
 

Oversigt over børneinddragelsesaktiviteter 
 

Der er fire overordnede børneinddragelsesaktiviteter (metoder) – ekskursion, foto- og videosafari, børnemøde og møde med beslutningstagere. 

Aktiviteterne kan anvendes til at give børn medbestemmelse i boligområdet, og er alle udviklet og testet i pilot-og udviklingsprojektet om 

børnedemokrati i perioden 2015 til 2019.  

 

Oversigten giver et overblik over børneinddragelsesaktiviteterne og samtidig uddybes de enkelte aktiviteter i forhold til:  

1. Hvad handler aktiviteten om? 

2. Hvad er formålet er aktiviteten? 

3. Erfaringer fra projekt børnedemokrati – eksempler på aktiviteter til inspiration 
 

Aktivitet Ekskursion Foto- og videosafari Børnemøde Møde med beslutningstagere 

 

 

 

 

 

 

1. Hvad handler 

aktiviteten om? 

 

At tage på en faglig tur ud af 

boligområdet med fokus på læring om 

demokrati i praksis. 

 

Der er forskellige steder man kan 

besøge: 

• Andet boligområde der arbejder 

med børnedemokrati 

• Folketinget 

• Kommunalbestyrelsen 

• Frivillig forening der arbejder med 

demokrati 

• Boligorganisation 

• Venskabsbørnebestyrelse 

/venskabsbørnedemokrater 

• Fælles børnedemokratidag 
 

 

At få børnenes perspektiv på de 

fysiske forhold i bolig- og/eller 

lokalområdet ved at bevæge sig på 

en tur rundt i bolig- og/eller 

lokalområdet. 

 

Der kan være forskellige temaer for 

en safari: 

• Tryghed  

• Sikkerhed  

• Gode og mindre gode steder i 

boligområdet 

 

 

At børnene udvikler, drøfter og 

beslutter idéer om aktiviteter og 

forandringer i deres boligområde. 

 

Der er forskellige måder man kan 

gennemføre et børnemøde på 

(arbejds- og mødeformer): 

• Traditionelt møde, fx med 

dagsorden, ordstyrer etc. 

• Workshop 

• Fremtidsværksted 

• Walk-and-talk 

• Oplæg og inddragelse af lokale 

ressourcer fx brandvæsen 

• Kombination af oplæg og 

gruppearbejde 

 

At børnene får mulighed for en 

demokratisk dialog med 

beslutningstager(e) om demokrati 

eller om idéer, hvilke børnene har 

brug for beslutningstagers opbakning 

til.  

 

Der er forskellige beslutningstagere i 

og omkring børnedemokratiet: 

• Afdelingsbestyrelse 

• Organisationsbestyrelse  

• Direktør I boligorganisation 

• Borgmester 

• Kommunalbestyrelse 

 

 

2. Hvad er 

formålet med 

aktiviteten? 

 

• At give børnene viden og 

inspiration om demokrati i praksis 

• At opdage nye samarbejdspartnere 

– for både børn og voksne - i og 

uden for boligområdet 

• At styrke børnenes fællesskab med 

hinanden og med de voksne  

 

• At de voksne får viden og 

inspiration fra børnene om 

børnenes syn på boligområdet, 

særligt de fysiske forhold  

• At børnene danner egen holdning 

til boligområdet  

• At anvende en kreativ metode, der 

kombinerer fysisk aktivitet og fx 

digitale medier 

 

• At børnene sætter deres præg på 

boligområdet igennem konkrete 

aktiviteter og/eller fornyelser i 

boligområdet  

• At styrke børnenes selvværd og 

glæde, når de selv er med til at 

udforme boligområdet 

• At styrke børnenes samarbejde 

med både hinanden og de voksne 
 

 

 

 

• At børnene får viden om de 

demokratiske beslutningsprocesser 

både i og uden for boligområdet 

• At børn får indsigt i at initiativer kan 

kræve opbakning og tilslutning fra 

andre beslutningstagere 

• At skabe tættere relation mellem 

børnene og beslutningstagere 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Erfaringer fra 

projekt 

børnedemokrati 
 

– eksempler på aktiviteter til 

inspiration 

 

Ekskursion til Christiansborg 

- AKB Ved Milestedet i Rødovre 

En hverdag kl. 10 -13 

 

Børnedemokrater på ekskursion 

sammen med to skoleklasser fra den 

nærliggende folkeskole.  

 

På ekskursionen blev børnene vist 

rundt på Christiansborg af to 

politikere, overværede en debat i 

Folketingssalen og fik mulighed for at 

stille spørgsmål til et 

folketingsmedlem. 

 

Børnene lærte om, hvordan 

Danmarks repræsentative demokrati 

fungerer, bl.a. om hvordan der kan 

stilles lovforslag og hvad der skal til 

for at ændre landets love.  

 

Fotosafari 

- Elmelunden i Odense 

En hverdag kl.16.30-18.30.  

 

Elmelundens børnedemokrater og 

afdelingsbestyrelse deltog i fælles 

fotosafari. Alle tog fotos i området af 

gode og mindre gode steder.  

 

Børnedemokraterne valgte herefter 

hver især ét billede af et godt sted og 

ét af et mindre godt sted, som de 

sendte til ejendomsmesteren. 

 

På et børnemøde fremlagde 

børnedemokrater og 

afdelingsbestyrelse fotos og udvalgte 

i fællesskab hvilke områder, de ville 

arbejde med at gøre bedre. De valgte 

at søge midler til trampoliner og at 

forbedre en eksisterende legeplads i 

området. Begge dele er nu på vej i 

boligområdet.  

 

Børnemøde  

- Håndværkerparken i Slagelse 

En hverdag kl. 16-17.30. 

 

I Håndværkerparken ønskede 

afdelingsbestyrelsen at etablere en 

bålplads i boligområdet. De valgte at 

inddrage børnedemokraterne, som 

indledte et samarbejde med 

brandinspektøren fra Slagelse Brand 

og Redning. På et børnemøde fortalte 

brandinspektøren om regler og 

sikkerhed for en bålplads. 

 

Børnedemokraterne udviklede 

herefter idéer og tegnede skitser til 

udformningen af bålpladsen, som de 

præsenterede for afdelingens 

bestyrelse. Bestyrelsen endte med at 

godkende børnenes forslag, og 

Håndværkerparken har i dag fået en 

bålplads til glæde for både børn og 

voksne i boligområdet. 
 

 

Møde med borgmesteren 

– Kanalkvarteret i Aalborg 

En hverdag kl. 14.30-15.30. 

 

I Kanalkvarteret ønskede 

børnedemokraterne at 

fortælle Aalborgs Borgmester om 

afdelingens børnedemokrati 

og at høre om, hvad en borgmester 

laver. Sammen med 

driftsmedarbejderne kontaktede de 

derfor borgmesteren, som takkede ja 

til at møde børnedemokraterne. 

 

På mødet med borgmesteren var der 

en god (demokratisk) dialog mellem 

borgmesteren og 

børnedemokraterne. De aftalte 

at ’holde kontakten’, og på den måde 

fik både borgmesteren og 

Kanalkvarterets børnedemokrati en 

ny god og kvalificeret 

samarbejdspartner. 

 

Sociale aktiviteter i børnedemokratiet 
Det er afgørende for et velfungerende børnedemokrati, at der er en god og tillidsfuld relation mellem børnene og driftsmedarbejderne. Derfor kan det være en god idé også at 

afholde nogle aktiviteter, med fokus udelukkende på hygge og fællesskab. Det kan fx være en bowlingtur, fællesspisning, en tur til et legeland, en biograftur eller noget, som 

børnedemokraterne selv finder på. Børnedemokraterne kan også afholde sociale arrangementer for de øvrige børn og andre beboere i boligområdet. Fx Halloween, 

loppemarked, LAN-aften, Sank Hans. 

 

 


