
  
 

 
 
 

TJEKLISTE: 9 gode råd til afholdelse af 
indvielsesarrangement 
 
Et indvielsesarrangement kan være en god måde at vise børnedemokraternes arbejde med en ændring i 
boligområdet, som fx opførelsen af et bålsted eller en ny legeplads. Indvielsen sætter fokus på det nye sted, 
på børnedemokraternes indsats og inviterer til fælles hygge for alle beboere i boligområdet. Indvielsen kan 
også give et positivt billede af boligområdet udadtil. 
 

 Forberedelse  
 

1. Fastsæt tidspunkt. Fx en hverdagseftermiddag efter arbejde og inden børnenes sengetid eller en 
weekend, hvis det kan passe med jeres arbejde. 

2. Giv samarbejdspartnere en rolle på dagen. Tænk over hvem der kan være med til at sætte 
fokus på børnedemokratiet, som fx borgmesteren. Under indvielsen kan man også sørge for at 
takke dem, der har hjulpet til i forløbet. 

3. Inddrag børnedemokraterne i planlægningen. Sæt fx indvielsen på dagsordenen til et 
børnemøde og lav sammen med børnene et program for arrangementet, hvor børnene også spiller 
en rolle.  

4. Invitér. Inviter områdets beboere – både børn og voksne til ceremonien. 
5. Overvej presse. En indvielse kan være en god anledning til at sætte positivt fokus på både 

børnedemokratiet og jeres boligområde. I kan derfor overveje at invitere den lokale presse og/eller 
en fra jeres boligafdelings kommunikationsafdeling. [Tjekliste: Gode råd til børn i medier]. 

6. Fastsæt eventuelle talere. Drøft om og hvem der gerne vil sige noget og accepter, hvis alle ikke 
vil. Lad fx børnene fortælle om deres indsats, som valg af idé og fremlæggelse for 
afdelingsbestyrelsen. 

7. Brug talekort. De kan fx laves på et møde en uge inden eller på dagen for indvielsen og blot være 
et almindeligt papir hvor børnene skriver et par stikord, så de husker hvad de vil sige. 

 

 Gennemførelse 
 

8. Gennemgå fremlæggelse. Aftal at mødes med børnedemokraterne ca. ½ time inden indvielsen. 
Her kan I tale om, hvad der skal ske, og hvem der siger hvad, så børnene er trygge ved deres 
rolle. Hvis deltager medier i indvielsen kan det også være en god idé at tale med børnene om 
dette.  

9. Fastsæt rollefordeling. Hvis der er nogle praktiske ting, der skal ordnes i løbet af indvielsen. Det 
kan fx være at blande saft, skære frugt/kage m.v. Fordel arbejdsopgaverne mellem de voksne og 
børnedemokraterne. 

 


