
 

UNICEF Børnevenlig By og Kommune Initiativ i Danmark 
 
Om Børnevenlig By og Kommune Initiativet (Læs mere her: https://childfriendlycities.org/) 

Børnevenlig By og Kommune Initiativet (Child Friendly Cities Initiative, CFCI) er et globalt UNICEF-initiativ og netværk, 

der samler lokale myndigheder, civilsamfundsorganisationer, den private sektor, skoler og uddannelser, lokale medier 

og - vigtigst af alt - børn og børnefaglige organisationer om sammen at realisere børns rettigheder og gøre deres byer 

og kommuner mere børnevenlige.  

 

Den overordnede vision for Børnevenlig By og Kommune Initiativet er at samarbejde med lokalsamfund for at realisere 

børns rettigheder jævnfør FN’s Børnekonvention. Projektet lægger særlig vægt på at sikre 1) børns medinddragelse; 2) 

bred og meningsfuld inklusion af alle børn i lokalsamfundet samt 3) konkrete fremskridt for børns rettigheder. 

 

Hvad laver en Børnevenlige By og Kommune? 

Børnevenlige by og kommune kandidater laver en situationsanalyse 

om børns rettigheder lokalt samt en handlingsplan med specifikke 

nedslagsområder, de vil forbedre i løbet af projektet – og så 

implementerer de denne, før de evalueres og eventuelt anerkendes 

som børnevenlige. 

 

Aktiviteter varierer, men målet er at fremme børns rettigheder, som 

garanteret i FN’s Børnekonvention. Aktiviteterne falder typisk inden 

for følgende: 

1. At blive værdsat, respekteret og fair behandlet 

2. At blive hørt 

3. At have adgang til sociale ydelser 

4. At være tryg og sikker 

5. Familietid, leg og fritid  
 

Børnevenlige Byer og Kommuner globalt 
Børnevenlige By og Kommune del af en global UNICEF succeshistorie. Initiativet er vokset med 25 % over 3 år og 

dækker mere end 40 lande og 3500 lokalsamfund globalt fra Sverige til Sydkorea og Senegal.  

 

Børnevenlige Byer og Kommuner i Danmark 
I 2020-2022 kører UNICEF Danmark en pilotfase for initiativet i Danmark i tæt partnerskab med Aalborg, Billund og 

Gladsaxe Kommune, som ønsker at arbejde på at blive anerkendt som børnevenlige byer/kommuner. 

 

Billund startede samarbejdet i 2018 og forventes anerkendt som første Børnevenlige Kommune i efteråret 2020, mens 

Aalborg og Gladsaxe forventes lanceret i efteråret 2020 efter udarbejdelse af situationsanalyse og handlingsplan. 

 

Formål/mål: 

Når UNICEF skal godkender en ”Børnevenlig By og Kommune” vurderes følgende mål: 

 Initiativet har styrket meningsfuld børneinddragelse i tre kommuner via velfungerende og inkluderende 
mekanismer for børns deltagelse i kommunen (fx børnebyråd og børnebyrådsdage, børneforum eller anden 
form for børneinddragelsesinitiativer). 

 Initiativet har styrket kendskabet til og den aktive anvendelse af FN’s Børnekonvention og børns rettigheder 
blandt børn og voksne i kommunen.  

 Initiativet har fremmet børns rettigheder på de områder, som kommunerne og kommunernes børn 
prioriterer for pilotfasen. 

 Initiativet har forbedret inklusionen af børn i kommunens arbejde 

Målgruppe 

 Projektets primære målgruppe er alle kommunens børn, dvs. alle kommunens borgere i alderen fra 0 til 18 år. 

I pilotfasen vil det dermed dreje sig om ca. 5500 børn i Billund, 39.000 børn i Aalborg og 15.500 i Gladsaxe 

(estimat på antal børn i kommunerne per 1. januar 2020). 

https://childfriendlycities.org/


 

 Projektets sekundære målgruppe er kommunens ansatte. Dette inkluderer dem, som dagligt arbejder med 

børneområdet igennem kommunens institutioner og tilbud til børn og børnefamilier. Derudover inkluderer 

det kommunalt ansatte i alle kommunens forvaltninger, både forvaltninger, som direkte arbejder med 

børneområdet og forvaltninger, hvis arbejde ikke decideret er børnerelateret men har konsekvenser for børn. 

Målsætningen er, at initiativet forankres så stærkt og gennemgående som et værdianker, at alle kommunens 

ansatte er bekendt med det og det medfølgende børnesyn.  

 På længere sigt og efter pilotfasen vil projektet i stigende grad involvere andre voksne bredt, civilsamfund, 

privatsektor og borgere. 


