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ROBOTPLÆNEKLIPPERE
DEKORERES I ODENSE
14 børn var mødt op i Beboerhuset i Elmelunden
i Odense for at dekorere de robotplæneklippere,
som til daglig kører på Elmelundens kuperede
græsarealer. Robotterne skulle gøres flotte inden
foråret, hvor de skal på græs, og derfor havde
ejendomsmester Jesper brug for kreative robotmalere fra boligafdelingen. Dekoreringen skal
medvirke til, at børn i boligafdelingen glædes
over robotterne og ikke fristes til at forstyrre
eller ødelægge dem. Dekoreringen foregik med
spraymaling og tuscher ved en workshop, som
den lokale kommunikationsvirksomhed STEP
Børnene i Elmelunden i gang med at tegne tegninger, der skal
påsættes robotterne.

stod for at facilitere.

Ejendomsmester Jesper fortæller:

“JEG ER EN MEGET GLAD

EJENDOMSMESTER! JEG HAR
NEMLIG FÅET DANMARKS
FLOTTESTE ROBOTPLÆNEKLIPPERE
- TAKKET VÆRE EN MASSE BØRN
HER FRA ELMELUNDEN”

Robotmalerne fik store klapsalver fra de mange
beboere, der var mødt op til fernisering.

FERNISERING
Den 24. marts blev robotterne sluppet fri på deres første
tur på græsset i år. Både robotmalere og beboere var mødt
talstærkt op, og der deltog mere end 75 til ’fernisering’.
11 meget forskellige og utrolig flotte robotplæneklippere
gjorde landskabet i Elmelunden farverigt.
Dekoreringen af robotterne var startskuddet for børnedemokratiet i Elmelunden og mange børn deltog og viste
interesse for at være med til at bestemme i deres boligområde. Nu skal næste aktivitet planlægges, så børnene
får endnu mere indflydelse i deres boligområde.

De flotte robotplæneklippere med hver deres
nummerplade med navn, som børnene også
havde bestemt.
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FØRSTE BØRNEMØDE I AALBORG
Efter et informationsmøde i januar 2018, for områdets børn
og deres forældre, meldte to børn sig til børnedemokratiet i
Kanalkvarteret i Aalborg. Varmemester Kim og ejendomsfunktionær Allan ville dog gerne have lidt flere børn med, så de gik
fra ’dør til dør’ for at komme i dialog med børn og forældre,
ligesom også afdelingsbestyrelsen trak i arbejdstøjet og
’stemte dørklokker’. Den personlige kontakt betød, at endnu
en børnedemokrat kom med på holdet. Oveni har et fjerde
barn nu meldt sin interesse, så børnedemokratiet i Kanalkvarteret vokser stødt. Kim og Allan er ved at forberede det
første børnemøde, som skal sikre, at børnene får en god start
på deres deltagelse i børnedemokratiet samt medbestemmelse i boligafdelingen.

På informationsmødet snakker Kim og Allan med
de nye børnedemokrater Stine og Sebastian om,
hvad børnedemokrati i Kanalkvarteret er.

UDBREDELSE AF BUDSKABET
OM BØRNEDEMOKRATI
Gitte Kaptain, formand for bestyrelsen i
afdeling 40, fortæller:

“VI STØTTER 100 PROCENT OP OM PROJEKT

BØRNEDEMOKRATI I KANALKVARTERET.
DET ER ET KÆRKOMMENT PROJEKT, DA
VI I FLERE ÅR HAR MANGLET ”BØRNENES
STEMME” I BOLIGOMRÅDET”

På Himmerland Boligforenings årlige temaweekend i marts holdt Kim og Allan et velmodtaget oplæg om børnedemokrati. Der blev
vist stor interesse for projektet fra de øvrige
afdelinger i boligforeningen, som efterspurgte
endnu et oplæg på næste temaweekend med en
status på projektets aktiviteter.

EN BÅLPLADS TAGER FORM I
SLAGELSE
Seks børnedemokrater har siden oktober 2017 udgjort
børnedemokratiet i Håndværkerparken i Slagelse, og de er
allerede godt i gang med at indrette en ny bålplads midt i
Håndværkerparken. Ideen til etablering af en bålplads kom
fra bestyrelsen for grundejerforeningen, der udover bestyrelsesmedlemmer fra Håndværkerparken (FOB) også består
af bestyrelsesmedlemmer fra den tilstødende boligafdeling
under Slagelse Boligselskab. Bestyrelsen opfordrede børnedemokraterne til at komme med forslag til bålpladsens indretning, og med hjælp fra Slagelse Brandvæsen lærte børnene
om reglerne for en bålplads. Børnene fandt en god placering
til opførelsen af bålpladsen og udarbejdede en flot og kreativ
planche, som skitserede deres ønsker til indretningen.

PRÆSENTATION FOR BESTYRELSEN
I marts præsenterede børnedemokraterne deres ideer for be-

Sammen med Slagelse Brandvæsen har børnedemokraterne fundet et godt sted til bålpladsen.

styrelsen, som var meget begejstrede og godkendte skitsen
med det samme. Det fik smilene frem på børnenes læber!

Bålpladsen forventes at stå færdig i løbet af maj,

Det var tydeligt, at de var stolte af at få deres idé igennem.

hvor der vil finde en festlig indvielse sted.
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Børnedemokraterne og viceværterne Jørgen og Tommy er
allerede i gang med deres næste projekt: et suttetræ for
områdets allermindste børn.

Børnedemokat Cecilie fortæller:

“DET HAR VÆRET SJOVT AT VÆRE

MED TIL AT LAVE BÅLPLADSEN OG
FREMLÆGGE FOR BESTYRELSEN.
JEG GLÆDER MIG TIL AT HYGGE
MED MINE VENNER DERHENNE”

Fremlæggelse for bestyrelsen for grundejerforeningen. Marcus og Lucas er iklædt de flotte
grønne børnedemokrati t-shirts, som alle seks
børnedemokrater og viceværterne Jørgen og
Tommy har fået.

Børnedemokrat Khalila fortæller:

NYE BØRNEDEMOKRATER I
RØDOVRE
Børnedemokratiet i AKB Ved Milestedet, der har været i gang
siden 2015, har længe haft en kerne med tre seje børnedemokrater, der har skabt en masse forandringer i boligafdelingen.

“NATURLEGEPLADSEN ER BLEVET

RIGTIG GOD. DEN HAR OGSÅ TAGET
LANG TID AT LAVE, DA VI BÅDE
SKULLE HAVE GODKENDELSE HOS
BESTYRELSEN OG BORGMESTEREN
OG OGSÅ SELV BLIVE ENIGE”

I februar 2018, hvor der blev afholdt informationsmøde for
nye børn og forældre, voksede børnedemokratiet med seks
nye børnedemokrater. På informationsmødet fortalte de tre
’gamle’ børnedemokrater Hadi, Khalila og Mina om, hvad de
har lavet som børnedemokrater og fik ved samme lejlighed
overrakt et diplom af ejendomsleder Søren for deres gode
indsats i børnedemokratiet.

INDVIELSE AF NATURLEGEPLADS
Hadi, Khalila og Mina har bl.a. været med til at udvikle en
naturlegeplads med et shelter i hjertet af boligafdelingen. I
november 2017 blev de første spadestik taget, og i foråret
2018 er naturlegepladsen nu klar til at blive indviet.
Når indvielsen af naturlegepladsen finder sted er AKB Ved
Milestedets nye protektor, den tidligere professionelle

Børnedemokraterne Hadi, Khalila og Mina med
deres diplomer.

fodboldspiller Daniel Agger, også inviteret. Som protektor
for børnedemokratiet skal Daniel Agger medvirke til at skabe
kendskab til og interesse for børnedemokratiet både internt i
bolig- og lokalområdet og eksternt i samfundet. Udover
protektoren vil alle ni børnedemokrater deltage i indvielsen.

FOTOSAFARI
Børnedemokraterne skal i maj måned på fotosafari i boligområdet og tage billeder af steder, de godt kan lide, og steder
de synes kunne være bedre, så de fortsat kan være med til
at udvikle deres boligområde og gøre det til et endnu bedre
sted at bo.

Den færdige naturlegeplads.
Side 3 | Maj 2018

OVERBLIK OVER TESTAFDELINGER I
PROJEKT BØRNEDEMOKRATI:
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

AKTIVITETER PÅ TVÆRS
>

Metodeudviklingsseminar med VELUX FONDEN, maj 2018: Projekt børnedemokrati er ét
ud af fem projekter støttet af VELUX FONDEN
under temaet ”Børne- og ungeinddragelse”.
Projekterne erfarings- udveksler på tværs. Læs
mere.

>

Andet møde med Advisory Board, maj 2018:
Advisory Boards rolle er at kvalificere aktiviteterne i projektet og rådgive projektsekretariatet.

>

Følgeforskning ved Center for Ungdomsforskning: CeFU medvirker til at opsamle og

Ejendomsleder Søren Lillevang og afdelingsformand
Klaus Lind Bentsen fra AKB Ved Milestedet gik på scenen
ved Almene Boligdage for at modtage den flotte fagpris.

videreformidle projektets erfaringer. Følgeforskningen går på tværs af de fem projekter støttet
af VELUX FONDEN. Læs mere.

>

Projekt børnedemokrati vandt fagpris,
november 2017: På Almene Boligdage vandt
projektet fagprisen for bedste beboerdemokratiske projekt og afholdt endvidere en velbesøgt
workshop med over 50 deltagere. Læs mere.

Hele holdet bag workshoppen: børnedemokrater, ejendomsleder, SFO-leder og afdelingsbestyrelsesformand fra Rødovre,
direktører og chefkonsulent fra de fire boligorganisationer og
projektsekretariatet.
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VIL DU VIDE MERE?
Vi holder os løbende opdateret på viden om børnedemokrati specifikt og børneinddragelse generelt.
Er du interesseret i at vide mere om emnet, kan du bl.a. læse mere her:

>

Boligselskabet AKB, Rødovre og Konradi – liv i og mellem husene, 2016: Inspirationshæfte. Børnedemokrati i
almene boligområder – erfaringer fra AKB Ved Milestedet.

>

Sarah Alminde og Hanne Warming, 2017: Når skilsmissen rammer: Hvad er egentlig barnets bedste? Kronik

>

Frederiksen, Andreas Hjorth (m. fl.), 2018: Hvem sagde ung og uengageret? Nye perspektiver på unges demo-

>

12 Byer, 2017: Børn bygger byen - Digitale og praktiske lærings- og inddragelsesmetoder i det byggede miljø.

udgivet af Kristeligt Dagblad, den 27/11-17.

kratiske deltagelse. Tænketanken Mandag Morgen.

BL – Danmarks Almene Boliger, Lokale og Anlægsfonden og det almene administrationsselskab BO-VEST.

Du er også altid velkommen til at kontakte os.
Søren Lillevang

Stine Konradi

Dorte Mikkelsen

Ejendomsleder AKB

Projektleder

Projektmedarbejder

Ved Milestedet

Konradi – liv i og mellem husene

Konradi – liv i og mellem husene

sl@kab-bolig.dk

stine@konradi.nu

dorte@konradi.nu

Projektet er støttet af:

OM PROJEKTET
Projektets formelle titel er ”Inddragelse af børn
i almene boligområder via børnedemokrati (del
II). Udvikling, test og forankring – praksisværktøj til Børnedemokrati”. Projektet undersøger,
hvordan de gode erfaringer og metoder fra
pilotprojektet hos AKB Ved Milestedet i Rødovre
kan videreudvikles, testes og anvendes i boligafdelinger i CIVICA i Odense, FOB i Slagelse og
Himmerland Boligforening i Aalborg.
Det er boligafdelingernes faste ressourcer, i form
af afdelingsbestyrelse og driftspersonale, der
sammen med områdernes børn gennemfører
børnedemokratiet. 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. Det er målet, at der som resultat af projektet udvikles et praksisværktøj, der
kan understøtte arbejdet med børnedemokrati
i andre boligafdelinger. Værktøjet vil være til
rådighed for alle i den almene boligsektor.
Boligselskabet AKB, Rødovre er projektejer
og leder projektet med støtte fra specialistvirksomheden Konradi – liv i og mellem husene,
der fungerer som projektsekretariat for
børnedemokratiet. Projektet løber i perioden
2017-2019.
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