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Konference: Børnedemokrater besvarer spørgsmål fra Søren Lillevang, ejendomsleder, AKB Ved Milestedet. 

Side 1 | December 2019

NYHEDSBREV / PROJEKT BØRNEDEMOKRATI

Den 21. november var der inviteret til konference om 
børnedemokrati, som samtidig markerede afslutningen 
for den treårige periode for børnedemokratiets nationale 
udviklingsprojekt. I sin åbningstale understregede bolig-
minister Kaare Dybvad betydningen af, at alle børn skal 
opleve at deres stemme bliver hørt – det kan børnede-
mokrati sikre. I centrum for konferencen var børnedemo-

kraterne, der foran de mange deltagere gav personlige 
fortællinger om, hvad de har lært af at være med i bør-
nedemokratiet. Konradi – liv i og mellem husene og AKB, 
Rødovre takker alle for deres deltagelse og samarbejde.
Vi ser frem til at udbrede børnedemokratiet sammen 
med jer!

Børnedemokratiambassadører holder oplæg. Boligminister Kaare Dybvad.



FOKUS PÅ FÆLLESSKAB 
OG DET SOCIALE I 
AALBORG
I Kanalkvarteret arbejder børnedemokratiet 
særligt med at styrke fællesskabet. Det gælder 
både mellem børnedemokraterne og driftsmed-
arbejderne og mellem områdets øvrige bebo-
ere. Børnedemokraterne har bl.a. medvirket til 
at arrangere et loppemarked, en bowlingtur og 
stod også for at dekorere heksen til boligafde-
lingens sankthansfest. Børnedemokraterne har 
samtidig holdt et møde med Aalborgs borgme-
ster Thomas Kastrup-Larsen, hvor de fortalte 
om børnedemokratiet og lærte om arbejdet på 
borgmesterkontoret. Sådan fik både børnede-
mokraterne og borgmesteren en ny vigtig sam-
arbejdspartner.

Fællesspisning på lokal burgerbar efter møde med borg-
mesteren i Aalborg.

STÆRKE LOKALE SAMARBEJDER 
I RØDOVRE 
Børnedemokratiet i AKB Ved Milestedet er bl.a. karakte-
riseret ved et stærkt lokalt samarbejde. Her er den lokale 
skole, Hendriksholm Skole, en god samarbejdspartner der 
fx bidrager med både praktisk hjælp og faglig sparring til 
børnedemokratiets aktiviteter. Rødovre Kommune, med 
Borgmester Erik Nielsen i spidsen, er ligeledes en vigtig 
medspiller for børnedemokraterne. Kommunen har bl.a. 
godkendt en ændring af lokalplanen, så børnedemokraterne 
kunne få opført en naturlegeplads i boligområdet. Ligele-
des støtter kommunen projektet via lokale midler. AKB Ved 
Milestedet har også den tidligere professionelle fodbold-
spiller Daniel Agger som protektor og samarbejdspartner til 
børnedemokratiet.

Daniel Agger deltog i indvielsen af børnedemo-
kraternes naturlegeplads i Rødovre. 
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Børnedemokratiet er i dag en fast del af livet i bolig-
afdelingerne. Alle steder arbejdes der engageret med 
at give børn medbestemmelse, og erfaringerne viser, at 

det er muligt at etablere børnedemokrati i forskellige 
boligorganisationer og boligafdelinger.

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

OVERBLIK OVER TESTAFDELINGER I PROJEKT BØRNEDEMOKRATI



Børnedemokraterne har sørget for et suttetræ til de mindste 
børn i boligområdet i Slagelse.

Stine Konradi, projektleder, 
Konradi - liv i og mellem husene

“Driftsmedarbejderne giver plads til alle og 
sørger for at man kan sige sin mening og at 
man kan være sig selv. Man føler aldrig at ens 
forslag er dumme og derfor får man mulighed 
for at kunne præstere. I samarbejdet med 
driften får man mulighed for at sige sin 
mening og gøre en forskel.” 

Khalila, børnedemokratiambassadør i AKB Ved Milestedet

FORNYELSER AF BOLIG-
OMRÅDET I SLAGELSE 
I Håndværkerparken arbejder børnedemokratiet 
fokuseret med at forbedre boligområdets fysiske 
forhold. Fx har børnedemokraterne medvirket 
til etablering af en ny bålplads og sørget for 
at der er blevet plantet et suttetræ for afdelin-
gens mindste børn. I skrivende stund arbejder 
børnedemokraterne på at øge trygheden og 
sikkerheden i boligområdet. Børnedemokraterne 
planlægger nemlig at præsentere afdelingsbe-
styrelsen for et forslag om både en ny fod-
gængerovergang samt mere belysning på en af 
boligområdets gangstier.
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Driftsmedarbejderne fra projektet holder oplæg 
under konference om børnedemokrati.

“Det er driftsmedarbejderne 
som er tovholdere på børne-
demokratiet. De er super gode til 
både at møde børnene ligeværdigt 
og i øjenhøjde, og også til at skabe 
stærke relationer og fællesskaber!”

AKTIVE BØRNEDEMOKRATER 
ARBEJDER TÆT SAMMEN MED 
AFDELINGSBESTYRELSEN 
Elmelundens børnedemokrati er kendetegnet ved et stærkt 
samarbejde mellem børnedemokraterne og afdelingsbe-
styrelsen. Bestyrelsen er en aktiv medspiller, der bidrager 
til gennemførelsen af børnemøder, deltager i ekskursioner 
og støtter børnedemokraternes i deres idéer og ønsker. Det 
gode samarbejde og den stigende interesse fra endnu flere 
af afdelingens børn, har medvirket til at bestyrelsen har afsat 
50.000 kr. til børnedemokrati i afdelingens budget for 2020. 

Fælles børnemøde for børnedemokrater og afde-
lingsbestyrelse i Odense.



Paneldebat ved konference om børnedemokrati.
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Møde mellem børnedemokrater og Aalborgs borg-
mester Thomas Kastrup-Larsen.

LAN-dag for afdelingens børn i Slagelse.

Danmarks første fælles Børnedemokratidag afholdt i 
Odense i boligafdelingen Elmelunden. 

TILBAGEBLIK PÅ BØRNEDEMOKRATIET

Børnedemokrati vinder prisen for 
bedste beboerdemokratiske projekt 
ved Almene Boligdage 2017.

Børnedemokratiet i Rødovre udvider med flere børnedemokrater.



BØRNEDEMOKRATIETS FREMTID 

Det er visionen, at videreudbrede og forankre 
børnedemokratiet permanent i den almene bolig-
sektor. Målsætningen er, at endnu flere børn får 
en stemme der, hvor de bor og at børnedemokrati 
kan bidrage til at skabe endnu mere velfungerende 
boligområder. Det er planen, at børnedemokrati 
udbredes yderligere, så et større antal bolig- 

organisationer og boligafdelinger etablerer bør-
nedemokrati, og derved får glæde af børnedemo-
kratiets mange positive effekter. Boligselskabet 
AKB, Rødovre og Konradi – liv i og mellem husene 
arbejder lige nu på at udvikle et samlet initiativ om 
udbredelse i den almene boligsektor for at sikre 
børnedemokratiet fremtid.

Som resultat af udviklingsprojektet er der udarbejdet en række praksisværktøjer til 
etablering og gennemførelse af børnedemokrati. Målgrupperne er både beslutningstagere, 
driftsmedarbejdere, børn og samarbejdspartnere til børnedemokratiet Praksisværktøjerne 
består af inspirations- og vidensmaterialer og udgøres af korte tekster, film, vejledninger, 
tjeklister og skabeloner, og er alle samlet på den nye hjemmeside www.Børnedemokrati.dk

BØRNEDEMOKRATI.DK 
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VIL DU VIDE MERE?

Vi holder os løbende opdateret på viden om børne- 
demokrati og børneinddragelse. Samtidig viser 
erfaringen, at den igangsættende og understøttende 
funktion til både boligorganisationer og -afdelinger, 

har stor betydning for et vellykket børnedemokrati. 
Du er derfor altid meget velkommen til at kontakte 
os for yderligere information eller inspiration om 
børnedemokrati.

GIV BØRN EN STEMME I 
BOLIGOMRÅDERNE 
– INSPIRATIONSHÆFTE

Inspirationshæftet formidler erfaringer og 
resultater opnået i projekt Børnedemokrati 
fra 2015-2019. Hæftet giver viden om og 
argumenter for at etablere børnedemokra-
ti i almene boligområder og er bygget op 
omkring otte gode grunde til børnedemo-
krati. De otte grunde illustreres og konkre-
tiseres gennem cases fra projektet.
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Søren Lillevang 
Ejendomsleder
AKB Ved Milestedet
sl@kab-bolig.dk

Stine Konradi
Projektleder
Konradi – liv i og mellem 
husene
stine@konradi.nu
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Projektet er bl.a. støttet af:


