BØRNENES AFDELINGSMØDE

ENGAGÉR BØRNENE OG FÅ ET LEVENDE BEBOERDEMOKRATI
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KONCEPTBESKRIVELSE
På et børnemøde eller et ‘børneafdelings-møde’ kan alle børn op til 17 år få mulighed for at
brainstorme omkring, hvordan de ønsker, at
afdelingen skal udvikles. Mødet har en uformel
form, og er ledet af en fra afdelingsbestyrelsen,
driften eller konsulenter fra KAB. Børnenes
tanker og idéer er i fokus, og mødelederne skal
være gode til lytte til børnene.

hvordan afdelingen og fx gården kan bruges.
Eventuelle ideer og aktiviteter fra mødet kan
give børnene medansvar og medindflydelse.
Det er et værktøj ikke kun til at lære, hvad børnene ønsker, men også give viden og kultur om
demokratiske principper til børnene.
Det er et helt enkelt værktøj, til de afdelinger,
der ikke har mulighed for at lave et længerevarende børnedemokratiprojekt.

FORM
Mødet holdes fx i beboerlokalet. Det varer max
1 time. Optimalt kan sådan et møde ligge forud
for det regulære afdelingsmøde, så konkrete
forslag kan bringes videre til beslutning. Afdelingsbestyrelse/drift sørger for forplejning.

HVAD SKAL MAN HUSKE
●K
 ommuniker tydeligt og sæt invitationer
op for mødet i god tid

HVORFOR ER DET EN GOD IDÉ?
Formålet er at skabe en inkluderende afdeling,
hvor alle har mulighed for at få indflydelse i
beboerdemokratiet. Børn kan kaste nogen andre
øjne på området, og kan give andre inputs til

●L
 æg mødet på et tidspunkt, der passer
børnene. Eventuelt op af et andet
arrangement fx fællesspisning.

ET BØRNEMØDE KAN STYRKE FORHOLDET MELLEM BØRNENE OG DRIFTEN. BØRNENE TAGER EJERSKAB TIL
DERES EJENDOM OG DER SKABES EN GOD DIALOG. DET GØR HVERDAGEN BEDRE FOR DRIFTSPERSONALET,
FOR PLUDSELIG ER DER NAVNE PÅ.
Finn, serviceleder
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●B
 rug tid på at fortælle forældre og børn om
mødet i tiden op til

NÅR DER ER MANGE BØRN I EN AFDELING, SOM HER, ER DET SUNDT AT FÅ BØRNENE INDDRAGET.
JEG TROR DET VIL VÆRE GODT AT HOLDE ET BØRNEMØDE HVERT ELLER HVERT ANDET ÅR.

Tommy, afdelingsbestyrelsen

JEG SYNES MAN SKAL HOLDE SÅDAN ET BØRNEMØDE 2 GANGE OM ÅRET, FOR DER KOMMER HELE TIDEN
NYE IDÉER.
Toke, 11 år

SÅDAN GØR DU:
1. Læs om værktøjet og tænk over om det kunne
være interessant at lave et børnemøde i din
afdeling
2. Kontakt KAB’s Boligsociale enhed for et møde
om, hvordan man kan lave børnemødet hos
netop jer

HVAD KRÆVES AF JER?
1. I sørger for forplejning og skabe hyggelige
rammer for mødet
2. I sørger for at invitere beboere. Dette kræver
noget benarbejde og personlige invitationer

3. Møde med KAB’s konsulenter, hvor de fortæller
mere om værktøjet. På mødet aftales eventuelt
lokale ændringer, samt dato for møde
4. Børnemødet kan faciliteres af KAB mod et
vederlag. KAB sørger for: koncept, at facilitere,
lave invitation
5. Det er også muligt at afholde børnemødet selv,
så sørger man selv for invitation, planlægning
og styring af mødet

BØRNEDEMOKRATI I KAB-FÆLLESSKABET:
I nogle afdelinger findes der børnedemokrati
og børnebestyrelser. Ofte er det drevet af en
boligsocial medarbejder eller en medarbejder i
driften, som i AKB, Rødovre.
Læs mere på http://børnedemokrati.dk/

EKSEMPEL PÅ

EN ”TAG TEMPERATUREN” ØVELSE

Læg 3 forskellige smiley’er på gulvet på en linje (sur,
mellem glad). Spørg børnene om fx
Hvem er i godt humør i dag?
Hvem bruger legepladsen tit?
Hvem leger med de andre børn i gården?
Børnene stiller sig på den smiley, der passer til deres humør. Tag en dialog (stadig stående) om hvad
de oplever og måske går og ønsker sig?

TIP:
Der skal være en voksen, der hjælper børnene
med at udvikle og stemme om idéerne, og skrive
de bedste idéer ned, så de kan gives videre til
afdelingsbestyrelsen.
Det er nyttigt at have en medarbejder fra driften
og en fra afdelingsbestyrelsen med, som ved
hvad der er praktisk muligt i afdelingen, og på
den måde lærer børnene også driftsmedarbejderen og bestyrelsen at kende.

