Generelt om projektet

Organisering
En Børnevenlig Kommune arbejder med inddragelse af børn og unge, og med at højne viden om deres
rettigheder på et tværkommunalt niveau. Det betyder også, at Aalborg Kommune vil lave en indsats, som
rækker ind i alle forvaltninger, og som er både administrativt og politisk forankret. Der er i opstartsfasen lagt
stor vægt på at sikre en solid organisering omkring projektet med henblik på at kunne lykkes med det
tværkommunale fokus.
Projektet har derfor deltagelse af alle relevante forvaltninger. Der er nedsat en administrativ styregruppe og
en arbejdsgruppe - begge med repræsentanter fra alle relevante forvaltninger. Børn og unge er
repræsenteret i både styre- og arbejdsgruppe i form af medlemmer fra Ungebyrådet. Det er af afgørende
betydning, at børn og unge er med i alle vigtige dele af projektet - både i forhold til drøftelser og
beslutningsproces.
Projektledelsen er forankret i UngAalborg. Projektleder har løbende kontakt med UNICEF, der bidrager med
sparring, viden og ligeledes deltager i arbejdsgruppe og styregruppe.
Der er udarbejdet et kommissorium (bilag), som er godkendt af styregruppen via mail i marts 2020. Dette, da
styregruppen ikke har haft mulighed for at mødes fysisk grundet situationen med Covid-19.
Arbejdsgruppen har indtil videre mødtes virtuelt, hvor der arbejdes med strukturering af og udarbejdelse af
situationsanalysen. Arbejdsgruppe og styregruppe arbejder ud fra procesplan (bilag), som er justeret på
baggrund af corona-situationen. Situationsanalysen forventes at løbe frem til august 2020, hvorefter der
findes indikatorer, der skal indgå i en handlingsplan. Arbejdsgruppen arbejder ud fra et årshjul, der
anskueliggør processen og sikrer fokus og fremdrift i projektet.

Kommunikation og tværkommunal forankring
Det skal være tydeligt, at Børnevenlig Kommune er noget, vi alle er med til at skabe: Børn, unge, forældre,
ansatte og ledelseslag i kommunen, erhvervsliv, forenings- og fritidsliv, politisk lag, og så videre.
Projektets mission går godt i spænd med Aalborg Kommunes DNA, “Vi udvikler os sammen”, som er et løfte
vi giver til hinanden om at udvikle os i fællesskab - også sammen med kommunens børn og unge. Samtidig
giver det Aalborg Kommune et endnu stærkere fundament for udvikling og sammenhold, når vi inddrager
børn og unge i de beslutninger, der har betydning for deres hverdag, liv og fremtid i fællesskabet.
I samarbejde med Borgmesterens Forvaltnings kommunikationsafdeling, udarbejdes en konkret
kommunikationsplan, der skal sikre synlighed og ejerskab i forhold til at udbrede kendskab til
Børnekonventionen og den fælles opgave om at gøre Aalborg Kommune til et endnu mere godt sted at barn
og ung.
Projektet vil benytte sig af platforme til information, som allerede er let tilgængelige i kommunalt regi, både
virtuelt og fysisk. Samtidig vil man sikre synlighed via mediesamarbejde og referencegrupper. Den konkrete

kommunikationsplan bruges til at identificere, hvilke andre tiltag der skal gøres brug af i forhold til at
synliggøre Børnevenlig Kommune som et fælles pejlemærke for Aalborg Kommune.
Der afholdes lanceringsevent af Børnevenlig Kommune den 29. september 2020, samtidig med at det
nyvalgte Ungebyråd præsenteres. Her markeres blandt andet, at der samarbejdes helhjertet på tværs af
kommunen i samarbejde med UNICEF om at udbrede kendskab til Børnekonventionen og skabe en endnu
mere Børnevenlig kommune. Lanceringseventet planlægges i samarbejde med Ungebyrådet.
Det er den fælles vision, at viden om initiativet skal række ud til alle kommunens børn og unge, og derfor
arbejdes med et event, der involverer live-stream og markering i hele kommunen på samme tidspunkt d. 29.
september 2020.

Politiske drøftelser og behandling
Styregruppen vil løbende tage stilling til og sætte retning for den politiske involvering, blandt andet i
forbindelse med indikatorer i situationsanalyse og i forhold til handlingsplan for den videre proces med
implementering af initiativer.
Den endelig handleplan vil blive fremsendt til politisk godkendelse i Byrådet.
Herunder vil de relevante politiske udvalg blive orienteret løbende efter behov.
Når situationen igen tillader det, planlægges et politisk visionsmøde, hvor formand og udvalgte
repræsentanter fra de relevante politiske udvalg inviteres til en visionsproces i forhold til det politiske
ejerskab og det videre arbejde mod at Aalborg Kommune bliver anerkendt som Børnevenlig Kommune.

