
  

 

 

 

TJEKLISTE: 10 gode råd til ekskursion med 

børnedemokrater 
 

En ekskursion kan give inspiration, sammenhold og gode relationer i jeres børnedemokrati. I kan fx besøge 

Folketinget eller den lokale kommunalbestyrelse for at se, hvor politikerne arbejder og lære om demokrati i 

praksis. Eller I kan tage til et andet boligområde for fx at blive inspireret af deres legepladser, grønne 

områder eller af deres måde at arbejde med børnedemokrati på. 

 

  Forberedelse  
1. Samarbejd med andre. Praktisk er det rart med flere hænder, og herudover kan det bidrage 

med inspiration til planlægningen. I kan fx samarbejde med afdelingsbestyrelsen eller den lokale 

skole.  

2. Vælg udflugtsmål og tidspunkt for ekskursion. Inddrag gerne børnedemokraterne i 

beslutningen om, hvor I skal hen, og hvornår I skal afsted. Vælg et sted der giver inspiration til 

jeres børnedemokrati.  

3. Udarbejd program med plads til hygge. Læg en plan for hvad I skal opleve og skriv 

programmet i invitationen, så også forældrene ved besked. Fortæl om jeres program til 

kontaktpersonen fra det sted, I besøger, så I sikrer jer, at I er enige om, hvad der skal ske på 

dagen. 

4. Inviter og husk samtykke til transport. Benyt invitation til ekskursion og husk at sikre jer, at I 

har forældrenes samtykke til kørsel, hvis I benytter bil til transport.  

5. Forbered børnene. Tal med børnene om det sted, I skal besøge. Forbered evt. spørgsmål 

sammen med børnene, som de kan stille til dem, I besøger. 

 

  På dagen  

6. Aftal at mødes i god tid. Så kan I nå at få fat i de børn, der eventuelt skulle have glemt 

ekskursionen. 

7. Husk forplejning. Tidspunktet for jeres ekskursion afgør, om I skal tænke i snacks eller 

måltider.  

8. Støt børnene. Hvis I har forberedt, at børnene skal stille spørgsmål eller fremlægge, sørg da for 

at læg mærke til, om I skal hjælpe dem med at få fremlagt deres spørgsmål og pointer.  

9. Tag fotos. Lad evt. børnene tage egne fotos og udvælge nogle, de sender til jer, som I kan tage 

med på næste møde. Det giver noget at tale ud fra, når I mødes igen.  

10. Husk opfølgning. Inden I siger farvel, husk da at fortæl, hvordan I følger op. Det kan fx være en 

snak om hvordan ekskursionen kan inspirere til aktiviteter i jeres eget boligområde på næste 

børnemøde. 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ekskursion med skoleklasse 

I kan samarbejde med skolen om at tage på ekskursion med en hel klasse og jeres børnedemokrater. 

Det kan give fordele at samarbejde med skolen: I er flere til at planlægge dagen, lærerne kan byde ind 

med deres faglighed, I kan måske få hjælp til transport i form af en skolebus og flere børn får glæde af 

ekskursionen. Ekskursionen er en oplagt måde at opbygge et samarbejde mellem skolen og jeres 

boligområde og få udbredt børnedemokratiet til flere børn. Måske jeres ekskursion kan indgå i klassens 

arbejde med et fag. I historie kan der fx arbejdes med demokrati og i natur/teknologi kan der fx arbejdes 

med boligområdets grønne områder. 

 

 Forsikring af børn 

Når børnene er på ekskursion med børnedemokratiet, er det deres egne og forældrenes forsikringer, der 

træder i kraft, hvis der skulle ske en ulykke. Hvis barnet kommer til skade, er det barnets egen 

ulykkesforsikring, der dækker, og hvis barnet kommer til at forvolde skade på andre eller på ting, er det 

forældrenes ansvarsforsikring (under indboforsikringen), der dækker. Hvis barnet skulle komme til skade 

i forbindelse med kørsel i privat bil, er det bilens ansvarsforsikring, der dækker dette. Hvis ekskursionen 

er i samarbejde med en skoleklasse, og de sørger for transport, ligger forsikringsansvaret for skader sket 

under transport hos skolen. 


