Boris Andersen Rådgivning
Undersøgelse | Evaluering | Kommunikation

Familiekøkkenet

- evaluering af et boligsocialt madlavningsprojekt

Maj 2022

Indhold
1. Introduktion............................................................................................................................... 3
2. Resultater .................................................................................................................................. 5
2.1. Tilfredsheden med Familiekøkkenet .......................................................................................................... 5
2.2. Om læringsudbyttet efter deltagelse i Familiekøkkenet ............................................................................. 8
2.3. Om anbefalinger af Familiekøkkenet........................................................................................................ 10
2.4. Om Familiekøkkenets betydning for den sociale sammenhængskraft .................................................... 11

3. Sammenfatning ...................................................................................................................... 12

2

1. Introduktion
”Familiekøkkenet” er et madskoletilbud målrettet forældre og deres børn (2.-5. klasse) bosiddende i almennyttige
boligforeninger i København, nærmere betegnet på Nørrebro (BoVita Mjølnerparken; AKB Lundtoftegade, AKB
Titanparken), i Nordvest (fsb Bispeparken), i Tingbjerg (fsb Tingbjerg og Utterslevhuse) og i Valby (KAB Valby
Sydhavnen). Projektet har været udbudt i perioden 2019-2022, er støttet økonomisk af Københavns Kommune og er
drevet af Hello Kitchen – foreningen for madglæde og fællesskaber.
Nærværende evaluering indbefatter familier fra boligområderne i Tingbjerg, i Valby og på Nørrebro (AKB Titanparken
og AKB Lundtoftegade).
Evalueringen dækker Familiekøkkenet, der er gennemført i perioden 1. september 2021 – 24. marts 2022 og har
omfattet 37 familier (i praksis en forælder og et barn pr familie), der har mødtes 10 familier ad gange fire gange i et
skolekøkken på den lokale folkeskole. Efter madlavningen har der været fællesspisning. Forløbet er blevet afsluttet
med en gæstemiddag, hvor hver familie har inviteret en gæst til at spise med.

En stolt børnevært til gæstespisningen

Et dækket bord til gæstespisningen

Rapporten, der er målrettet Københavns Kommune, vil vurdere om de mål, som Københavns Kommune opstillede ved
projektets begyndelse, er nået. De lød:
1.
2.
3.
4.
5.

At børn og familier oplever glæde og fællesskab omkring madlavning og fællesspisning.
At inspirere børn og familier til at indgå i og etablere madfællesskaber på tværs af generationer.
At børn og familier får øget viden og handlekompetencer i forhold til bæredygtighed, billig og sund mad.
At børn og familier bruger deres viden og færdigheder om sund mad i egen hverdagspraksis.
At styrke børn og familiers netværk og den sociale sammenhængskraft i boligområderne.
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Rapportens konklusionskapitel er skrevet i en form, der skulle gøre det muligt at læse det selvstændigt som et
summery, men det anbefales at læse rapporten i sin helhed, fordi de foregående kapitler begrunder
sammenfatningens konklusioner.
God læselyst
Boris Andersen, ph.d., ekstern lektor Aalborg Universitet
Maj 2022

Datagrundlag for evalueringen:
1. Spørgeskemabesvarelser, med kommentarmulighed fra forældrene efter deres deltagelse i Familiekøkkenet
2. Tre gruppeinterviews med forældre.
3. Observationsnoter fra alle underviserne.
4. Et gruppeinterview med to undervisere.
5. Et gruppeinterview med to boligsociale medarbejdere fra boligforeningen KAB Valby Sydhavnen og
boligforeningen AKB Lundtoftegade.

---000---
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2. Resultater
2.1. Tilfredsheden med Familiekøkkenet
I forbindelse med den tredje mødegang blev forældrene bedt om at udfylde et spørgeskema, der af hensyn til
overskueligheden var begrænset til i alt 10 spørgsmål.
Til ét af spørgsmålene blev de bedt om at vurdere deres tilfredshed med Familiekøkkenet. Svarfordelingen blev som
følger:

Hvor tilfreds har du været med
Familiekøkkenet?

Meget
tilfreds

Tilfreds

81 %

19 %

Utilfreds
-

Meget
utilfreds

Ved
ikke

-

-

Total
100 %
(N=27)

At ingen udtrykte utilfredshed bør opfattes som en cadeau til såvel undervisere som de øvrige projektinvolverede.
De efterfølgende kvalitative interviews gav mulighed for at få nogle eksempler på, hvad den store tilfredshed
dækkede over. Udover henvisninger til det nye, som de havde lært, var det gentagende for deres begrundelser, en
henvisning til at det havde været ”så hyggeligt at deltage i Familiekøkkenet”, og ”at der havde været en rigtig god
stemning”. Herudover pegede de også, som noget fælles, på undervisernes evne til at forklare, hvad der skulle gøres,
og at det havde givet dem en mulighed for en anden form for samvær med både deres egne børn og de andre voksne,
end de havde mulighed for derhjemme.
Formuleret med forældrenes egne ord, fx:
•
•
•

”Jeg synes, der er god oplevelse for os, fordi mine børn og mig møder mange ny mennesker og jeg lærer mange
nye retter.”
”Familiekøkkenet var god og social … man kan lære nye mennesker at kende … det har også været børnevenligt.”
”Nu er mine børn blevet bedre til at hjælpe til og vaske op ... min søn er blevet rigtig glad for at lave mad… jeg
kunne ikke selv lide at lave mad [i forvejen] men det blev sjovt med Familiekøkkenet.”

Som supplement til tilfredshedsmålingen blev forældrene bedt om at give en tilbagemelding, der gik mere specifikt på
det sociale aspekt ved køkkenskoledeltagelsen. Her fordeler svarene sig som følger:
Total

På en skala fra 1-5 (5 er bedst) – hvor godt syntes
du om:

1

2

3

4

5

At lave mad sammen med dit barn i
Familiekøkkenet?

-

-

8%

-

92%

100 %
(N=30)

At lave mad sammen med de andre familier i
Familiekøkkenet?

4%

-

8%

15 %

73%

100%
(N=30)

At spise sammen med de andre familier?

-

-

-

8%

92 %

100 %
(N=30)

Udover, at langt de fleste har syntes godt om at lave mad med deres børn, er det især bemærkelsesværdigt, at lige så
mange har været glade for samværet under det efterfølgende fællesmåltid, samt – om end i lidt mindre grad – også
har syntes om at lave mad sammen med de andre familier.
Med henblik på at kunne belyse, om deltagelsen i Familiekøkkenet potentielt ville kunne få betydning bagefter, blev
forældrene spurgt om, hvorvidt de selv havde fået mere lyst til at lave mad med deres barn og give deres vurdering af,
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om deres barn havde fået lyst til at lave mad sammen med dem - samt i forlængelse heraf - om deres barn havde fået
lyst til at smage på ny mad.
Efter Familiekøkkenet…

Meget enig

Enig

Uenig

Meget uenig

Ved ikke

Total

Har jeg fået større lyst til at lave
mad med mit barn.

72 %

28 %

-

-

-

100 %
(N=29)

Oplever jeg, at mit barn har fået
større lyst til at lave mad sammen
med mig.

73 %

27 %

-

-

-

100 %
(N=30)

Oplever jeg, at mit barn har fået
større lyst til at smage på ny mad.

67 %

33 %

-

-

-

100 %
(N=30)

Her finder vi en lidt større forskel mellem ”meget enig” og ”enig”, end tilfældet var, da det gjaldt tilfredsheden. Det
kan selvsagt skyldes en reel forskel, men det skal bemærkes, at undersøgelsesdesignet ikke giver nogen indsigt i, i
hvor høj grad forældrene og deres børn i forvejen havde lyst til at lave mad sammen, henholdsvis – for børnenes
vedkommende – om de havde lyst til ”at smage på ny mad”. Det er ikke til at afgøre med sikkerhed.

Forældre og børn, der laver mad sammen
Fra interviewene med de boligsociale medarbejdere kan tilføjes, at de giver flere eksempler på, at forældrene har
fortalt dem om, hvordan deres børn er begyndt at lave mere mad derhjemme, efter at de har været i Familiekøkkenet
og for øvrigt flittigt har brugt det opskrifthæfte, som de har fået i Familiekøkkenet.
De boligsociale medarbejdere fremhæver også den mulighed for socialt samvær imellem børnene og de voksne, som
deltagerne har fået. På baggrund af deres dialog med forældrene har de også bemærket, at forældrenes deltagelse i
Familiekøkkenet har skabt en positiv opmærksomhed på sund mad og lyst til at tilberede nye retter.
Om det, der kunne blive bedre – eller ikke har været godt nok
I gruppeinterviewene blev forældrene bedt om at fortælle ting, som de ikke syntes havde været godt eller pege på
ting, som kunne blive bedre i fremtiden. Det havde de meget svært ved, og der kom ikke noget, der var fælles for dem
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alle. Én nævnte dog, at hun havde oplevet dårlig udluftning og en anden, at der havde været lidt for få
køkkenredskaber.
En del af forslagene til forbedringer handler om mødetidspunktet for forløbene (kl. 16.15-19.00) og antallet af
mødegange (fire mødegange). Men der er ikke enighed om, hvilke ændringer der skulle til. Nogle forældre så gerne, at
det blev lidt senere (så de bedre ville kunne nå hjem fra arbejde), og andre ville gerne have, at det begyndte lidt
tidligere (så de ikke kom så sent hjem). De fleste fandt dog tidspunktet passende. Der var med få undtagelser enighed
om, at de fire mødegange hver anden uge var optimalt. Alle så meget gerne, at det blev muligt med et eller flere
forløb, fx som et tilbud to gange om året.
Også de boligsociale medarbejdere blev – på baggrund af deres feedback fra forældrene - bedt om at forholde sig til
tidspunkter og omfang. Efter de boligsociale medarbejderes opfattelse kunne både hver og hver anden uge være
godt, og de vurderede, at fire mødegange nok var passende. Med henvisning til mødrenes store ønske om at kunne
tilmelde sig endnu et forløb, bemærkede de, at selvom de også gerne så det, ville det kræve yderligere ressourcer til
at dække undervisernes løn og indkøb.
Om frafald
Omfanget af et eventuelt frafald skal omtales. Både, fordi det implicit kan være udtryk for en utilfredshed blandt
deltagerne, og fordi det altid vil være beklageligt med tanke på de penge og den energi, der kan være lagt i et projekt.
Hello Kitchen og de boligsociale medarbejdere i Familiekøkkenet har desværre ikke eksakte tal på frafald, men
skønner, at 1-2 familier pr forløb i gennemsnit er faldet fra til én eller flere mødegange. De boligsociale medarbejdere
tilføjer, at et vis frafald er almindeligt i mange af deres andre arrangementer, og at de mest stabile hold har været
dem, hvor de boligsociale medarbejdere selv har gjort en aktiv indsats for - fx med en sms - at minde deltagerne om at
møde op.
Men, som en af de boligsociale medarbejdere fortæller: ”Jeg var faktisk overrasket over, hvor mange der blev ved at
komme… jeg synes ikke, at der har været tale om et stort frafald… snarere tværtimod … der har slet ikke været mange,
der meldte fra.. det var vist 8 ud af 10, der kom hver gang... og så havde vi lige to missere i træk, men det er så dér,
hvor man lige ringer, og de siger ”Det havde jeg lige glemt”, så får man en samtale om, at de skal huske det næste
gang ... men det kommer ikke bag på mig, for vi kender det, når vi fx rekrutterer til Familieferie”
De gør samtidig opmærksom på, at der kan være ”gode” grunde til, at nogle forældre melder fra, fx fordi mange af
dem ikke er vant til at ”få sat kryds i kalenderen, så det først går op for dem på dagen” og tilføjer ”… så det er ikke,
fordi det har været unormalt med 1-2 deltagere, der ikke dukker op …”
Selvom der ikke findes nogle præcise tal for frafaldet, giver det grund til at tro, at Familiekøkkenet, i sammenligning
med andre frivillighedsbaserede arrangementer, har formået at fastholde deltagerne. Dog med den tilføjelse, at det
også skyldes engagement fra de boligsociale medarbejderes side.
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2.2. Om læringsudbyttet efter deltagelse i Familiekøkkenet

En anden del Familiekøkkenets målsætninger knytter sig til forskellige aspekter ved læringsudbyttet, hvilket i
spørgeskemaet blev sammenfattet i følgende spørgsmål:
Efter Familiekøkkenet…

Meget enig

Uenig

Meget uenig

Ved ikke

Total

21 %

-

-

3%

100 %
(N=29)

60 %

37 %

-

-

3%

100 %
(N=30)

Har jeg fået lyst til at spise sundere (fx
mere groft brød i stedet for hvidt brød,
flere grøntsager og olie i stedet for smør).

57 %

43 %

-

-

-

100 %
(N=30)

Har jeg lært at lave mad med årstidens
grøntsager (fx bruge græskar om
efteråret og ærter om sommeren).

24 %

65 %

3%

-

6%

98 %
(N=29)

Har jeg fået større lyst til at lave mere
mad med årstidens grøntsager (fx bruge
græskar om efteråret og ærter om
sommeren).

43 %

46 %

7%

-

4%

100 %
(N=28)

Vil jeg smide mindre mad ud (fx ved at
skrubbe gulerødder i stedet for at skrælle
dem og bruge kartofler med skræl).

37 %

50 %

7%

3%

100 %
(N=30)

Har jeg lært nye praktiske ting, der gør
det nemmere at lave mad med mit barn
(fx, hvordan mit barn bruger en kniv
sikkert).

76 %

Har jeg lært nyt om sund mad (fx, at det
er godt at bruge groft brød/mel, mange
grøntsager og olie i stedet for smør).

Enig

3%

Som det fremgår, peger tilbagemeldingerne på, at læringsudbyttet især knytter sig til de små praktiske ting, som kan
lette madlavningen (Hello Kitchen kalder det selv for ”køkkentricks”). I deres begrundelser husker forældrene fx:
”Måden, hvorpå børn skal bruge en stor og skarp kniv på en sikker måde”, ”At man kan lægge en klud under
skærebrættet, så det ikke rutsjer”, og ”At man kan hakke persille i et glas i stedet for at hakke den med en kniv”.
Om underviserne tilføjer forældrene bl.a., at ”de har været meget søde og pædagogiske…”, at de har kunnet ”forklare
tingene ordentligt for både mig om min datter”, samt de har været ”meget positive og glade værter.”

Nogle af underviserne fra Familiekøkkenet
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Fra interviewet med de boligsociale medarbejdere, skal tilføjes, at de fremhæver værdien af, at ”Familiekøkkenets
pædagogisk/didaktiske tilgang bygger på inddragelse af børnene, hvilket også lærer forældrene noget.”
Alle forældrene, i interviewene, udtrykker stor tilfredshed med det udleverede opskrifthæfte, som de – og deres børn
– har brugt både under forløbene, og når de skulle tilberede retterne derhjemme. De fremhæver især opskrifternes
kombination af letforståelig tekst og tegnede illustrationer (én mor fortæller endda, at hendes ”mand er begyndt at
lave mere mad, fordi han bruger opskriftbogen”).

Et lille udpluk af opskriftshæftet

Fra undervisernes observationsnotater, skal til illustration tilføjes:
•

”En lille pige står og nyder at ælte dej, da hun pludseligt udbryder: Ahhh det er lige så lækkert som håndcreme!”.

•

”De store drenge er blevet supergode til at smage på tingene og sætter nu ord på, hvad råvarerne/grøntsagerne
smager af.”

•

”De samme drenge står og hygger sig med at skrælle og rive rødbeder. De bruger lang tid på det og er stolte af
deres resultat.”

Også med hensyn læringen om sund og bæredygtigt produceret mad og lysten til efterfølgende at spise den synes
forældrene at have fået meget ud af deres deltagelse i Familiekøkkenet.
At dette synes at være lykkes, kan illustrere ved følgende typiske eksempler fra forældrene:
•
•
•

”Mine børn er blevet bedre til at spise sund mad, fordi de ser de andre gør det”.
”Børnene var rigtig glade for grøntsagerne, også derhjemme, hvor jeg normalt ikke laver mad med så mange
grøntsager … jeg tror, at de bedre kunne lide grøntsagerne, fordi de selv havde været med i køkkenet…”.
”Det var rigtig gode opskrifter, og de var gode til at forklare os, hvordan vi skulle gøre det praktiske og vise os,
hvilke grøntsager, der var sunde.”

De boligsociale medarbejdere henviser også til forhold af betydning for sundhed, fx når mødrene fortæller dem, at de
ikke behøver at bruge så meget fedt, som nogle af dem er tilbøjelige til at gøre derhjemme. De ser en pointe i, at
projektet ikke ved rekruttering generelt profileres som et sundhedstilbud, men et samværstilbud. De peger dog på, at
det i nogle sammenhænge overfor nogle af forældrene har været en pointe i at kunne tænke på ”det
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sundhedsmæssige”, fx når sundhedsplejersken har fortalt forældrene, at deres barn ”er større end gennemsnittet”, og
at det derfor ville være godt at få ændret på kosten. I de tilfælde har de boligsociale medarbejdere dog primært
”reklameret med det… det er mere sådan… ”kom og hyg dig med dit barn”, så er det er mere sundhedsmæssige mere
kommet som sådan en ting, der må komme bagefter”.

2.3. Om anbefalinger af Familiekøkkenet
Den store tilfredshed sætter sig – ikke overraskende - også igennem som et ønske om at ville anbefale
Familiekøkkenet til andre beboere:

Vil du anbefale Familiekøkkenet til andre?

Ja

Nej

93 %

7%

Ved ikke
-

Total
100 %
(n=27)

Da forældrene et stykke efter den sidste undervisningsgang blev spurgt, om de havde anbefalet Familiekøkkenet til
andre, viste det sig, at det havde de næsten alle sammen gjort. Et par illustrative typiske eksempler:
•

•
•

”Ja, jeg anbefalet det, for det var virkeligt sjovt … og jeg har overvejet, om jeg skulle finde noget privat bagefter,
hvor man kunne tilmelde sine børn … jeg ved godt, at der er sådan noget paragtigt, men det er jeg ikke
interesseret i. Jeg har prøvet at finde noget andet, men der er desværre ikke noget ligesom Familiekøkkenet … og
sådan noget folkekøkken, hvor man bare skal mødes om at spise, det er ikke noget for mig…”
”Ja, min datter har anbefalet det … hun så Familiekøkkenet som en fritidsaktivitet … altså ligesom den store, der
går til boksning … så sagde hun altså ”Jeg går til madlavning”… det har hun sagt i skolen.”
” Ja, fordi så får vi slappet af, og der er ikke noget, der stresser, og man har sat tid af til det her, og man laver
noget, og man spiser sammen, man har sådan en hyggedag sammen; sådan lidt ”hverdagshygge”, hvor man
kommer ud af dagligdagen … og så skal man ikke tænke på at lave mad og vaske op, som man ellers skal.”

Med hensyn til, hvordan man bedst ville kunne få flere familier med, peger forældrene på den personlige kontakt,
som det absolut bedste. Herudover nævner nogle mulighederne for at bruge skolens klasse- eller madkundskabslærer
og de boligsociale medarbejdere til rekruttering.
Alle de interviewede understreger dog, at en anbefaling forudsætter, at der ikke – eller kun i symbolsk form – må blive
tale om deltagerbetaling, fordi mange af familierne har en stram økonomi og derfor er nødt til at fortage mange
økonomiske prioriteringer i hverdagen.
Også de boligsociale medarbejdere vil meget gerne anbefale Familiekøkkenet til deres kollegaer i andre
boligforeninger, men som for forældrene vedkommende med en pointering af, at det forudsætter en
finansieringsmodel, der ikke forudsætter deltagerbetaling i nævneværdigt omfang.
Herudover skal nævnes, at de boligsociale medarbejdere også begrunder deres positive vurdering af Familiekøkkenet
med henvisning til mere personligt-professionelle forhold, fx:
•

At konceptet for Familiekøkkenet i sammenligning med andre projekter, de har været involveret i, har været
præcist beskrevet i en ”rigtig god balance imellem at være imødekommende og skarpe mht. proces og
dokumentation for deres hidtidige erfaringer”
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•

•

At det kun i begrænset omfang har skullet involvere dem; som én fortæller: ”Hvis man gerne vil deltage i én af
undervisningsgangene, så bruger man selvfølgelig tre timer på dét, men ellers er det jo bare et kvarters tid pr.
gang til at sende sms’erne … men ellers er det næsten ingenting”.
At det har været personligt og professionelt motiverende for dem at være involveret i.

2.4 Om Familiekøkkenets betydning for den sociale sammenhængskraft
Målet om at fremme den sociale sammenhængskraft blev i spørgeskemaet til forældrene belyst med et spørgsmål
om, hvorvidt deres børn havde fået nye venner
Efter Familiekøkkenet…
Oplever jeg, at mit barn har
fået nye venner.

Meget
enig
27 %

Enig

Uenig

60 %

3%

Meget
uenig
3%

Ved
ikke
7 %

Total
100 %
(N=30)

Her synes andelen, for hvem Familiekøkken-deltagelsen har medført nye venskaber, bemærkelsesværdig høj.
Som typiske eksempler fortæller forældrene:
•
•

”Børnene blev rigtig gode venner, selvom de ikke kendte hinanden i forvejen og er efterfølgende blevet gode
venner, selvom de ikke går på samme skole… de voksne blev også rigtig gode venner.”
”Ja, altså pigerne, nu var det noget andet, men der mødte pigerne nogle andre piger, der også var der, og der
legede de sammen, selvom de ikke kendte hinanden i forvejen … de blev rigtig gode venner … vi mødre vi tænkte;
”Ih, hvor dejligt”, så kan vi lige hygge os og drikke en kop te eller et eller andet… så bekendte … det kan man godt
sige.”

Af relevans for de boligsociale medarbejderes arbejde med at ”styrke den sociale sammenhængkraft” peger de - som
noget positivt - også på, at det har givet dem mange anledninger til at få en kontakt med beboerne om ”noget rart og
dejligt, at samarbejde om”. Det har også givet en anledning til samtaler om andre ting, fx om jobsituation, forhold til
deres børn, dialog med andre myndigheder og lignende.
Af betydningen for de sociale relationer, peger forældrene endvidere på, at det har givet gode muligheder for at
beboere, ”der har mange udfordringer i hverdagen, møder dem, der ikke er så udfordrede med en mulighed for at få
etableret flere blivende netværk.”
---000---
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3. Sammenfatning
Som sammenfatning på evalueringen af Familiekøkkenet skal - med henvisning til rapportens målsætninger i kapitel 1
og resultatgennemgangen i kapitel 2 – fremhæves følgende:
1. Usædvanlig stor tilfredshed fra deltagerne
Samtlige deltagere har udtrykt tilfredshed med deres deltagelse i Familiekøkkenet (81% meget tilfreds/19 % tilfreds).
Alle de interviewede forældre ville meget gerne deltage i endnu et forløb, hvis der blev mulighed for det.
2. Glæden ved samværet med de andre børn og familierne imellem har været bemærkelsesværdig høj
Udover henvisninger til det nye, som de havde lært, var forældrenes begrundelser typisk, at det havde været ”så
hyggeligt at deltage i Familiekøkkenet”, og ”at der havde været en rigtig god stemning” og ”at det havde været rart at
være sammen med børnene og de andre familier”. Herudover pegede de også på undervisernes evne til at forklare,
hvad der skulle gøres, og at det havde givet dem en mulighed for en anden form for samvær med både deres egne
børn og de andre voksne, end de havde mulighed for derhjemme. 87 % af forældrene mener, at deres børn har fået
nye venner efter deres deltagelse i Familiekøkkenet.
3. Stort læringsudbytte
Med hensyn til læring om sund og bæredygtigt produceret mad - og lysten til efterfølgende at spise den - har udbyttet
også været bemærkelsesværdigt højt. Som noget særligt, der har gjort indtryk, er de små praktiske ting, som Hello
Kitchen selv kalder for ”køkkentricks”. I deres begrundelser husker forældrene fx ”Måden børn skal bruge en stor og
skarp kniv på en sikker måde”, ”At man kan lægge en klud under skærebrættet, så det ikke rutsjer”, og ”At man kan
hakke persille i et glas i stedet for at hakke den med en kniv”.
Alle forældrene udtrykker i interviewene også stor tilfredshed med det udleverede opskrifthæfte, som de – og deres
børn – har brugt både under forløbene, og når de skulle tilberede retterne derhjemme. De fremhæver især
opskrifternes kombination af letforståelig tekst og tegnede illustrationer.
Fra interviewene med de boligsociale medarbejdere skal tilføjes, at de giver mange eksempler på, at forældrene har
fortalt dem om, hvordan deres børn er begyndt at lave mere mad derhjemme, efter at de har været i
Familiekøkkenet, og at de for øvrigt også flittigt har brugt opskrifthæftet.
4. Alle vil gerne anbefale Familiekøkkenet til andre beboere – og mange har allerede gjort det
Den store tilfredshed sætter sig – ikke overraskende - igennem som et ønske om at ville anbefale Familiekøkkenet til
andre beboere. Da mødrene et stykke tid efter den sidste undervisningsgang blev spurgt, om de havde anbefalet
Familiekøkkenet til andre, viste det sig, at det havde de næsten alle sammen gjort. Også de boligsociale medarbejdere
vil meget gerne anbefale Familiekøkkenet til deres kollegaer i andre boligforeninger.
Med hensyn til, hvordan man bedst ville kunne få flere familier med, peger forældrene på den personlige kontakt,
som det absolut bedste. Herudover nævner nogle mulighederne for at bruge skolens klasse- eller madkundskabslærer
og de boligsociale medarbejdere.
5. Deltagerbetaling vil sandsynligvis være en stor barriere for forsættelse og videre udbredelse
Alle de interviewede forældre understreger, at deres anbefaling forudsætter, at der ikke – eller kun i symbolsk form –
må blive tale om deltagerbetaling, fordi mange af familierne har en stram økonomi og derfor er nødt til at fortage
mange økonomiske prioriteringer i hverdagen. Denne opfattelse deles af de boligsociale medarbejdere.
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6. Familiekøkkenet har støttet de boligsociale medarbejdere i deres arbejde
Af relevans for de boligsociale medarbejderes arbejde med at ”styrke den sociale sammenhængkraft” peger de på, at
det har givet dem mange anledninger til at få en kontakt med beboerne om ”noget rart og dejligt, at samarbejde om”.
Det har også givet dem en anledning til samtaler om andre ting, fx om jobsituation, forhold til beboernes børn, dialog
med andre myndigheder og lignende.
Af betydning for de sociale relationer, fremhæver forældrene, at det er rart, når der gives muligheder for, at beboere
med mange udfordringer i hverdagen kan møde dem, der ikke er så udfordrede med en mulighed for at få etableret
flere blivende netværk.
7. Alle budgetter, deadlines og aftaler er overholdt
Afslutningsvist skal nævnes, at alle budgetter, deadlines og aftaler, der er indgået mellem Københavns Kommune og
Familiekøkkenet/Hello Kitchen er blevet overholdt i projektet.
---000---
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