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Strategi for Børnedemokratiet i AKB Ved Milestedet 
- Fra 1.september 2017 til 1. januar 2020 
 
 

Vision 

AKB Ved Milestedet vil være kendt for sit Børnedemokrati og for at give børn en stemme i deres eget 

boligområde. Det er visionen at give børn indflydelse på eget liv, der hvor de bor og samtidig opnå et 

endnu mere velfungerende boligområde via Børnedemokrati.  
 

 

Mål  

Der er vedtaget tre overordnede mål, der skal sikre at den overordnede vision nås:  
 

1. Kendskab til Børnedemokratiet blandt børnene i AKB Ved Milestedet 
 

• Mål: Alle afdelingens børn mellem 10-12 år skal årligt modtage information om 

Børnedemokratiet og have mulighed for at deltage. 
 

• Handling: Ejendomslederen inviterer årligt alle børn i alderen 10-12 år og deres forældre til 

et informationsmøde om Børnedemokratiet. Her har alle børn mulighed for at melde sig som 

aktive børnedemokrater. Ved mere end syv interesserede er det de ældste børn der inddrages 

som faste børnedemokrater og de yngste inddrages ad hoc. Samtidig oprettes en venteliste for 

de yngste børn, som så løbende kommer med som faste børnedemokrater, når der bliver en 

ledig plads. Dette skal sikre at alle børn har mulighed for at deltage og komme til orde. 
 

2.  Løbende 5-7 aktive børnedemokrater i AKB Ved Milestedet 
 

Mål: Ca. 5-7 børn deltager regelmæssigt i Børnedemokratiet ved minimum to årlige 

børneinddragelsesaktiviteter, hvor børnedemokraterne medvirker til, at træffe beslutninger 

vedrørende boligområdet, i samarbejde med afdelingsbestyrelsen.  

• Handling: Ejendomslederen sørger for at inddrage børnene regelmæssigt i beslutninger via 

afholdelse af forskellige børneinddragelsesaktiviteter som fx Børnemøder, Fotosafari, 

Ekskursioner. Ved inddragelsesaktiviteterne skabes rum for at børnene kan komme med deres 

idéer og holdninger til deres boligafdeling.  
 

3. Børnedemokraterne skal skabe forandringer i AKB Ved Milestedet  
 

• Mål: Senest den 1. december 2019 har børnedemokraterne været med til at skabe konkrete 

forandringer i boligafdelingen. Forandringen kan være en fysisk forandring, en eller flere 

sociale aktiviteter for bolig- og lokalområdets børn og voksne eller noget helt tredje. 
 

• Handling: Ejendomslederen støtter børnedemokraterne i at realisere deres forslag til 

forandringer og sørger for at lokale samarbejder som fx Hendriksholm Skole, Klub og SFO, 

inddrages, hvor det giver mening. Ejendomslederen sørger også for at børnedemokraterne og 

afdelingsbestyrelsen samarbejder om børnedemokraternes ideer til forandringer. 
 

Børnedemokraterne er blevet hørt i forbindelse med udarbejdelsen af strategien. Der vil blive fulgt 

op på mål og handlinger ved afdelingsbestyrelsens løbende møder. Én gang årligt udarbejder 

Ejendomslederen en skriftlig status til Afdelingsmødet og strategien revideres ved dens udløb. 
 

”Strategi for Børnedemokratiet ved AKB Ved Milestedet” er vedtaget af afdelingsbestyrelsen. 
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