
	
	
	
	
	
	

	
	

 

 
TJEKLISTE: 5 gode råd til forældresamarbejde 
 
Børnedemokraternes forældre er vigtige samarbejdspartnere og deres opbakning er nødvendig for både 
børnedemokraterne og børnedemokratiet. Forældrene kan samtidig blive glade og stolte over deres børns 
medvirken, og det de er med til at skabe som børnedemokrater. Tal med forældrene allerede når I 
rekrutterer børnedemokrater, fx på et informationsmøde eller når I inviterer børnene til den første aktivitet. 
 

1. Informer og forventningsafstem. Fortæl om hvad børnedemokratiet går ud på, hvilke aktiviteter 
deres børn kan være med til og tal med forældrene om både deres og jeres forventninger til det 
kommende samarbejde. 
 

2. Husk samtykke. Lad børnene tilmelde sig aktiviteter via en tilmeldingsseddel på invitationen, som 
forældrene skal underskrive. På den måde sikrer I jer, at forældrene altid er informerede og har givet 
samtykke til deltagelse. Se Den lille lovsamling for mere information.  
 

3. Orienter løbende. Når forældre holdes orienterede om børnedemokratiet, har de også bedre 
mulighed for at tale med deres børn om aktiviteterne og huske dem på disse. I kan fx orientere, når I 
omdeler invitationer til børnedemokraterne og evt. supplere med årlige forældremøder. 

 
4. Involver forældre. Selvom forældre ikke deltager direkte i børneinddragelsesaktiviteter, kan de 

bidrage positivt til børnedemokratiet med praktisk hjælp som fx transport til ekskursioner, bage en 
kage til et børnemøde eller hjælpe til ved en social aktivitet, børnedemokraterne arrangerer. 

 
5. Inviter forældre, når det er muligt. Det kan være en god idé at invitere forældrene til fx indvielser 

eller sociale arrangementer, som børnedemokraterne står for, så de kan følge med i 
børnedemokratiet og se hvad deres børn skaber.   
 

 

 

 Fællesskab og engagement af forældre 
Børnedemokratiet kan medvirke til, at forældre lærer hinanden, jer og boligområdet bedre at kende, ligesom det kan betyde, at 
forældrene deltager i sociale arrangementer i boligområdet og måske engagerer sig i beboerdemokratiet. 


