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DEMOKRATIET I BØRNEHØJDE
Skanderborg Kommune har sat demokratiet for de yngste på dagsordenen. I samarbejde med FDF
Friluftscenter Sletten, Kulturskolen Skanderborg og Ry outdoor Festival vil demokratiet få et stort fokus
det næste halve år. Et decideret BØRNEFOLKEMØDE bliver til en børnekonference og en family camp.
Kickstarten var med 50 børn fra 3. - 4. og 5. Klasser, der mødtes i Byrådssalen på Fælleden,
Skanderborg Kommune for at bruge deres fantasi, stemme og lytte til, hvad en ægte borgmester har at
sige om demokratiet. Borgmester Jørgen Gaarde fra Skanderborg Kommune siger:
"Børnefolkemødet er et vigtigt initiativ for kommunen. Vi ønsker at give børn en stemme og at involvere
dem i den demokratiske proces - allerede fra de er små."
Børnene er fundet på Mølleskolen, Gl. Rye skole, Gudenåskolen, Skanderborg Realskole,
Landsbyordningen Ejerbaunehøj og Stilling Skole. På nogle af skolerne har der før kickstarten været
workshops, hvor børnene selv har valgt at deltage som ambassadør for Børnefolkemødet. Der kom
mange holdninger for dagen ved det store fælles møde, hvor der blev delt meninger om fx. fællesskab.
Et af børnene sagde: "Fællesskab handler om gode venner – også med dem der er anderledes". Et
andet barn sagde: "Alle kan komme ind i fællesskabet, man behøver ikke være ens, men man bliver
mere ens, når man er med i fællesskabet.”
Det er børneambassadørerne fra kommunens skoler, der har været med til at tegne Børnefolkemødets
logo, afstemme farver og at der skulle laves hoodies (sweatshirt med hætte). På samme måde er de
medskabere af en børnekonference om demokrati den 26. april på Fælleden og en family camp i juni
på FDF Friluftscenter Sletten, hvor Børnefolkemødet bliver et skelsættende tiltag under Ry outdoor
Festival - netop i året hvor demokratiet fejres over hele landet.
Kulturskolechef Julie Heebøll siger om deres involvering: "Vi har valgt at gå ind som partner i
Børnefolkemødet, da vi ser, at børnene gennem samarbejde og kreative udfordringer er i stand til at
udtrykke sig og deres mening. Og det vil vi rigtig gerne bidrage til," fortæller hun. Men hvad er et godt
børneliv? Hvornår er det okay at være sur? Og hvordan bruger jeg min ret til at sige til og fra? Det var
nogle af de emner, der i Byrådssalen kom i fokus, da de ivrige ambassadører for Børnefolkemødet
mødtes.
Et af børnene sagde ved det første fællesmøde: ”Et godt børneliv er, at alle børn har ret til at sige deres
mening og blive hørt,” og det er helt i den ånd, som Børnefolkemødet er skabt i. Borgmester Jørgen
Gaarde fortæller: "Her er børnene flere om at bestemme, ligesom det er på en helt almindelig
arbejdsplads eller i familien. Vi udvikler det samskabende og medbestemmelse, som hele demokratiet
fungerer ud fra. Havde vi ikke lyst til at påvirke verden med vores stemme, så var demokratiet presset,"
siger Borgmester Jørgen Gaarde. Han repræsenterer Byrådet, der har taget en fælles beslutning om at
sætte demokratiet i børnehøjde i Skanderborg Kommune.
FDF Friluftscenter Slettens Centerchef, Peter Jeppesen siger om deres involvering: "FDF Friluftscenter
Sletten bakker op om Børnefolkemødet som partner, fordi det i FDF’s DNA er, at børn skal høres. Også
de yngre børn. Igennem leg, fantasi og læring kan børnene på Børnefolkemødet dele deres mening og
opruste deres demokratiske stemme". Det kan frontløber for Ry outdoor Festival Isabel Morgenstern
tilslutte sig: "Vi arbejder for at skabe fællesskaber, og vi ønsker at mange flere kommer i bevægelse i
naturen. Vores indsats går på at vise børnene, hvor sjovt det er at være med vennerne og familien i
naturen, hvor der findes oplagte samarbejdsmuligheder om den fælles madlavning, leg eller
beslutningsprocesser - for hvilke af de 100 aktiviteter skal vi vælge?"
Det er stadig muligt at blive ambassadør for Børnefolkemødet.
Kontakt sekretariatet for Børnefolkemødet via www.bornefolkemodet.dk
Vedhæftet fotos af BØRNEFOLKEMØDET logo, fælles foto af kommunens børneambassadører samt
fotos fra børneambassadørmødet i Byrådssalen med Borgmester Jørgen Gaarde.

