






Børnerådets konference skal inspirere og m ot ivere kom m unerne t il at  inddrage børn og unge 

endnu m ere i polit ikudvik ling og beslutninger,  der vedrører dem . Konferencen henvender sig t il 

kom m unalpolit ikere og forvaltningschefer, der vil have m ere viden om , hvordan inddragelse af  

børn og unge kan bidrage t il bæredygt ige beslutninger.

Børnerådets konference giver konkrete eksem pler på, hvordan børneinddragelse har bidraget  t il 

gode løsninger,  sam t idig m ed at  udfordr ingerne ved børneinddragelse frem hæves og  diskuteres.



Børnerådets konference bliver afholdt  t irsdag d.  11.  novem ber i Nørrebrohallen,  Nørrebrogade 

208, 2200  København N.

Pris for  de ltagelse er  kr . 1 .1 9 0 ,-

Tilm eld dig konferencen.



9 .0 0 : Tjek ind

Form iddag, del 1 : Børneinddragelse  -  j a tak!

Under overskr if ten ’Børneinddragelse – ja tak ! ’ v i v il diskutere,  hvad status er på arbejdet  m ed 

børne-  og ungeinddragelse.  Hvor kom m er vi fra,  og hvor er vi på vej  hen? Børnekonvent ionen 

foreskr iver, at  børn skal inddrages og høres i beslutninger,  der vedrører dem . Hvor gode er vi t il 

det? Hvorfor ser v irkeligheden ud, som  den gør? Og hvordan kan vi blive endnu bedre t i l at  

inddrage børn og unge? Vi v il i forskellige oplæg sæt te fokus på potent ialerne og udfordr ingerne 

ved børneinddragelse og kom m e m ed gode eksem pler på inddragelsesprojekter.

Kaffepause

Form iddag, del 1  fortsat : Børneinddragelse -  ja  tak!

Børnem inister,  Manu Sareen, Børnerådets form and, Per Larsen, og en række børn og unge 

diskuterer forskellige polit iske om råder,  hvor børn og unge har konkrete bud på løsninger.  

Form ålet  er at  vise, hvordan inddragelse af  børn og unge bør indgå som  en integreret  del af 

polit ikudviklingen og kan bidrage m ed de gode løsninger.

Form iddag, del 2 : Potent ia ler og udfordringer

Form iddagens andel del består af  en paneldebat , der handler om  potent ialer og barr ierer ved 

børne-  og ungeinddragelse set  ud f ra forskellige perspekt iver:  em bedsm andens, forskerens,  
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polit ikerens,børnene og de unges. Hvad skal der t il for ,  at  inddragelsen fungerer – både for de 

inddragede børn og unge og for at  opnå de gode sam fundsm æssige løsninger? Hvordan får m an 

inddragelsen forankret  hele vejen rundt  i organisat ionen?

Frokost

Efterm iddag, del 1 : Metoder og projekter

’Metoder og projekter ’ giver et  indblik i konkrete,  velafprøvede værktøjer t il børne-  og 

ungeinddragelse.  Deltagerne kan enten vælge m ellem  to ekskursioner t il lokale projekter på 

Nørrebro eller  en ” inspirat ionsbasar”  m ed konkrete eksem pler og m etoder t il at  inddrage børn 

og unge i polit ikudvikling og beslutningsprocesser.

Kaffe og kage

Efterm iddag, del 2 : Frem t iden

Vi sam ler op på dagens pointer  om  de forvaltningsm æssige, polit iske,  sam fundsm æssige og 

form ent lig økonom iske fordele,  der knyt ter sig t il konsekvent  at  inddrage børn og unge, når der 

skal form es polit ik og t ræffes beslutninger.

1 6 .0 0 : Afslutning, netw orking, vin og snacks

Tilm eld dig konferencen.

Du kan også holde dig opdateret  om  konferencen og Børnerådets øvr ige akt iv iteter ved at  

t ilm elde dig Børnerådets nyhedsbrev .

Børnerådet  Vesterbrogade 35A  l  1620 København V  l - brd@brd.dk

-nr. :  5798000985827 ©  Copyr ight  2014
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