
 
INVITATION TIL BØRNENES GRUNDLOVSDAG - LOKALARRANGEMENTER 

 

Kære venner 

Hermed følger endnu engang en invitation til at bakke op om Børnenes grundlovsdag, som i år er planlagt til 

mandag den 6. juni 2011.  

 

Børnenes grundlovsdag er et samarbejde mellem en række foreninger og organisationer, der synes, at det er 

betydningsfuldt, at blive ved med at minde om, at vore børn har rettigheder.    

 

Som I kan bemærke, har vi fra i år ændret navnet fra ”lille” grundlovsdag til Børnenes grundlovsdag.  Dette for at 

signalere ligeværdig betydning, i forhold til de voksnes grundlovsdag den 5. juni.   

 

Ligeledes har vi ændret på tema rækkefølgen, således at temaet på den årlige konference, bliver bærende for 

temaet til børnenes grundlovsdag – og ikke omvendt. Årets tema vil derfor igen I år være: BØRNS RET TIL 

FÆLLESSKABER.  

 

Sidste år havde vi mange store og flotte arrangementer rundt om i landet, men håber naturligvis på, at der 

kommer flere til. 

I disse tider, hvor der over hele landet bliver brugt mange mange resurser på forskellige omstrukturerings- 

processer, er det vigtigt, at vi er mange, der medvirker til at vende blikket mod  kerneopgaven og fastholde  

vigtigheden af et godt børneliv og sætte fokus på børns rettigheder. 

 

I år vil vi starte en ny tradition op, hvor alle arrangementer (både de lokale- og det centrale arrangement på Hans 

Tavsens Park i København) laver en fælles aktivitet på samme tidspunkt. I år vil aktiviteten være, at vi alle sender 

balloner op på samme tidspunkt. Ballonerne rekvireres ved henvendelse til Frie Børnehaver sb@frie.dk, ligesom I 

kan få tilsendt flag til at pynte op med. Tidspunktet meddeles senere til de arrangementer, vi er bekendt med. 

Husk der skal søges tilladelse. 

 

Der vil være mulighed for at søge økonomisk tilskud indenfor rimelige grænser. Her skal der fremsendes program 

og budget for dagen. Ansøgningerne sendes til Landsforeningen Frie børnehaver, Karen Skau Meincke 

karen@frie.dk. 

 

Har I brug for hjælp til organisering eller gode ideer, kan vi ligeledes kontaktes. 

 

Det vil være en stor hjælp for os, hvis I meddeler om I deltager i dette arrangement, da vi gerne vil være vidende 

om, hvor mange lokalarrangementer der er. Ligeledes får vi også henvendelser fra pressen, der gerne vil vide, om 

der foregår noget i lokalområdet og vi vil således kunne henvise til jer. 

 

Rigtig god fornøjelse  På initiativgruppens vegne 

 

Karen Skau Meincke 

 

www.boernenesgrundlovsdag.dk 
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