
Børn har en holdning til mange ting, og ikke mindst til deres nærmeste omgivelser. 
Hvad er de glade for, og hvad vil de gerne lave om? Pilotprojektet hos AKB Ved Mileste-
det i Rødovre har vist, at børn godt vil høres og involveres i deres boligafdeling og spille 
en aktiv rolle i de almene boligområder. De gode erfaringer bliver nu rullet bredere ud 
til tre andre boligafdelinger og kommer endnu flere børn til gode.

VIDEREUDVIKLING, TEST OG FORANKRING
Børnedemokrati bliver søsat i boligafdelinger i CIVICA i Odense, FOB i Slagelse og 
Himmerland Boligforening i Aalborg. Det sker som et udviklingsprojekt, hvor det bliver 
undersøgt, hvordan de gode erfaringer og metoder fra pilotprojektet i Rødovre kan vide-
reudvikles, testes og anvendes i andre boligafdelinger.

BØRNEDEMOKRATER OG BOLIGOMRÅDETS FASTE RESSOURCER
Det betyder, at børn fra de udvalgte boligafdelinger får mulighed for, at få indflydelse på 
eget liv, der hvor de bor, og på nogle af de mange beslutninger, der træffes i en boligafdeling.

I lighed med pilotprojektet er det boligområdets faste ressourcer, afdelingsbestyrelse og 
driftspersonale, der sammen med områdets børn skal gennemføre børnedemokratiet.

PRAKSISVÆRKTØJ TIL AT UNDERSTØTTE BØRNEDEMOKRATI
Det er målet, at der som resultat af udviklingsprojektet bliver udviklet et praksisværktøj, 
der kan understøtte arbejdet med børnedemokrati i andre boligafdelinger. Værktøjet vil 
være til rådighed for alle i den almene boligsektor. 

BØRNEDEMOKRATI PÅ 
TVÆRS AF LANDET 

Klaus Lind Bentsen, formand for 
Boligselskabet AKB, Rødovre og 

boligafdelingen AKB Ved Milestedet

“VI ER BÅDE GLADE FOR OG 
STOLTE AF, AT VI HAR FÅET 
MULIGHED FOR AT VÆRE MED 
TIL AT SÆTTE BØRNEDEMOKRATI 
PÅ DAGSORDEN I DEN ALMENE 
BOLIGSEKTOR”
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FAKTAARK

UDVIKLINGSPROJEKTETS TITEL 
”Inddragelse af børn i almene boligområder via børnedemokrati (del II). 
Udvikling, test og forankring – praksisværktøj til Børnedemokrati”.

PROJEKTPERIODE 
Januar 2017 til december 2019.

PROJEKTETS TRE FASER 
Fase 1: Kick-off børnedemokrati (januar 2017 - september 2017)
Fase 2: Udvikling, test og udbredelse i udvalgte boligafdelinger (oktober 2017 - marts 2019)
Fase 3: Formidling og forankring (april 2019 - december 2019)

FINANSIERING 
Den almene forsøgspulje under Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen samt VELUX FONDEN.

DELTAGERE

PROJEKTORGANISERING 
Boligselskabet AKB, Rødovre der administreres af KAB, er projektejer og leder projektet 
med støtte fra specialistvirksomheden Konradi – liv i og mellem husene. 

VIL DU VIDE MERE?
Søren Lillevang 
Ejendomsleder fra AKB 
Ved Milestedet i Rødovre 
sl@kab-bolig.dk  

TILMELD DIG VORES NYHEDSBREV:
Hold dig opdateret på udviklingen af børnedemokrati og tilmeld dig nyhedsbrevet ved at 
skrive til Søren eller Stine.

Stine Konradi 
Projektleder fra Konradi 
– liv i og mellem husene
stine@konradi.nu

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

Projektet er et samarbejde på tværs af landet mellem følgende parter: Projektet er støttet af:


