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ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER

OM BØRNERÅDET

Børnerådet er et statsligt råd, der skal sikre børns rettigheder. Rådet arbejder for børns ret til beskyttelse,
indflydelse og omsorg. Børnerådet er politisk uafhængigt og kan derfor handle på baggrund af egne beslutninger.
Økonomi
Børnerådet er på finansloven - i 2008 med en bevilling
på 5,5 mio. kr., hvoraf ca. 1/3 af budgettet udgøres af
satspuljemidler. Beløbet dækker løn og driftsomkostninger for rådet og sekretariatet. Børnerådets øvrige
aktiviteter finansieres med støtte fra fonde og i samarbejde med andre organisationer. Se mere i Børnerådets
årsrapport på www.brd.dk.
Sekretariatet
Børnerådets daglige arbejde varetages af sekretariatet,
der består af en sekretariatschef, faglige medarbejdere
og kontorpersonale. Vi er otte ansatte fordelt på 7,5
årsværk. I sekretariatet har vi også praktikanter.

AKTIVITETER 2007

PUBLIKATIONER
2007
Medbestemmelse
i folkeskolen
En undersøgelse i Børneog Ungepanelet af, om
børn synes, de har indflydelse på livet i skolen. Seks ud af ti børn svarede,
at de gerne vil have mere at skulle have sagt.
Opdragelse 2007
Hvordan går det for sig, når far og mor sætter
grænser? Børnerådet fejrede 10-året for afskaffelsen af revselsesretten med en undersøgelse af,
hvordan børn i 6. klasse oplever deres opdragelse.
Portræt af 5. klasse
Hvordan er det at være barn i 5. klasse; hvordan
oplever børnene livet; hvad laver de, og hvad synes
de er vigtigt? Børnepanelets medlemmer fortæller
om deres liv og færden.

Børneinfoen
Børnerådet har lavet Danmarks første hjemmeside om
børns rettigheder i Danmark. På www.boerneinfo.dk
giver Børneinfoen tips om rådgivning, rettigheder og
klageveje for børn, når det gælder fritidsarbejde, privatliv, skilsmisse, at flytte hjemmefra og meget andet.
Målgruppen er de 10-15-årige.

Bank Slut Forbudt
10-årsdagen for revselsesrettens afskaffelse blev fejret
med manér. Sammen med Unicef, Børns Vilkår og Red
Barnet serverede Børnerådet lagkage og saftevand til
alle på Købmagergade i København på dagen, d. 10. juni
2007. Samtidig udgav Børnerådet en rapport om, hvad
danske børn synes om den opdragelse, de får derhjemme.

Ny hjemmeside til voksne
Børnerådets hjemmeside til voksne på www.brd.dk har
fået nyt udseende med en tiltrængt opfriskning. Lettere
adgang til nyheder og tema-felter på forsiden med fokus
på aktuelle emner giver et hurtigt indblik i Børnerådets
arbejde.

Børn skal kende deres rettigheder
- og derfor sendte Børnerådet en fødselsdagsplakat til
alle landets 5. klasser. Her kan eleverne skrive deres
fødselsdag ind og samtidig læse, at Børnerådets Børneinfo er et godt sted at blive klogere, hvis man vil vide
noget om sine rettigheder som barn.

Kroppen – hvem bestemmer?
Sammen med Det Etiske Råd har
Børnerådet holdt en velbesøgt temadag om indgreb i kroppen. Piercing,
tatovering, omskæring og kosmetiske
operationer – hvem skal afgøre, hvad
børns kroppe må udsættes for?

Børnerådets Årsmøde 2007
Hvordan kommer vi videre med samfundets håndtering af unge, der begår
lovovertrædelser? Det var temaet for
Børnerådets Årsmøde 2007, hvor over
100 deltagere kom med konkrete forslag til, hvad der skal til for at styrke
indsatsen overfor børn, der begår kriminelle handlinger.

Aktivering af inaktive børn – hvordan?
Det Nationale Råd for Folkesundhed, TrygFonden og
Børnerådet fik samlet eksperter fra hele landet til en
24-timers brainstorming. Opgaven lød: Find på nye og
anderledes idéer til, hvordan vi får gang i børnenes kondition.

Læs mere
Du kan læse mere om alle aktiviteter på Børnerådets
hjemmeside www.brd.dk

ÅRSBERETNING
OG VISIONER
2007-2008
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BØRNERÅDETS MISSION

AKTIVITETER

2008
ørnerådet har haft travlt i 2007. Levevilkårene for
børn i Danmark har været til debat i mange sammenhænge, og i Børnerådet har vi kæmpet for at gøre
børneperspektivet mere synligt. Nogle eksempler:

B

• Familie- og Arbejdslivskommissionens anbefalinger
til regeringen om en bedre balance mellem arbejdsliv og familieliv var inspireret af Børnerådets undersøgelse af, hvordan børnene oplever dagligdagen
med travle forældre.
• Mens urolighederne om Ungdomshuset stod på,
måtte Børnerådet minde myndighederne om, at
børn ikke må fængsles sammen med voksne.
• Da Folketinget diskuterede vilkårene for afviste asylfamilier, skrev Børnerådet til regeringen, at børnene
skades af familiernes usikre livssituation - og rådet
anbefalede regeringen at sikre familierne opholdstilladelse i Danmark, hvis der ikke kan ske hjemsendelse inden to år.
Børnerådet har også haft indflydelse på den nye lov om
forældreansvar, vi har diskuteret kommunernes håndtering af underretninger i børnesager med Ankestyrelsen,
og vi er i fortsat dialog med justitsministeren om unge,
der begår kriminalitet.

I 2008 vil vi forstærke vores arbejde for børns rettigheder i Danmark.Vi vil gøre det lettere for kommunerne
at involvere børn og unge som aktive medborgere, og
vi vil styrke indsatsen mod mobning. Vi vil også holde
fast i, at der skal ske forandringer i samfundets håndtering af unge, der begår lovbrud, og derfor er jeg glad for,
at Børnerådet sidder med i justitsministerens kommission vedrørende ungdomskriminalitet. Disse, og mange
andre ting, har vi på dagsordenen i det kommende år.
Børnerådet mener, at der fortsat er god grund til at
rette et skarpt fokus mod børn og unges opvækstvilkår
og trivsel i hverdagen. Derfor håber jeg, at så mange
som muligt vil tage del i vores aktiviteter og være med
til styrke børns rettigheder i Danmark.
Med venlig hilsen
Charlotte Guldberg
Formand for Børnerådet

Uledsagede flygtningebørn
Børnerådet besøger Center Gribskov for at få et bedre
kendskab til uledsagede flygtningebørns vilkår i asylcentre samt at medvirke til at forbedre vilkårene i asylcentrene.
Børn i asylcentre
Børn i asylsøgende familier, som bor i asylcentre, har
hårde vilkår. Børnerådet vil følge op på besøget i 2007
i Center Sandholm og gøre opmærksom på de berørte
børns situation.
Åben og anonym rådgivning til børn og unge
Kommunernes rådgivningstilbud til børn og unge er en
vigtig hjælp til børn i vanskeligheder. I 2008 vil Børnerådet se nærmere på, om tilbuddet fungerer efter hensigten.

Ungdomskriminalitet
Hvad fortæller kommunerne om deres indsats for at
forebygge ungdomskriminalitet? Børnerådet foretager i
2008 en gennemgang af de sammenhængende børneog ungepolitikkers prioritering af ungdomskriminalitet
som et særligt indsatsområde.
For ung til at være kriminel
Børnerådet lancerer www.dinungdompaaspil.dk i marts
2008 – en hjemmeside for store skolebørn om kriminalitet. Hjemmesiden indeholder et online dilemma-spil
og en ny dokumentarfilm om fire unge, der har kriminaliteten inde på livet. Film og spil er produceret med
støtte fra Egmont Fonden.
Filmen - ’For ung til at være kriminel’ - vises første gang
ved et premierearrangement i Park Bio i København d.
13. marts 2008.
Mærker for livet
Sammen med Det Etiske Råd udgiver Børnerådet et
undervisningsmateriale til 9.-10. klasserne om piercinger, tatoveringer, omskæring og andre ikke-medicinsk
begrundede indgreb i børns kroppe.

Afrapportering til FNs Børnekomité
I 2008 skal Børnerådet give FN’s Børnekomité en vurdering af, hvordan Danmark og den danske regering
arbejder på at efterleve Børnekonventionens bestemmelser.
Børn og unge på banen
Børn og unge er eksperter i deres eget liv, og det giver
god mening at involvere dem, der hvor de er. Derfor
afholder Børnerådet en national konference om involvering af børn i de kommunale beslutningsprocesser.
Det sker d. 5. maj 2008 i Eigtveds Pakhus.
Samtidig med konferencen bliver Børnerådets hjemmeside udvidet med et tema om involvering af børn og
unge. Her vil man blandt andet kunne finde et inspirationskatalog med gode eksempler på, hvordan børn og

unge kan inddrages, når der skal træffes beslutninger på
kommunalt niveau.

Børnerådet har til opgave at sikre børns rettigheder
samt sætte fokus på og informere om børns forhold i
samfundet. Sådan står der i ’Bekendtgørelsen om et

Børneråd’ - lovgrundlaget for Børnerådets arbejde.
Bekendtgørelsen kan læses på www.brd.dk.

Børnerådets Børne- og Ungepanel
Børnerådet udgiver resultaterne af fire undersøgelser i
Børne- og Ungepanelet i 2008:

BØRNERÅDET
• Mobning: Hvordan går det med indsatsen mod
mobning?
• Forskellighed og fællesskab: Hvad betyder det for
børn at være anderledes – betyder det noget for
venskaber og fællesskabet med andre?
• Undervisningsmiljø: Er der rart at være i skolen?
Trives børnene med lærerne? Hvordan oplever børnene det fysiske og psykiske arbejdsmiljø?
• Mental sundhed: Hvad fortæller Børnepanelets
medlemmer om deres forbrug af medicin? Synes de,
at de er stressede, og hvordan vurderer de selv
deres mentale sundhedstilstand?

Børneeksperter
Sekretariat

RÅDGIVNING

INDDRAGELSE AF BØRN

INFORMATION

Børnerådet taler som eksperter
med Folketinget, ministerierne
og andre myndigheder
i høringer, i følgegrupper
og kommissioner mv.

Børnerådets Børneog Ungepanel bringer børns
perspektiv ind i den offentlige
debat. Vi inddrager
børnene i konferencer,
kampagner og andre
arrangementer.

Børnerådet taler børns sag
i den offentlige debat, overfor
myndighederne, og overfor
faggrupper, som arbejder
med børn og unge.
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• Mobning: Hvordan går det med indsatsen mod
mobning?
• Forskellighed og fællesskab: Hvad betyder det for
børn at være anderledes – betyder det noget for
venskaber og fællesskabet med andre?
• Undervisningsmiljø: Er der rart at være i skolen?
Trives børnene med lærerne? Hvordan oplever børnene det fysiske og psykiske arbejdsmiljø?
• Mental sundhed: Hvad fortæller Børnepanelets
medlemmer om deres forbrug af medicin? Synes de,
at de er stressede, og hvordan vurderer de selv
deres mentale sundhedstilstand?

Børneeksperter
Sekretariat

RÅDGIVNING

INDDRAGELSE AF BØRN

INFORMATION

Børnerådet taler som eksperter
med Folketinget, ministerierne
og andre myndigheder
i høringer, i følgegrupper
og kommissioner mv.

Børnerådets Børneog Ungepanel bringer børns
perspektiv ind i den offentlige
debat. Vi inddrager
børnene i konferencer,
kampagner og andre
arrangementer.

Børnerådet taler børns sag
i den offentlige debat, overfor
myndighederne, og overfor
faggrupper, som arbejder
med børn og unge.
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ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER

OM BØRNERÅDET

Børnerådet er et statsligt råd, der skal sikre børns rettigheder. Rådet arbejder for børns ret til beskyttelse,
indflydelse og omsorg. Børnerådet er politisk uafhængigt og kan derfor handle på baggrund af egne beslutninger.
Økonomi
Børnerådet er på finansloven - i 2008 med en bevilling
på 5,5 mio. kr., hvoraf ca. 1/3 af budgettet udgøres af
satspuljemidler. Beløbet dækker løn og driftsomkostninger for rådet og sekretariatet. Børnerådets øvrige
aktiviteter finansieres med støtte fra fonde og i samarbejde med andre organisationer. Se mere i Børnerådets
årsrapport på www.brd.dk.
Sekretariatet
Børnerådets daglige arbejde varetages af sekretariatet,
der består af en sekretariatschef, faglige medarbejdere
og kontorpersonale. Vi er otte ansatte fordelt på 7,5
årsværk. I sekretariatet har vi også praktikanter.

AKTIVITETER 2007

PUBLIKATIONER
2007
Medbestemmelse
i folkeskolen
En undersøgelse i Børneog Ungepanelet af, om
børn synes, de har indflydelse på livet i skolen. Seks ud af ti børn svarede,
at de gerne vil have mere at skulle have sagt.
Opdragelse 2007
Hvordan går det for sig, når far og mor sætter
grænser? Børnerådet fejrede 10-året for afskaffelsen af revselsesretten med en undersøgelse af,
hvordan børn i 6. klasse oplever deres opdragelse.
Portræt af 5. klasse
Hvordan er det at være barn i 5. klasse; hvordan
oplever børnene livet; hvad laver de, og hvad synes
de er vigtigt? Børnepanelets medlemmer fortæller
om deres liv og færden.

Børneinfoen
Børnerådet har lavet Danmarks første hjemmeside om
børns rettigheder i Danmark. På www.boerneinfo.dk
giver Børneinfoen tips om rådgivning, rettigheder og
klageveje for børn, når det gælder fritidsarbejde, privatliv, skilsmisse, at flytte hjemmefra og meget andet.
Målgruppen er de 10-15-årige.

Bank Slut Forbudt
10-årsdagen for revselsesrettens afskaffelse blev fejret
med manér. Sammen med Unicef, Børns Vilkår og Red
Barnet serverede Børnerådet lagkage og saftevand til
alle på Købmagergade i København på dagen, d. 10. juni
2007. Samtidig udgav Børnerådet en rapport om, hvad
danske børn synes om den opdragelse, de får derhjemme.

Ny hjemmeside til voksne
Børnerådets hjemmeside til voksne på www.brd.dk har
fået nyt udseende med en tiltrængt opfriskning. Lettere
adgang til nyheder og tema-felter på forsiden med fokus
på aktuelle emner giver et hurtigt indblik i Børnerådets
arbejde.

Børn skal kende deres rettigheder
- og derfor sendte Børnerådet en fødselsdagsplakat til
alle landets 5. klasser. Her kan eleverne skrive deres
fødselsdag ind og samtidig læse, at Børnerådets Børneinfo er et godt sted at blive klogere, hvis man vil vide
noget om sine rettigheder som barn.

Kroppen – hvem bestemmer?
Sammen med Det Etiske Råd har
Børnerådet holdt en velbesøgt temadag om indgreb i kroppen. Piercing,
tatovering, omskæring og kosmetiske
operationer – hvem skal afgøre, hvad
børns kroppe må udsættes for?

Børnerådets Årsmøde 2007
Hvordan kommer vi videre med samfundets håndtering af unge, der begår
lovovertrædelser? Det var temaet for
Børnerådets Årsmøde 2007, hvor over
100 deltagere kom med konkrete forslag til, hvad der skal til for at styrke
indsatsen overfor børn, der begår kriminelle handlinger.

Aktivering af inaktive børn – hvordan?
Det Nationale Råd for Folkesundhed, TrygFonden og
Børnerådet fik samlet eksperter fra hele landet til en
24-timers brainstorming. Opgaven lød: Find på nye og
anderledes idéer til, hvordan vi får gang i børnenes kondition.

Læs mere
Du kan læse mere om alle aktiviteter på Børnerådets
hjemmeside www.brd.dk

ÅRSBERETNING
OG VISIONER
2007-2008
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på aktuelle emner giver et hurtigt indblik i Børnerådets
arbejde.

Børn skal kende deres rettigheder
- og derfor sendte Børnerådet en fødselsdagsplakat til
alle landets 5. klasser. Her kan eleverne skrive deres
fødselsdag ind og samtidig læse, at Børnerådets Børneinfo er et godt sted at blive klogere, hvis man vil vide
noget om sine rettigheder som barn.

Kroppen – hvem bestemmer?
Sammen med Det Etiske Råd har
Børnerådet holdt en velbesøgt temadag om indgreb i kroppen. Piercing,
tatovering, omskæring og kosmetiske
operationer – hvem skal afgøre, hvad
børns kroppe må udsættes for?

Børnerådets Årsmøde 2007
Hvordan kommer vi videre med samfundets håndtering af unge, der begår
lovovertrædelser? Det var temaet for
Børnerådets Årsmøde 2007, hvor over
100 deltagere kom med konkrete forslag til, hvad der skal til for at styrke
indsatsen overfor børn, der begår kriminelle handlinger.

Aktivering af inaktive børn – hvordan?
Det Nationale Råd for Folkesundhed, TrygFonden og
Børnerådet fik samlet eksperter fra hele landet til en
24-timers brainstorming. Opgaven lød: Find på nye og
anderledes idéer til, hvordan vi får gang i børnenes kondition.

Læs mere
Du kan læse mere om alle aktiviteter på Børnerådets
hjemmeside www.brd.dk
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