Årsberetning 2019-2020
Foreningen Forældre på Arbejde
Foreningen blev stiftet den 25. april 2019. Perioden maj til november brugte den stiftende arbejdsgruppe
på at definere mærkesager, projekter og aktiviteter og etablere hjemmeside. Den 11. november 2019 gik
foreningen officielt i luften med lanceringen af webside, Instagram-konto og Facebookgruppe.
Offentliggørelsen af foreningen fik en positiv modtagelse. Mere end 30 personer meldte sig ind i foreningen
umiddelbart efter lanceringen og Facebookgruppen fik i løbet af den første måned mere end 500 følgere.

Formning af foreningen
Overskriften for det sidste år for foreningens virke har været at finde vores ben. At finde ud af, hvilke
projekter og initiativer, vi skal give os i kast med. Hvordan vi kommunikerer og inddrager vores medlemmer
og interessenter. På den positive liste er, at ideerne og mulighederne for initiativer inden for vores
mærkesager er mange. Og vi har oplevet en stor interesse for sagen fra både medlemmer og medier.
Samtidig har vi måtte erkende, at vi alle er arbejdende forældre, og dermed har vi måtte prioritere hårdt i
sideerne og projekterne, for ikke at sætte for meget i gang, som vi ikke kunne følge til dørs. Det betyder, at
der er et stort potentiale for at løfte sagen til større højder, og vi håber, det kommende år vil gå mere med
egentligt projekter og aktiviteter og mindre med selve formningen af foreningen.
Projekter
Foreningens første fondsfinansierede projekt gik så småt på vingerne i slutningen af 2019 og fik for alvor
fart i 2020. Projektet er finansieret af Realdania og Nykredits Fond og har til formål at undersøge, hvilke
muligheder og hvilken form for efterspørgsel der er efter at etablere bofællesskaber for enlige forældre i
storbyen. Projektet er ved at blive afsluttet nu (Juni 2020), og vi har i den forbindelse etableret et tæt
samarbejde mellem foreningen og Rambøll Arkitekter, som vi ligeledes har lavet endnu en fondsansøgning
sammen med. Derudover er vi blevet inviteret til at fortælle om undersøgelsens resultater på
arkitekturkonferencen CAFx til oktober. Vi har ydermere startet et samarbejde op omkring projektets
videre liv sammen med virksomheden AlmenR, Rambøll Arkitekter og rådgivningsvirksomheden
Falkenstjerne.
I forlængelse af projektets afslutning og vores nye viden om enlige forældre, er vi ved at afsøge
mulighederne for at starte et nyt projekt op omkring sociale arrangementer for enlige forældre og deres
børn.
Kommunikation og aktiviteter
Facebookgruppe

Foreningens nøglekommunikation til medlemmer og interessenter går via vores Facebookgruppe, hvor vi i
skrivende stund er oppe på 889 følgere. Facebookgruppen bruges af foreningen såvel som følgerne til at
dele viden og erfaringer inden for vores mærkesager og indsamle viden fx via spørgeskemaundersøgelse og
åbne spørgsmål til debat. Desuden bruger arbejdsgruppen og bestyrelsen Facebookgruppen som en
informationsvej til vores interessenter, hvor vi anvender gruppen dialogbaseret til fx at trykprøve ideer, få
indspark til holdning mv. Vi har samtidig oplevet en interesse fra flere medier og journalister, der anvender
gruppen til at finde kilder til historier, der falder inden for vores mærkesager.
Facebookgruppens formål er, ligesom resten af foreningens virke, under udvikling. På sigt håber
arbejdsgruppen, at der kan findes ressourcer til endnu mere og mere struktureret aktivitet og debat med
foreningen som afsender.
Webinar
Foreningen har i forbindelse med offentliggørelsen af foreningen afholdt et webinar i 2019. Marianne Thiel
Persson præsenterede foreningens mærkesager og tanker med foreningen. Webinaret, som ligger på
Facebookgruppen har haft 475 visninger. Det er foreningens ambition at afholde flere og kontinuerlige
webinarer fremadrettet.
Forældre på Arbejde i medierne
Den 25. november 2019 bragte Kristeligt Dagblad en kronik skrevet af foreningens stiftere. Kronikken blev
desuden delt på foreningens Facebookside, hvor den er blevet videredelt 16 gange.
D. 13. januar 2020 skrev vi et debatindlæg om bofællesskabs-projektet, som blev bragt i Politiken.
Debatindlægget blev flittigt diskuteret i Facebookgruppen, og på baggrund af debatindlægget blev vi
kontaktet af den administrerende direktør for boligforeningen AAB med henblik på et fremtidigt
samarbejde.
Survey om hjemmearbejdende forældre i forbindelse med COVID19 lockdown
I forbindelse med COVID19 lockdown gennemførte vi en kort kombineret kvali- og kvantitativ rundspørge
om hvordan de hjemmearbejdende forældre er blevet påvirket mentalt af lockdownen, og hvad deres
primære takeaways har været fra den. I skrivende stund har 150 deltaget i den. Den forventes udbredt i
løbet af juni måned til interesseret presse.

