidligere nævnt cirka 120 ugentlige brugere bestående af 
kvinder i alle aldre fra 32 forskellige lande og med forskellige kulturelle og religiøse 
baggrunde. Brugerne har desuden mulighed for i flere sammenhænge at medbringe deres 
børn i huset, hvilket mange gør brug af. 

Brugerne kommer til Kvindehuset ad forskellige kanaler. De fleste hører om huset igennem 
deres netværk, nogle finder selv stedet, eksempelvis på nettet, og andre henvises fra 
sprogcentre og socialforvaltningen.  

Kvindehuset har succes med at skabe og fastholde kontakt til mindre ressourcestærke 
etniske minoritetskvinder, som almindeligvis er en meget vanskelig gruppe at nå. 
Kvindehuset har endvidere succes med at møde denne gruppe ’der hvor de er’ eksempelvis 
med danskundervisning på et niveau, hvor alle kan være med. 

Kvindehuset tiltrækker et imponerende stort antal brugere, og det er evaluators opfattelse, 
at der potentielt er mange flere i Aarhus, der gerne ville komme et sted som Kvindehuset, 
hvis det lå i nærheden af deres bopæl.  

Kvindehuset har en unik viden og erfaring i forhold til at nå netop denne målgruppe – en 
viden, som Aarhus Kommune potentielt kunne profitere af at bringe mere i anvendelse. 

Svagt socialt netværk 
De fleste i Kvindehusets brugergruppe har et begrænset socialt netværk. Det skyldes for 
eksempel, at kvinderne ikke har familie i Danmark eller har få nære relationer uden for huset. 
Flere kvinder beretter om, at de er blevet afskåret fra deres familie og øvrige netværk på 
grund af skilsmisse. 

Dårlige danskkundskaber 
Flere af brugerne taler ikke dansk på et niveau, hvor de føler sig i stand til at anvende det - i 
særdeleshed ikke uden for huset. Enkelte af disse har været mere end ti år i landet. 

Psykiske og helbredsmæssige problemer 
Flere af kvinderne i huset lider af psykiske problemer, blandt andet som følge af krig og andre 
traumatiserende forhold, herunder det at have flygtet til Danmark. Derudover har flere af 
kvinderne dårligt helbred. 

Begrænset kontakt til arbejdsmarkedet 
En stor del af husets brugere står uden for arbejdsmarkedet, hvilket betyder at 
overførselsindkomster er den primære indtægtskilde hos en lang række af brugerne. Flere er 
pensionister, førtidspensionister eller kontanthjælpsmodtagere. 

Mangelfuldt kendskab til det danske samfund og rettigheder 
Hos Kvindehusets brugere gælder det, at flere har svært ved at forstå og navigere i det 
sociale system. Det kan for eksempelvis være i forhold til jobcentret, socialforvaltningen eller 
lignende, ligesom flere har behov for hjælp til at kommunikere med offentlige myndigheder, 
hvilket de får hjælp med i Kvindehuset. En del af brugerne har begrænset eller intet kendskab 
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til deres rettigheder. Derudover er der blandt flere brugere mistillid til kommunen og 
”systemet”. 

4.1. Udfordringer i arbejdet med målgruppen 

Sproglig barriere 
Medarbejderne fremhæver som det første sproget som barriere for at levere hjælp og 
rådgivning til brugerne. Det er frustrerende, når man gerne vil hjælpe, men på grund af 
sprogbarrierer ikke kan forstå, hvad problemet er, og hvordan man kan hjælpe. 

Brugernes manglende danskfærdigheder kan derudover bevirke, at man kan komme til at 
opfatte dem som mindre intelligente og tale ned til dem. Derfor er der en stor udfordring i 
som medarbejder at bevare tålmodigheden til at forstå brugerne og deres problemer, uden 
at man dømmer dem på baggrund af deres evner til at formulere sig på dansk. 

Kulturelle forskelle 
Medarbejderne fortæller, at de oplever 
problemer med, at brugerne ikke alle sammen er 
vante til at overholde aftaler og 
mødetidspunkter, og i flere tilfælde er 
medarbejderne usikre på, om brugerne dukker 
op til aktiviteter eller ej: ”Det er et vilkår at 
arbejde under, at man ikke ved, om de kommer”, 
som én udtrykker det. 

Det stiller krav til medarbejdernes tålmodighed 
og pædagogiske kunnen, når brugerne udviser, 
hvad der italesættes som en ’umoden’ tilgang til 
huset og dets aktiviteter: ”De har brug for en 
tydelig voksen. De kan godt virke unge og 
uselvstændige.” 

Det er evaluators vurdering, at det på den ene 
side er vigtigt at insistere på overholdelse af 
aftaler, fordi det er nødvendigt alle andre steder i 
samfundet. Samtidig er det evaluators vurdering, 
at man skal passe meget på med ikke at komme til at umyndiggøre brugerne ved at være for 
pædagogiske i tilgangen. Det gælder her om at ramme en balance, der ikke kan redegøres for 
uafhængigt af situationen, og det anbefales, at man blandt ledelse og medarbejdere i 
fællesskab løbende reflekterer over, hvordan en sådan balance rammes. 

Enkelte kvinder forhindres muligvis i at 
komme i Kvindehuset 
Det er nogle medarbejdere og frivilliges 
opfattelse, at enkelte kvinders mænd ikke 
tillader dem at komme i huset. Denne 
specifikke målgruppe har medarbejderne 
svært ved at nå og hjælpe, og selvom 
antallet af brugere, der giver udtryk for at 

Medarbejder 

Jeg er sikker på, at der er nogle kvinder 
derude, der ikke må bruge huset, fordi de 
bliver for selvstændige. 
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have problemer i denne retning, er lavt, vurderer nogle medarbejdere, at det er ”mange 
flere, end man tror.” 

For at nå denne målgruppe skal der en helt særlig indsats til, som Kvindehuset ikke har 
ressourcer til alene at løfte. Kvindehuset besidder imidlertid en stor erfaring og viden om 
målgruppen, som med fordel kunne bringes i anvendelse, hvis der politisk prioriteres at sætte 
ind på området.  
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5. METODER  

Kvindehuset er som udgangspunkt ikke et integrationsprojekt, men fungerer alligevel 
naturligt som sådan, i og med at brugerne på egne præmisser udvikler sig i retning af bedre 
at kunne indgå i det danske samfund. Kernen i den metodiske tilgang kan sammenfattes 
under overskrifterne hjemlighed og empowerment. 

Det kan siges, at man i huset 
arbejder ud fra en art professionel u-
professionalisme forstået på den 
måde, at man bevidst bruger sig selv 
som person, med de erfaringer og 
den baggrund man nu engang har, i 
arbejdet med brugerne. Ud fra 
denne tilgang lykkes det at skabe 
relationer, som brugerne oplever 
som familiære, hvilket gør det 
lettere at fastholde brugerne i huset 
og stille krav til dem. 

Både ledelse, ansatte, frivillige og brugere oplever Kvindehuset som et hjemligt sted, og 
mange af brugerne beskriver det som deres ”andet hjem”, hvilket giver et godt afsæt for at 
sætte dem i stand til bedre at mestre deres livssituation (empowerment). 

Husets fokus på empowerment kommer blandt andet til udtryk ved, at overgangen mellem 
brugere og frivillige er flydende. En stor del af husets brugere bliver hurtigt frivillige på den 
ene eller anden måde og påtager sig herigennem et ansvar – som de ofte vokser med.  Det er 
evaluators vurdering, at Kvindehuset i høj grad lykkes med at sætte brugerne i stand til i 
højere grad at mestre deres livssituation og gebærde sig i samfundet.  

Den følelse af hjemlighed, som borgerne oplever, er på den ene side en forudsætning for, at 
de kommer, og for at de føler sig trygge nok til eksempelvis at påtage sig et ansvar som 
frivillig. Samtidig kan den hjemlige hygge i nogle tilfælde komme til at stå i vejen for 
udvikling. Det er således evaluators vurdering, at man i nogle tilfælde med fordel kunne stille 
større krav til brugerne. 

  

Bruger 

Jeg føler, Kvindehuset er ligesom en 
familie. Når jeg åbner døren er det ligesom, 
jeg kommer til mit eget værelse. […] Når først 
jeg kommer til døren, glemmer jeg alle mine 
problemer. 
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5.1. Skabelsen af et ”andet hjem” 
 
Kvindehuset har haft succes med at 
skabe et hus, hvor kvinderne føler sig 
trygge og respekterede, og hvor de 
kan indgå på egne præmisser. Det er 
evaluators opfattelse, at det er disse 
rammer, der skaber fundamentet for 
den personlige udvikling, som 
brugerne oplever. 

Den behagelige atmosfære og det 
gode fællesskab brugerne imellem 
beskrives af de interviewede brugere som det vigtigste ved huset. Mange af brugerne har et 
begrænset netværk, og en væsentlig andel af kvinderne lever af forskellige årsager på 
mærkbar afstand af deres familie.  

Brugerne betragter Kvindehuset som deres ’andet hjem’, og enkelte går endda så vidt som til 
at beskrive fællesskabet som værende 
”bedre end familie”. 

Kvindehusets fysiske rammer er med til at 
give brugerne en følelse af tryghed og 
hjemlighed. Huset er indrettet med et 
køkken med te og kaffe, en opholdsstue, 
sofaer samt en hyggekrog med tæpper og 
madrasser. Huset opleves også hjemligt 
på den måde, at man kan komme og gå, 
som det passer en.  

Rammerne for, hvad medarbejderne 
hjælper brugerne med, er desuden 
meget vidde, og brugerne oplever, at 

medarbejderne altid er villige til at hjælpe dem med, hvad de end måtte have brug for.  

De hjemlige rammer skaber rum for det frugtbare tværkulturelle møde 
Kvindehuset formår i høj grad at over-
komme det sociale hierarki blandt de 
etniske grupper. 

Medarbejderne fremhæver, at huset er 
grundlagt på ”menneskelige værdier”. 
Som eksempler på disse værdier frem-
hæver medarbejderne rummelighed og 
respekt, hvilket blandt andet kommer til 
udtryk ved, at man ikke taler bag 
hinandens ryg: ”Der er ingen, der bagtaler 
nogen her. Det accepterer vi ikke.” Denne grundholdning forsøger medarbejderne at 
videreføre til husets brugere: ”Jeg stopper det med det samme. Vi skal ikke grine ad 

Frivillig 

Trygheden betyder rigtig meget. Mange 
af aktiviteterne kunne ikke foregå i andet 
regi, fordi den tryghed, kvinderne føler her, er 
nødvendig. 

Bruger 

Der er ikke nogen der bestemmer, om 
du skal komme kl. 9 eller gå kl. 12 præcis. Nej, 
du bestemmer. Nogle gange når jeg er færdig 
med min træning, drikker jeg en kop te og 
slapper af. Det er ligesom om, at jeg er 
hjemme i min lejlighed. Derfor er det rigtig 
godt. 

Medarbejder 

Vi ved alle sammen, at der er et hierarki 
mellem de etniske grupper. Det, synes jeg, 
bliver overkommet herude på en helt 
exceptionel måde. 
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hinanden, vi skal grine sammen.”  Medarbejdergruppen har et stærkt sammenhold, og den 
gode tone og energi blandt medarbejderne forplanter sig til resten af huset.  

Familiære relationer 
Når Kvindehuset baseres på nære relationer mellem medarbejdere og brugere, betyder det, 
at medarbejderne må involvere deres egen person i arbejdet. Det bevirker, at brugerne også 
i nogen grad får viden om medarbejdernes private anliggender, hvilket er afgørende for, at 
brugerne også tør åbne op og fortælle om deres liv. Det vurderes, at det blandt andet er på 
grund af dette, at de ansatte er i stand til at opbygge et familiært forhold til både hinanden 
og husets brugere. Denne tilgang anvendes imidlertid meget bevidst og på en professionel 
måde. Brugerne giver således også udtryk for at blive behandlet med respekt, og for at 
medarbejderne gør en stor indsats for at lære dem at kende som personer. 

Køkkenet som omdrejningspunkt 
Mange af Kvindehusets brugere føler sig 
hjemme i køkkenet og bruger hyppigt stedet, 
både når der skal laves mad, og når der skal 
socialiseres. Når man går forbi køkkenet, er der 
således næsten altid mennesker i rummet. 
Køkkenet skaber desuden rum for at brugerne 
kan blive opmærksomme på egne (kulinariske) 
evner samt for at præsentere og blive 
præsenteret for egen og andres madkultur. 

Opsøgende indsats 
De relativt tætte personlige relationer er vigtige for opfølgningsarbejdet. Hvis en bruger 
udebliver fra en aktivitet, hun har tilmeldt sig, opsøger medarbejderne eksempelvis typisk 
brugeren for at støtte i forhold til eventuelle problemer, der kunne ligge til grund for 
udeblivelsen. Denne indsats har utvivlsomt betydning for, at Kvindehuset har held med at 
fastholde brugerne. 

5.2. Empowerment  
 
Empowerment er en gennemgående del af husets arbejde. Der sigtes mod at gøre brugerne 
opmærksomme på deres ressourcer og kompetencer og så vidt muligt at gøre dem i stand til 
at anvende dem. I det små indebærer dette fokus, at ”alle deltager i oprydning og sådan”, 
hvilket er med til at gøre brugerne til medskabere af huset og bidrager til den hjemlige 
stemning. 

Medarbejderne beretter om, at kvinder, 
der første gang benytter huset, som 
oftest ikke har særlig stor tro på egne 
evner, hvilket deltagelse i aktiviteterne 
skal være med til at lave om på. I huset 
motiverer man ved at give brugerne en 
oplevelse af, at de kan mere, end de tror. 

Det er evaluators vurdering, at 
Kvindehusets arbejde med empowerment 
bidrager til, at brugerne bliver 

Bruger 

Kvindehuset har åbnet mange ensomme 
kvinders øjne. […] Da jeg kom til Kvindehuset, 
var jeg på 0, nu er jeg i top på 10. […] Jeg er 
blevet en dygtig pige. Jeg er i bestyrelsen for 
bydelsmødre tre steder. Jeg har lært meget. 
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opmærksomme på deres ressourcer. Det kan eksempelvis ske i køkkenet, hvor mange af 
kvinderne får øjnene op for deres egenskaber ved at lave mad til små såvel som store 
forsamlinger. Med tiden opbygger brugerne en større tro på egne evner, hvilket flere har 
anvendt til at engagere sig i øvrige tiltag både i og uden for huset, hvor de kan anvende deres 
kompetencer.  

Kvindehuset har flere tilbud, der er rettet mod at gøre kvinderne mere selvstændige, 
herunder samfundsfag, rådgivning samt hjælp med kontakt til offentlige myndigheder. 

Det er evaluators vurdering, at denne indsats bidrager til at fjerne noget af den magtesløshed 
over for systemet, som flere af brugerne oplever. Det giver tryghed for brugerne, at de altid 
kan henvende sig med deres mangeartede problemer, og at husets ansatte altid gør deres 
bedste for at løse dem. Det vurderes, at denne indsats også er med til at styrke brugernes 
tillid til offentlige myndigheder. 

Medarbejderne hjælper blandt andet også med kontakt til kommunale instanser eller tiltag 
uden for huset, som brugerne ønsker at engagere sig i. Kvindehuset har eksempelvis hjulpet 
brugere i gang med mavedans, zumba og svømning.  

Glidende overgang mellem brugere og frivillige 
En stor del af de frivillige rekrutteres via 
husets brugere, der opfordres og støttes 
til at fungere som frivillige, hvis de 
eksempelvis får en god idé eller udviser 
lyst til at motivere sig yderligere i huset. 
Flere tidligere brugere og nu aktive 
frivillige beretter om, at dét at få det 
bedre, som følge af at ’bruge’ huset, giver 
dem lyst til at bidrage selv. 

En af metoderne til at gøre brugerne til 
frivillige er, at man som frivillig har stor 
indflydelse på, hvad man ønsker at 
foretage sig. De opfordres således til selv 
at komme op med idéer til, hvad de kan 
bidrage med, og til selv at tage ansvar for, 
at deres aktiviteter forløber, som de skal. 

En frivillig beskriver, at man som frivillig 
kan lave, ”hvad man har lyst til”, hvilket 
giver ”friheden til at arbejde, som man 
vil.”  

Flere krav kan muligvis være fremmende for empowerment 
Som evalueringen viser, vokser og udvikler brugerne af huset sig, men den trygge stemning 
medfører også en risiko for, at huset bliver til en sovepude for brugerne. Det anbefales 
derfor, at der arbejdes videre med, hvilke krav det kan være gavnligt at stille. Man kunne 
eksempelvis eksperimentere med at overføre dele af den mere systematiske tilgang til 
ansvarsfordelingen, som man har på husets udflugter, til huset. Det er ikke muligt for 
evaluator præcist at udpege, på hvilke områder og hvilke måder det vil være fornuftigt at 
arbejde med øgede krav. Det vurderes i høj grad at være en vurdering, der skal foretages ”på 

Frivillig 

Før jeg kom til Kvindehuset var jeg lidt 
psykisk syg, nu har jeg fået det meget bedre. 
Så tænkte jeg, at jeg også ville hjælpe andre 
mennesker. 

Frivillig 

Her har man lov til at arbejde med det, 
man har lyst til. […] Jeg kunne godt tænke 
mig at undervise i computer. Og så var det 
dét, jeg startede med. Og så fandt jeg selv på 
at undervise i dansk. Og hvis jeg fandt på 
noget andet, kunne jeg også få lov til at lave 
det. 
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gulvet”. Det er imidlertid vurderingen, at man med fordel kunne forsøge at arbejde mere 
systematisk med det ved at igangsætte en proces, hvor der jævnligt reflekteres over, hvilke 
krav der stilles og ikke stilles, og hvordan man kunne eksperimentere med at øge graden af 
krav til brugerne. 

Styrkelse af brugernes netværk  
De brugere, der blev interviewet i forbindelse med evalueringen, fortæller, at de oftere, end 
før de kom i Kvindehuset, møder bekendte i byrummet, og endvidere at de igennem deres 
omgangskreds i højere grad er informerede om byens tilbud. 

5.3. Afhjælpning af ensomhed og fremme af bedre livskvalitet 
 
Mange af de interviewede brugere 
beskriver, hvordan de, før de begyndte at 
komme i Kvindehuset, var ensomme og 
isolerede og kun sjældent kom ud 
hjemmefra på grund af manglende 
overskud. Disse vanskeligheder skyldes 
blandt andet flygtningeproblematikker. 

Andre kvinder beretter om fysiske 
smerter forskellige steder i kroppen som 
følge af, at de går derhjemme. Når man så 
begynder at komme i Kvindehuset ”har 
man ikke ondt. […] Så glemmer jeg det.” 

En stor del af husets brugergruppe er 
kommet til Danmark som flygtninge og 
har således for et stort antals 
vedkommende været udsat for krige og 
katastrofer. Ulykker, som især når 
hverdagen ikke fyldes ud af andet, 
fortsætter med at præge deres liv.  

 

 

  

Bruger 

 Før jeg kom i Kvindehuset, følte jeg mig 
meget ensom. […] Jeg havde flere problemer, 
og jeg kunne ikke koncentrere mig om at 
læse. […] Kvindehuset betyder meget for mig. 
Jeg føler ikke, at jeg er alene. Kvindehuset 
lytter til mig, giver mig en idé, støtter mig. 

Bruger 

Folk har mange problemer og 
derhjemme er fjernsynet tændt hele tiden. 
Krig i Syrien [i fjernsynet], krig i Libanon. Krig 
alle steder. Jeg siger til min mand: jeg går til 
Kvindehuset. […] Her ser man ikke fjernsyn og 
snakker ikke om krig. 
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6. AKTIVITETER OG TILBUD 

Aktiviteterne er populære hos brugerne, som er godt tilfredse med både udvalg og indhold. 
Aktiviteterne er tilpasset brugernes behov og niveau, og det vurderes, at huset udbyder en 
række aktiviteter, som målgruppen almindeligvis ikke ville opsøge andre steder. Aktiviteterne 
skaber rum for læring, socialt samvær og personlig udvikling og styrker brugernes almene og 
sociale kompetencer, kulturforståelse og netværk. Særligt dansk, samfundsfag og 
motionshold vurderes at have særdeles positive effekter for husets brugere. 

6.1. Oversigt over husets aktiviteter 

Kvindehuset forsøger at sammensætte et bredt udvalg af aktiviteter, som afspejler de 
varierede ønsker og behov, som brugergruppen har. Det er gratis at deltage, og tilmeldingen 
er anonym med undtagelse af undervisningstilbuddene. 

Programmet for husets faste aktiviteter for 2014 fremgår af tabellen nedenfor: 

KVINDEHUSETS FASTE AKTIVITETER 2014 

Mandag 

10.00 – 13.00 Kost og sundhedskursus 

10.25 – 11.55 Motionshold 

13.00 – 14.25 Motionshold 

13.00 – 15.00 Motionshold 

13.00 – 15.00 Computerværksted 

Tirsdag 

09.15 – 12.00 Undervisning i dansk 1 

10.25 – 11.55 Motionshold 

11.00 – 14.00 Kreativt værksted 

12.30 – 15.00 Skriveværksted 

13.00 – 14.25 Motionshold 

Første tirsdag i måneden er der Kulturcafé med oplæg fra 18.20 – 20.30 

Onsdag 

10.00 – 12.00 Samfundsfagligt oplæg 

10.00 – 12.00 Undervisning i engelsk 

12.00 – 14.00 Genbrugsbutik er åben 

13.00 – 15.00 Cykelkursus 

Hver anden onsdag er der pigeklub for piger mellem 17 og 23 år fra 18.00 – 21.00 
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Torsdag 

10.00 – 12.45 Undervisning i dansk 1 

10.25 – 11.55 Motionshold 

11.00 – 14.00 Kreativt værksted 

13.00 – 14.25 Motionshold 

13.00 – 14.00 Dansk for begyndere 

16.00 – 19.00 Aftenåbent for kvinder med børn op til 11 år 

Fredag 

10.00 – 12.00 Legestue for børn fra 0-3 år 

10.00 – 12.00 Ældreklub 

Søndag 

10.00 – 12.00 Lektiehjælp for kvinder under uddannelse 

 

Udover de ovenfor nævnte aktiviteter, undervises der hver dag i brug af computer på mere 
løs basis. Foruden de faste aktiviteter tilbyder Kvindehuset desuden kulturaftener, udflugter 
og sprogvenner. 

Blandt de mest populære aktiviteter er danskundervisning og motionshold. Behovet for at 
lære dansk er i høj grad medvirkende til, at kvinder opsøger huset, ligesom en stor andel af 
husets brugere finder det sjovt og givende at deltage på motionsholdene. Også tilbuddet om 
samfundsfagligt oplæg, de jævnlige madhold og lektiehjælpen har et pænt deltagerantal, og 
de fleste brugere af tilbuddene bruger dem fast eller jævnligt. 

Det er evaluators vurdering, at brugerne nyder godt af det varierede udbud af både de 
skemalagte aktiviteter med fast program og indhold og de mere åbne arrangementer, hvor 
brugerne selv er med til at bestemme indholdet. Blandt de interviewede brugere er der bred 
enighed om, at aktiviteterne både er sjove og giver anvendelsesorienterede kompetencer, 
som gavner dem i deres hverdag. 

Blandt brugerne er der bred enighed om, at det vigtigste element i Kvindehusets virke er 
at få mødt og talt med andre mennesker. Evalueringen viser, at de mere løse aktiviteter, 
såsom fællesspisning og kreativt værksted, spiller en stor rolle i den sammenhæng. Til 
disse aktiviteter stilles der ikke større krav, end at man møder op og deltager mere eller 
mindre, som man ønsker, hvilket betyder, at alle kan være med. Det styrker ikke bare 
fællesskabet blandt brugerne, men også samtidig brugernes sociale netværk som for 
størstedelens vedkommende er stærkt begrænset. Nedenfor gennemgås et udvalg af 
kvindehusets aktiviteter. 
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6.2. Danskundervisning  
 
Danskundervisningen i Kvindehuset udbydes i samarbejde med FO-Aarhus. Blandt 
brugerne er der generel enighed om, at den mest brugbare aktivitet i Kvindehuset er 
danskundervisningen. En libanesisk kvinde midt i 20’erne beskriver i citatet herunder, 
hvordan hun fandt det ubehageligt at tale 
dansk til andre, før hun kom i huset. 

En tyrkisk bruger, der på trods af 30 år i 
Danmark stort set ikke kunne et ord 
dansk, har efter to år i Kvindehuset 
udviklet sit sprog markant og er ikke 
længere lige så nervøs for at bruge sit 
sprog. Adspurgt til, hvilke aktiviteter hun 
synes er de bedste, svarer hun ”alle 
sammen”, men tvunget til at udvælge én, 
er hun ikke i tvivl om, at 
danskundervisningen har gjort mest for 
hende.  

Det er evaluators vurdering, at 
Kvindehuset har haft held til at tiltrække en stor andel af deres brugere qua tilbuddet om 
at lære dansk. Kvindernes evne til at kunne tale og forstå dansk er afgørende for deres 
muligheder for at udøve medborgerskab og blive optaget i øvrige fællesskaber i 
samfundet. Der er i den sammenhæng ingen tvivl om, at brugerne får et mærkbart 
udbytte ud af at blive undervist i 
Kvindehuset. 

Det er vigtigt at pointere, at en stor del af 
de kvinder der modtager 
danskundervisning i Kvindehuset, 
formentlig ikke ville modtage 
undervisning andre steder, hvis 
Kvindehuset ikke var der. Dette er også 
Torben Dreier, leder af FO-Aarhus’ 
entydige vurdering. Den tryghed, som 
brugerne føler, og den glæde, de har ved 
at komme i Kvindehuset, er således en 
forudsætning for, at denne gruppe 
modtager undervisning.  

6.3. Samfundsfag 
 
Undervisningen i samfundsfag har som formål at klæde kvinderne på som medborgere og er 
et af Kvindehusets vigtigste tilbud. Her bliver kvinderne opdateret på emner, der er vigtige at 
have indblik i for at kunne forstå det danske samfund, herunder det der står i medierne, og 
for at mestre egen hverdag. Som eksempel på emner, der berøres, kan eksempelvis nævnes 

Bruger 

Jeg fik afslag på opholdstilladelse, fordi 
jeg ikke snakkede dansk og ikke kunne læse. 
Min mand var syg af kræft i halsen. […] Så 
kom jeg i Kvindehuset, og de hjalp mig meget. 
Nu snakker jeg lidt dansk. […] Læser dansk, 
laver sport og andre ting. 

Bruger 

Jeg var bange for at snakke på dansk. 
Jeg var genert, fordi måske snakker jeg 
forkert. Måske griner de bag ved mig eller 
sådan. Men efter jeg startede her, og jeg går 
også i skole nu (sprogskole uden for huset), så 
hvis jeg ser en dansk mand, der har brug for 
hjælp, så går jeg hen til ham og snakker. Nu 
har jeg fået energi til at snakke på dansk. 
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det danske skattesystem, nem-id, rettigheder og pligter, nye regler for kontanthjælp, det 
fleksible arbejdsmarked, psykisk sygdom, diabetes mv.  

Op til hvert valg tilrettelægges et omfattende program med undervisning i demokrati, 
politiske debatter i Kvindehuset med deltagelse af relevante politikkere, prøvevalg med 
stemmesedler og valgboks mv. For nogle af Kvindehusets brugere er det at vælge traumatisk. 
Det kunne koste dem livet i deres hjemland, hvilket har afholdt flere af dem fra at stemme. 

6.4. Motionshold (krop og bevægelse) 
 
Kvindehusets bevægelsestilbud er oprettet i samarbejde med FO-Aarhus, og er det tilbud der 
har eksisteret længst – og kontinuerlig. Tilbuddet er for mange et holdepunkt i hverdagen, 
hvor de oplever glæde, får oplevelsen af midlertidig smertefrihed og får fysisk omsorg 
gennem individuel vejleding, massage mv.  

Motionsholdene nævnes af mange brugere, som den aktivitet de ser mest frem til. Her får 
brugerne mulighed for at dyrke motion samt lære om kroppens anatomi. En af brugerne 
beskriver eksempelvis, hvordan hun er ”meget, meget glad” for gymnastik og kommer før tid, 
fordi hun ”vil træne mere.” Hun beskriver endvidere, at hun nyder at få mulighed for at smide 
nogle af de kilo, hun har taget på efter at have fået børn. 

Mange af de kvinder, der benytter Kvindehusets tilbud om krop og bevægelse, har psykiske 
og/eller fysiske traumer. De lever et liv med konstante smerter og flere er (måske af den 
årsag) førtidspensionister. De er ikke opmærksomme på deres krop og deres bevægelser og 
får her både vejledning til dette – og hjælp til at komme i kontakt med egen krop. Ofte 
kommer kvinderne herudover med print af træningsprogram og øvelser fra læge eller 
fysioterapeut, som de ikke forstår, og får hjælp hertil. Sagsbehandlere i Aarhus Kommune 
sender også kvinder til Kvindehusets tilbud. 

Mange etniske minoritetskvinder dyrker herudover sjældent motion og mangler viden om 
kostens betydning for deres sundhed og velbefindende. Flere af husets brugere døjer 
desuden med smerter som følge af blandt andet overvægt. Det er evaluators vurdering, at 
motionsholdene med gymnastik og kostvejledning er gavnligt i denne forbindelse. 
Motionshold er en vigtig aktivitet, som er med til at generere et overskud og en selvtillid hos 
kvinderne som mange af dem ellers mangler. 

Der tilbydes individuel træning, hvor der er fokus på, hvad den enkelte skal tage hensyn til i 
forhold til egne begrænsninger. Kvinderne hjælpes desuden til at forstå lidelser, eksempelvis 
osteoporose, slankeoperationer, PTSD, diabetes og hjertekarsygdomme. Sammenhængen ml. 
kost, motion og sundhed bliver der også fokuseret på. I forbindelse med motionsholdene 
arrangeres også aktiviteter ud af huset, herunder ture til Mindeparken, Stadion, Ladywalk, 
stavgang mv. 

Det vurderes, at det har stor betydning for målgruppen, at motionsholdene netop foregår i 
Kvindehuset, hvor der ingen mænd er. Her kan de gå i gang med fuld påklædning og lige så 
stille tage mere og mere af, jo tryggere de bliver. Et problem, flere brugere nævner, er, at det 
rum, hvor motionsaktiviteterne udfolder sig i, ligger i kælderen og er for småt til at være 
komfortabelt for de mange kvinder, der benytter tilbuddet. Det er således et stort ønske for 
mange brugere at få adgang til et større og lysere rum.  
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6.5. Socialfaglig rådgivning 
 
Kvindehuset har en socialrådgiver tilknyttet til huset, som hjælper brugerne med et væld af 
forskellige problemstillinger. Brugerne af huset udtrykker en stor tilfredshed med den 
tilknyttede socialrådgiver og føler sig meget trygge ved at henvende sig til hende eksempelvis 
for at få hjælp til at udfylde officielle papirer fra kommunen, sygehusvæsenet, boligselskaber 
og for at få støtte og vejledning i svære situationer. Desuden hjælper socialrådgiveren 
kvinderne med at få kontakt til det offentlige system, hvilket de blandt andet på grund af 
sprogbarrierer kan have svært ved. 

6.6. Lektiehjælp 
 
Lektiehjælpen er et tilbud, der falder lidt uden for de øvrige, og sigter mod en helt specifik 
målgruppe. Lektiehjælpen henvender sig primært til studerende på videregående 
uddannelser, særligt elever på SOSU-skolen, der hver søndag tilbydes én-til-én lektiehjælp til 
deres opgaver på studiet. Der tilbydes også jævnligt lektiehjælp på andre tidspunkter af 
ugen, eksempelvis hjemme hos de studerende. De frivillige i lektiehjælpen er alle 
højtuddannede, og flere har en baggrund indenfor undervisningsverdenen. 

Eleverne fra lektiehjælpen beskriver, hvordan de enten ikke ville have kunnet klare deres 
nuværende studie, eller hvordan de i hvert fald ikke ville have været i stand til at klare sig lige 
så godt, uden husets tilbud om lektiehjælp. 

En kvinde med afghansk baggrund sidst i 20’erne, der er i gang med at færdiggøre en 
mellemlang videregående uddannelse, beskriver blandt andet, hvordan hun var meget 
usikker på sig selv og sine evner, da hun første gang mødte det danske uddannelsessystem 
for ti år siden. Hun fik selvtillid og tro på sig selv, fordi hun med hjælp fra lektiehjælpen fik 
gode karakterer på blandt andet HF og VUC. ”De hjælper ikke kun med lektier, men giver også 
moralsk støtte.” 

Det er evaluators vurdering, at dét, der 
gør netop denne lektiehjælp til noget 
særligt, er, at eleverne får et ”personligt 
forhold” til hjælperne, og at tilbuddet går 
udover blot at levere hjælp til lektier, 
men også bidrager med omsorg og støtte. 
Det er imponerende, at Kvindehuset kan 
tilbyde én-til-én undervisning med en 
lektiehjælper, der har viden om den 
enkelte elevs studie, og evalueringen 
viser, at eleverne oplever det som en stor 
hjælp. 

  

Bruger 

Jeg har det dårligt med at kalde dem 
lektiehjælpere, for det er ikke det, jeg føler. 
Jeg føler, at det er mine venner. De hjælper 
mig rigtig meget. Også når de selv har travlt, 
kan jeg mærke, at de altid er der til at hjælpe. 
[…] For mig er det bedre end familie. De 
bakker mig fuldstændig op. 
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6.7. Legestue 
 
Kvindehusets legestue er et samarbejde med Aarhus Kommunes afdeling for Pædagogik og 
Integration. Målgruppen er mødre med børn fra 0-3 år, der ikke benytter sig af et 
eksisterende pasningstilbud. Kvindehuset har i kraft af sin store og varierede brugergruppe 
kontakt til kvinder/mødre, som kan være svære at få kontakt til for kommunens fagpersoner. 

Legestuen er åben hver fredag fra kl. 10-12. Der er tilknyttet en projektkoordinator og en 
mindre gruppe af Kvindehusets frivillige. Der arbejdes altid med et tema, og der er fokus på 
barnets sproglige udvikling. Herudover er formålet at inspirere mødrene til at være gode 
sproglige rollemodeller. Der er ligeledes opmærksomhed på børnenes sundhed og generelle 
trivsel. Desuden introduceres mødrene til institutioner blandt andet ved besøg i en 
vuggestue med henblik på at fremme indmeldelse i kommunale pasningstilbud.   

Kvindehusets legestue har kontakt til omkring 15 mødre og i gennemsnit deltager 8-9 mødre 
med børn pr. gang. Mødrene i legestuen får igennem deres deltagelse kendskab til 
Kvindehusets andre aktiviteter – hvoraf tilbuddet om aftenåbent for kvinder med børn er 
særligt populært. 

6.8. Aftenåbent for kvinder med børn 

 
En gang om ugen holder Kvindehuset aftenåbent for kvinder med børn. Planlægning og 
afvikling varetages i samarbejde med en af Kvindehusets ansatte. Tilbuddet er populært, og 
hver gang deltager cirka 20 kvinder og børn. Der er altid planlagt en aktivitet, hvor både 
mødre og børn deltager, og der er altid fællesspisning. Der arrangeres ca. hver anden måned 
et tilbud om weekendaktivitet for kvinderne, der bruger ’aftenåbent tilbuddet, eksempelvis 
julefest, tur til Randers Regnskov, sommerfest og overnatningstur. 

Mange kvinder oplever det som rigtig positivt at have mulighed for at tage børn med i 
Kvindehuset, og det giver dem mulighed for at udbygge deres netværk. 

6.9. Kulturaftener 
 
Kvindehusets kulturaftener tager udgangspunkt i en udvalgt kultur, som de af husets brugere, 
der deler denne kultur, får mulighed for at præsentere igennem mad, musik og oplæg, som 
de selv laver og fremfører. Kulturaftenerne er velbesøgte og meget populære blandt 
brugerne og fungerer formentlig også godt i forhold til at tiltrække nye brugere. Herudover 
giver kulturaftenerne brugerne mulighed for at lære hinandens kultur at kende, ligesom de 
får mulighed for at bruge deres kulturelle baggrund på en positiv måde og festligholde 
mangfoldigheden blandt husets brugere. 

Kulturaftenerne har som formål at give kvinderne en oplevelse af, at det er positivt at være 
to-kulturel – og vinde stoltheden tilbage i forhold til deres egen tradition og kultur. Der tages 
afsæt i et område, hvor kvinderne ved, de har noget at byde på, og derfor ender de med at 
sætte kompetencer i spil, der ellers ikke ville blive brugt. 
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6.10. Udflugter 
 

På baggrund af Kvindehusets ønske om, at 
deres brugere skal lære deres by og land 
at kende, tilbydes med jævne mellemrum 
udflugter med og uden overnatning. Det 
er håbet, at besøgene til steder som ARoS, 
Aarhus Rådhus og lignende, vil gøre det 
nemmere for brugerne at føle sig som en 
del af byen samt sætte dem i stand til at 
videregive den tilegnede information til 
deres børn. Herudover er det formålet at 
give kvinderne nogle gode oplevelser sammen med deres børn, og at deres børn også kan 
’snakke med’, når Himmelbjerget, AROS, Moesgaard mv. nævnes i skolen og i andre sociale 
sammenhænge, som børnene såvel som kvinderne indgår i. 

Når man spørger brugerne, om der er aktiviteter, der mangler eller kunne blive mere af, 
nævnes udflugter af de fleste. Evaluator vurderer, at udflugterne har flere positive effekter 
for deltagerne. Først og fremmest giver det kvinderne nye oplevelser og en bedre forståelse 
af den by, de bor i og den kultur, der præger den. 

Det, at have oplevet noget sammen som 
gruppe, øger desuden 
fællesskabsfølelsen. Flere af brugerne 
taler i dagevis efter udflugterne strålende 
om, hvad de har oplevet, efter de er 
kommet hjem, ligesom det er evaluators 
opfattelse, at udflugterne ofte fører til 
nye bekendtskaber. Evaluator anbefaler, 
at man forsøger at efterkomme dette ønske i så høj grad som muligt, hvilket også er 
Kvindehusets ønske. Udflugterne spiller en væsentlig rolle i og med, at de er med til at udvide 
kvindernes ellers ofte geografisk set begrænsede horisont. 

6.11. Sprogvenner 
 
Tilbuddet om sprogvenner blev til på initiativ fra en afghansk bruger af huset og går ud på, at 
en etnisk dansk kvinde mødes med en kvinde med anden etnisk baggrund og på 
tomandshånd snakker dansk i et par timer, typisk hver anden uge. Det sker for at holde det 
danske sprog ved lige, og der er således ikke noget bestemt, man som sprogvenner skal tale 
om. Det er meget forskelligt, hvor store danskkundskaberne kvinderne har. De to bliver 
matchet af en koordinator og aftaler derefter selv hvornår, hvor og hvor tit de skal mødes.  
For manges vedkommende bliver dette også til en form for kulturudveksling mellem de to 
partner og i flere tilfælde også til venskaber. 

  

Bruger 

Vi har ikke set hele Danmark og vil 
gerne se nogle andre steder end Viby. 
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6.12. Cykelkursus 
 
Som borger i Danmark tager man det typisk for givet, at voksne mennesker kan cykle. Det er 
evaluators vurdering, at der er et stort ønske hos brugerne om at lære at cykle, og at evnen 
både betyder, at de eksempelvis kan cykle sammen med deres børn, samtidig med at det 
øger deres mobilitet i byen. Desuden har det for flere været en forudsætning for at kunne få 
arbejde som social- og sundhedshjælper. 

Det skal også nævnes, at flere brugere nævner, at udstyret er mangelfuldt, hvilket gør det 
vanskeligere at lære at cykle. Såfremt der økonomisk bliver mulighed for det, må det derfor 
anbefales, at man afsætter midler til indkøb af nyt udstyr. 

6.13. Undervisning i computer og IT  
 
Mange af Kvindehusets brugere har i udgangspunktet ingen erfaring med brug af computer. I 
Kvindehuset lærer de noget så basalt som at skrive bruge skrivebehandlingsprogrammer, 
bruge mail, facebook, skype med deres familie, søge informationer på internettet mv. For 
flere brugere har det åbnet en helt ny verden, og for nogle har det eksempelvis givet dem 
mulighed for at gense og tale med familiemedlemmer, de ikke har set i årevis. 
Undervisningen foregår ofte én til én, da mange oplever det som uoverskueligt at komme i 
gang med. 

6.14. Ældreklub 

Mange ældre med minoritetsbaggrund kommer, blandt andet på grund af sprogbarrierer, 
nemt til at føre en isoleret tilværelse. Det overordnede formål med ældreklubben er således, 
at forebygge ensomhed og isolation ved at give kvinderne mulighed for at blive en del af et 
socialt fællesskab i trygge rammer, og ved at øge deres kendskab og tillid til Århus 
Kommunes forskellige tilbud til ældre. Som del af ældreklubben afholdes blandt andet oplæg 
om sundhed, besøg på lokalcentre, udflugter til byens kultur- og fritidstilbud samt fx 
bankospil i Kvindehuset.  Kvindehusets bydelsmødre fungerer som tolke for ældreklubben, 
hvor det er nødvendigt og kan også ledsage den ældre til og fra Kvindehuset. 

6.15. Brugernes ønsker til aktiviteter mv. 
 
Brugerne er som nævnt meget tilfredse med Kvindehusets aktiviteter, og de skulle bruge lang 
tid på at komme op med forslag til, hvordan huset kunne forbedres. Herunder listes de idéer, 
der fremkom under interview og samtaler i forbindelse med evaluators ophold i Kvindehuset. 

- Flere udflugter (eksempelvis i sommerhus, til Randers Regnskov, på museum, i 
teatret, i biografen etc., og gerne med overnatning) 

- Flere fester uden børn 

- Flere tilbud til kvinder i teenageårene  

- Flere arrangementer om aftenen 

- Flere arrangementer i hinandens hjem 

- Tilbud om dans (arabisk dans eller mavedans) 

- Tilbud om ferie – både for kvinder samt kvinder og børn 

- Tilbud om svømning 
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- At de ansatte i endnu højere grad bistår med kontakt til aktiviteter uden for huset 

- Isolering og generel forbedring af kælderen. 

- Flere borde og stole – blandt andet til spisning med større grupper 

- Støttehjul til cyklerne 

- Større hus hvor der bedre er plads til de mange aktiviteter og til motionshold i 
stueplan 
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7. SAMARBEJDSPARTNERE, SYNLIGGØRELSE OG FINANSIERING  

Samarbejde med kommunen 
Siden 2013 har Kvindehuset registreret 53 
henvendelser fra Aarhus Kommune 
angående forskellige emner. Det være sig 
socialrådgivere, der henviser kvinder til 
stedet, jobvejledere vedrørende mulig 
tilknytning af praktikanter, diverse 
ansatte der ønsker hjælp til brobygnings- 
eller tolkeopgaver samt medarbejdere, 
der anser Kvindehuset som en mulig 
samarbejdspartner i forskellige projekter. 
Kontaktfladen mellem kommunen og 
Kvindehuset er således ganske stor. Et af 
problemerne er, at de mange 
henvendelser kommer fra mange 
forskellige steder i kommunen, hvorfor 
ingen i kommunen formentlig har et 
overblik over Kvindehusets betydning. 
Det anbefales derfor, at man lægger en 
strategi for Kvindehusets samarbejde 
med kommunen. 

Konkret anbefales, at der følges op på 
henvendelser fra kommunen, særligt når 
brugere henvises derfra. Én mulighed er 
eksempelvis at henvende sig skriftligt til 
den relevante sagsbehandler og høre, om 
vedkommende er tilfreds med 
samarbejdet. Det er både en måde at holde Kvindehuset ”top of mind” hos sagsbehandlere 
og samtidig en måde at dokumentere den indsats, Kvindehuset stort set gratis yder for 
kommunen. Denne dokumentation kunne herefter systematiseres og videreformidles til 
relevante myndighedspersoner højere oppe i forvaltningen for at sikre, at de også er 
opmærksomme på den indsats, der udføres.  

Udarbejdelse af kommunikationsstrategi 
Det vurderes, at huset bidrager med mere til Aarhus, end kommunen og andre potentielle 
samarbejdspartnere har fået øjnene op for. At huset er et godt kort i Aarhus, understreges 
eksempelvis af, at mange henvender sig for at rekruttere informanter til forskellige 
undersøgelser. Kvindehuset har et rigtig godt ry blandt de, der kender det, men der er plads 
til forbedring i forhold til at skabe opmærksomhed om huset blandt flere potentielle brugere 
og samarbejdspartnere.  

For at tydeliggøre husets funktion og værdi i forhold til nuværende og potentielle 
samarbejdspartnere anbefales det derfor, at huset udarbejder en ekstern 
kommunikationsstrategi, som skal forøge synligheden af huset og dets resultater. Strategien 
bør indeholde en plan for udviklingen af en visuel identitet, brand og valg af 

Mette M. Kristensen, Bestsellerfonden 

Kvindehuset virkede som et godt initiativ 
med nogle ildsjæle, men også som nogle, der 
havde brug for at finde strategisk retning og 
tænke mere i bæredygtige strategier. […] 
Man skal turde at træffe de svære valg, […] 
men der ligger en udfordring i, at det nye 
Kvindehuset bevarer sin ånd. 

Mai-Britt Haugaard Jeppesen, 
Bydelsmødrenes Sekretariat 

 Kvindehuset ved bare rigtig meget. De 
er nogle gode sparringspartnere for mig 
omkring alt muligt med kvinde – 
problemstillinger, viden eller hvad der nu er 
brug for. Det er vigtigt, når man sidder i et 
landssekretariat, at man ved, hvad der 
fungerer lokalt. 
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kommunikationsplatforme og -produkter. I forhold til produkter vil evaluator som 
udgangspunkt anbefale en ny og forbedret hjemmeside, der i højere grad appellerer til 
samarbejdspartnere og en god og let anvendelig skabelon til et (evt. halvårligt) nyhedsbrev. 
Herudover bør det overvejes at have en attraktiv facebookside, samt eventuelt videoklip på 
Youtube. Det anbefales Kvindehuset, såfremt man prioriterer at forfølge denne mulighed, at 
søge penge udefra til formålet, eksempelvis fra fonde. 

Det anbefales, at Kvindehuset, for at fastholde og tiltrække samarbejdspartnere og finansiel 
støtte, bliver bedre til at dokumentere husets gode resultater. I den forbindelse anbefales 
det, at huset i højere grad fokuserer på nogle få temaer. Et bud på sådanne temaer kunne 
være: 

 Arbejdsmarkedstilknytning og uddannelse 

 Sproglig udvikling 

 Medborgerskab 

 Forældreskab 

Områder som medborger- og forældreskab anses for væsentlige for nuværende 
samarbejdspartnere, herunder Bestsellerfonden, og begge dele er områder, som herværende 
evaluering viser, at Kvindehuset i høj grad lykkes med.  

Finansiering 
Den største udfordring og trussel mod husets eksistens er den ustabile økonomiske situation.  
Samtidig yder Kvindehuset en række ydelser, som de kunne tage penge for. Huset kan for 
eksempel rejse midler ved at tage betaling for at tilbyde oplæg om huset, afholdelse af kurser 
og besøg samt tilbyde sig som rådgivere i forhold til øvrige tiltag i Aarhus Kommune. Det 
anbefales, at Kvindehuset overvejer hvilke nuværende og potentielle ydelser af denne 
karakter, der kan anvendes til at rejse midler. 

Herudover anbefales det, at huset i forhold til finansiering i højere grad anvender tid på 
netværk, herunder i forhold til fonde og ministerier i forbindelse med ansøgning om midler. 
Det anbefales derudover, at man afsøger 
muligheden for at koble sig på relevante 
integrationsprojekter, hvor huset kan 
fungere som gatekeeper i forhold til 
etniske minoritetskvinder i Aarhus. 

Det anbefales også, at man overvejer en 
støttemedlemsskabsordning, hvor lokale 
virksomheder og privatpersoner kunne 
bidrage med et fast årligt beløb. Dette 
kunne også være en måde at skabe en 
tættere relation til det lokale erhvervsliv, 
som i andre forbindelser kunne vise sig at 
blive værdifuld. Man kunne eksempelvis 
forestille sig, at nogle virksomheder ville 
være villige til, at tage brugere af Kvindehuset ind i praktik og lignende – noget som mange 
brugere efterspørger, og som kommunen også tillægger stor værdi. Det er i denne 
forbindelse vigtigt, at der etableres en god rutine med udsendelse af nyhedsbreve. 

Mai-Britt Haugaard Jeppesen, 
Bydelsmødrenes Sekretariat 

 Når vi har arrangementer fra 
Landssekretariatets side, hvor vi både skal 
afholde kurser i Jylland og i København, så er 
kurserne blevet afholdt i Kvindehuset, og det 
fungerer bare enormt godt. […] Det er bare at 
finde en dato, og så står de for alt det 
praktiske. 
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En anden mulighed, der er blevet debatteret hos personalegruppen i huset, er, at lave 
socialøkonomisk virksomhed. Det er blevet foreslået at todele huset, så der var en halvdel 
med Foreningen Kvindehuset i Aarhus, som den eksisterer i øjeblikket, og en halvdel der blev 
drevet som virksomhed. Hvis denne idé skal realiseres, foreslås det, at Kvindehuset etablerer 
et samarbejde med en virksomhed, der allerede har erfaring inden for området, da huset for 
nuværende ikke selv har erfaring med at drive virksomhed. Dog viser tidligere erfaringer, at 
det er vanskeligt at tjene penge på socialøkonomisk virksomhed, og at det i stedet kan ende 
med at koste huset penge. Evaluator anbefaler således, at man er varsom med at forfølge 
denne strategi. 


