
 
DANMARKS FØRSTE 
BØRNEDEMOKRATIDAG
Nr. 2 | Januar 2019

Danmarks første Børnedemokratidag afholdt i Odense i boligafdelingen Elmelunden, CIVICA, den 27. november 2018. 
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NYHEDSBREV / PROJEKT BØRNEDEMOKRATI

Børnene har fået en stemme i boligafdelingerne, og 
de bruger den godt! I fællesskab har børn, driftsmed-
arbejdere, afdelingsbestyrelse og samarbejdspartnere 

fået iværksat spændende aktiviteter, og der lægges alle 
steder en stor arbejdsindsats i at skabe et stærkt børne-
demokrati i boligafdelingerne. 

Boligselskabet AKB Rødovre
Afdeling AKB Ved Milestedet   456 lejemål 1.400 beboere

CIVICA - Odense
Afdeling 17 - Elmelunden    206 lejemål 399 beboere

FOB - Slagelse
Afdeling 44 og 46 - Håndværkerparken  212 lejemål 500 beboere

Himmerland Boligforening
Afdeling 40, 41, 42 og 44 - Kanalkvarteret  400 lejemål 665 beboere

OVERBLIK OVER TESTAFDELINGER I PROJEKT BØRNEDEMOKRATI

Børnedemokrater på tværs af Danmark mødtes for første 
gang til en fælles Børnedemokratidag. De 25 børn præ-
senterede deres børnedemokrati og deltog i demokrati-
ske samtaler på tværs af deres boligafdelinger. På dagen 

deltog børn og driftsmedarbejdere fra projektets fire 
testafdelinger samt medlemmer af afdelingsbestyrelsen i 
Elmelunden og en SFO-leder fra Rødovre. Det var en dag 
fuld af god stemning og masser af børnedemokrati!



FÆLLES FOTOSAFARI I 
ODENSE 
Ejendomsmester Jesper samlede i september ti 
børnedemokrater og fire afdelingsbestyrelses-
medlemmer til fælles fotosafari i Elmelunden. 
Alle deltagere tog fotos af steder, de syntes var 
gode, og steder, de syntes var mindre gode. 
Det resulterede i en masse spændende fotos og 
gode demokratiske samtaler om, hvad der gør 
Elmelunden til et godt sted at bo, og hvordan 
boligafdelingen kan blive endnu bedre. Børnede-
mokrater og afdelingsbestyrelse blev enige om 
at forbedre svævebanen og området omkring 
denne. Der er et børnemøde på trapperne, hvor 
der skal tages fat på arbejdet, og i mellemtiden 
er Jesper allerede begyndt på nogle af de fore-
slåede mindre forbedringer, som fx optegning af 
målstreger på fodboldbanen.

Børnedemokrater på vej ud for at tage fotos af deres 
boligområde.

NY BÅLPLADS I SLAGELSE 
I oktober kunne Håndværkerparkens fem børnedemokrater 
”klippe snoren” og indvie deres nyetablerede bålplads og 
suttetræ. De har etableret bålpladsen i samarbejde med 
bestyrelsen for grundejerforeningen og brandinspektøren fra 
Slagelse Brand og Redning. Børnedemokraterne præsenterede 
tilblivelsen af både bålplads og suttetræ for de fremmødte og 
fik overrakt et brandtæppe som gave fra brandinspektøren. 
Lidt regn stod ikke i vejen for, at viceværterne Jørgen og 
Tommy, der er ansvarlige for børnedemokratiet, sammen 
med børnene og brandinspektøren fik fyret flot op under 
Håndværkerparkens første bål. Dagen blev afsluttet med 
fælles grillmad i højt humør.

“JEG GLÆDER MIG TIL 
SPILLEAFTENER MED 
DE ANDRE BØRN” 

fortæller Marcus, børnedemokrat 
i Håndværkerparken

Brandinspektør overrækker brandtæppe til børne-
demokraterne ved indvielsen af deres bålplads.

SPILLEAFTENER I FESTSALEN
Børnedemokraterne har nu taget hul på deres 
næste projekt, hvor de vil samle Håndværker-
parkens børn til hyggelige spilleeftermiddage og 
–aftener i festsalen. De har derfor besøgt FOB’s 
direktør for at fremlægge ideen. Direktøren bak-
kede fuldt op og bevilgede internet til festsalen, 
så nu kan alle Håndværkerparkens børn se frem 
til en invitation til spil og hygge.
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GODE RÅD TIL BEDRE 
LEGEPLADSER
Himmerland Boligforenings legepladsinspektør inviterede i 
sommer børnedemokraterne og Kim og Allan over til en na-
boboligafdeling, som gerne ville have hjælp fra børnene til at 
forbedre deres legepladser. Børnedemokraterne blev sammen 
med børnene fra boligafdelingen præsenteret for billeder af 
legepladser og udpegede, hvad de kunne lide. De var også 
selv på tur til områdets legepladser, hvor de fotograferede det, 
de syntes var godt, og det, de syntes var mindre godt. Lege-
pladsinspektøren indsamlede alle de gode råd, som er blevet 
brugt i udvælgelsen af ny legeplads til boligafdelingen.

Børnedemokrater og driftsmedarbejdere på besøg hos Aalborgs 
borgmester.

Afdelingsbestyrelsen og børnedemokratiet samarbejder 
tæt i Elmelunden, og det vækker både glæde hos
børn og voksne. 

“DET ER SÅ FEDT, AT 
BØRNENE FORTÆLLER OM 
ALT DET, DE HAR LYST TIL. 
DET BLIVER MAN GLAD AF. 
OG VI VIL GERNE HJÆLPE” 

fortæller Helle, formand for 
afdelingsbestyrelsen i Elmelunden

“DET ER GODT AT VÆRE 
MED I BØRNEDEMOKRATIET, 
FOR DE VOKSNE LYTTER TIL 
VORES IDEER” 

fortæller Dionne, 
børnedemokrat i Elmelunden

BORGMESTER TOG GODT 
IMOD BØRNEDEMOKRA-
TER I AALBORG 
Kanalkvarterets børnedemokrater har sammen 
med varmemester Kim og ejendomsfunktionær 
Allan været på besøg hos Aalborgs borgmester 
i oktober. Børnedemokraterne havde forberedt 
spørgsmål om, hvad en borgmester laver – både 
når han er på arbejde, og når han har fri - og 
det kom der gode demokratiske snakke ud af. 
Med sig havde de også en mappe fyldt med 
billeder og information om Kanalkvarterets bør-
nedemokrati, som de overrakte borgmesteren 
sammen med en stående invitation til at mødes 
igen, så borgmesteren kan følge med i børnede-
mokratiet.

“DET VAR GODT AT FÅ 
BØRNEDEMOKRATERNES 
IDEER TIL LEGEPLADSER, 
DET ER JO IKKE DE 
VOKSNE, DER VED, HVAD 
BØRNENE KAN LIDE” 

fortæller Mikael Jakobsen, 
inspektør i Himmerland 
Boligforening.
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FESTLIG INDVIELSE AF 
NATURLEGEPLADS
I sommer kunne børnedemokraterne indvie 
deres nye naturlegeplads. Det var en festlig dag 
med deltagelse af bl.a. en masse glade beboe-
re, børnedemokratiets protektor, den tidligere 
landsholdsanfører Daniel Agger, repræsentanter 
fra ledelsen i KAB, Rødovres borgmester, afde-
lingsbestyrelsen, ejendomsleder Søren og stolte 
børnedemokrater! Børnedemokratiets første 
generation børnedemokrater, som er udnævnt 
til børnedemokratiambassadører, præsenterede 
legepladsens tilblivelse, og flere samarbejdspart-
nere holdt taler.

Børnedemokrater og de to 6. klasser foran Christiansborg.

RØDOVRES BØRNEDEMOKRATER I 
DIALOG MED POLITIKERE
I november tog AKB Ved Milestedets børnedemokrater på tur 
til Folketinget sammen med to 6. klasser fra Hendriksholms 
Skole. Her blev de vist rundt af politikerne Morten Bødskov 
(S) og Stine Brix (Ø). Det var en begivenhedsrig dag, hvor 
børnene både overværede en folketingsdebat og selv indgik 
i demokratiske samtaler med politikerne om alt fra maske-
ringsforbud til hjemsendelse af børn, der har boet flere år i 
Danmark. 

“DET VAR 
SPÆNDENDE AT TALE 
MED POLITIKERNE – 
OGSÅ OM DE EMNER, 
VI VAR UENIGE OM” 

fortæller Mina, børnedemokrati-
ambassadør i AKB Ved Milestedet

Børnedemokrater, protektor og borgmester 
indvier naturlegeplads.

SKRALDEKAMPAGNE SKAL SKABE 
TRYGHED
Som udløber af en fotosafari er børnedemokraterne nu ved 
at arrangere en skraldekampagne. Kampagnen skal både 
gøre afdelingens fælles områder pænere, men også skabe 
tryghed. Utryghed var et tema i flere af børnedemokraternes 
fotos, og på det efterfølgende børnemøde pointerede børne-
ne, hvor stor betydning det har for oplevelsen af tryghed, at 
ens boligområde er rent og pænt.
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Stine Konradi  / Projektleder 
Konradi – liv i og mellem husene
stine@konradi.nu 

Dorte Mikkelsen  / Projektmedarbejder 
Konradi – liv i og mellem husene
dorte@konradi.nu

Søren Lillevang  / Ejendomsleder 
AKB Ved Milestedet
sl@kab-bolig.dk 
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Projektet er bl.a. støttet af:

DU ER OGSÅ ALTID VELKOMMEN TIL AT KONTAKTE OS:

I løbet af 2018 er der bragt artikler om Projekt børnedemokrati i de deltagende boligorganisationers 
medier samt i den lokale presse, og på projektets facebookside deler driftsmedarbejdere og 
projektsekretariat nyheder fra de deltagende afdelinger - følg os her
Projektdeltagerne og projektsekretariatet har desuden løbende holdt en række oplæg for andre, 
som er interesserede i børnedemokrati, ligesom der er kommet henvendelser fra udlandet.

FOKUS PÅ PROJEKT BØRNEDEMOKRATI

Trine Beckett: Børn gør voksne klogere, januar 2018, EVA. 

Karen Vedel: Indfang dit barns ideer, januar 2018, Magasinet Skolebørn. 

Maria Bruselius Jensen: Børn og unges deltagelse i samfundets fællesskaber, januar 2018, CeFu. 

>

>

>

Netværk for børnedemokrati, september 2018: 
Projektet afholdt temadag for driftsmedarbejdere 
for at styrke netværket og erfaringsudvekslingen 
på tværs af boligafdelingerne. 

Metodeudviklingsseminar med VELUX 
FONDEN, oktober 2018: For 4. gang deltog 
Projekt børnedemokrati i en inspirerende dag 
med de andre projekter, som også er støttet 
af VELUX FONDEN under temaet ”Børne- og 

ungeinddragelse”.  Læs mere.
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Følgeforskning ved Center for Ungdoms-
forskning, forår 2019: Forskere fra CeFU 
interviewer børnedemokraterne som led i 
følgeforskning på tværs af projekterne støttet af 
VELUX FONDEN Læs mere.

Børnedemokrati.dk, efterår 2019: Hjemmesiden 
skal fungere som introduktion til børnedemokrati 
og som et praksisværktøj for børnedemokratiets 
målgrupper: børnedemokrater, driftsmedarbejdere, 
afdelingsbestyrelse og samarbejdspartnere.
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VIL DU VIDE MERE?

Vi holder os løbende opdateret på viden om børnedemokrati og børneinddragelse. 
Er du interesseret i at vide mere om emnet, kan du bl.a. læse mere her:

https://www.facebook.com/profile.php?id=100022700345830
https://www.eva.dk/dagtilbud-boern/boern-goer-voksne-klogere
http://skoleborn.dk/feb_2018/indfang-dit-barns-ideer.html
https://www.emu.dk/sites/default/files/01_Artikel_Børn%20og%20unges%20deltagelse%20i%20samfundets%20fællesskaber_Maria%20Bruselius%20Jensen.pdf
http://veluxfoundations.dk/da/sociale-indsatser/sociale-indsatser-i-danmark
http://veluxfoundations.dk/da/sociale-indsatser/sociale-indsatser-i-danmark
https://www.cefu.dk/emner/forskning-samarbejde/livsstil-og-sundhed/naar-inddragelse-goer-en-forskel-(ibu).aspx

