
 
 
 
 
 
 

 
 

 

TJEKLISTE: 10 gode råd til børn og medier 
Både for jer, børnedemokraterne og jeres boligafdeling kan det være en god oplevelse at få 

børnedemokratiets arbejde vist i den lokale avis, i beboerbladet eller i fjernsynet. Det kan fx være, hvis 

børnedemokraterne har indrettet en ny legeplads, bålplads, arrangeret oprydningsdag eller på andre måder 

ændret boligområdet. Det er altid vigtigt at klæde både børnedemokraterne, deres forældre og journalisten 

på, hvis børnene skal interviewes, så børnene får en god oplevelse.  

 

 Aftal rammer for interviewet med journalisten 
1.  Bliv enige om formål. Det er vigtigt, at journalisten ønsker at blive klogere af at lytte til 

børnedemokraterne og ikke bare vil have en ’sød udtalelse’ eller lave et sjovt indslag. 

2. Aftal format. Tal om hvordan og hvor børnenes udtalelser bliver brugt, og hvornår de bringes. I skal 

bruge dette til at forberede børnene og deres forældre på interviewet. 

3. Modtag spørgsmål på forhånd. Aftal evt. at journalisten sender sine spørgsmål, så børnene kan 

nå at tænke over dem. Tal om vigtigheden af at sætte god tid af og at undgå svære ord. 

4. Aftal sted for interview. Tal med journalisten om, at børnene skal interviewes et trygt sted, fx et 

sted i boligområdet, der har noget at gøre med det, de skal interviewes om. 

5. Godkend interview. Hvis muligt, aftal da med journalisten, at I og børnene skal godkende børnenes 

udtalelser, inden de bliver offentliggjort. 

 

  Afhold forberedelsesmøde med børnene 

6. Fortæl om formål. Tal med børnene om formålet med interviewet. Læs journalistens spørgsmål 

højt, hvis I har dem, og sørg for at børnene forstår dem og får tid til at tænke over dem. Afhold fx 

forberedelsesmødet nogle dage før interviewet eller på selve dagen. 

7. Aftal hvem der skal interviewes. Tal om hvem der vil interviewes og accepter, hvis ikke alle vil. 

8. Forklar at alt ikke gengives præcist. Pladsmangel kan betyde, at journalisten forkorter forklaringer 

og ikke tager alt børnene siger med. Fortæl hvor og hvornår de kan se interviewet. 

 

 

Forberedelse af forældre 

9. Få forældres godkendelse. Aftal med forældrene at børnene må og kan deltage på det valgte 

tidspunkt, fortæl om indholdet for interviewet og hvor det bliver bragt.  

 

 Opfølgning 

 

10. Følg op på interviewet. Vis børnene artiklen, og få gerne fat i et eksemplar til dem hver. Hvis der er 

tale om et tv-indslag, se det da sammen med børnene, hvis det er muligt.  

 

 Skriftligt samtykke 

Alt efter interviewets karakter skal I overveje, om det er nødvendigt med skriftligt samtykke fra børnenes forældre. Det kommer an på en 

vurdering af emnet for interviewet og barnets alder. I børnedemokratiet vil det oftest være tilstrækkeligt med en mundtlig godkendelse fra 

børnedemokraternes forældre. Læs evt. mere her: http://mediejura.dmjx.dk/tag/boern-og-unge/. 

http://mediejura.dmjx.dk/tag/boern-og-unge/

