
DET GODE BØRNELIV PÅ MOLS 

Et visionsoplæg forfattet af gruppen Børne- og Familieliv 

 

Mesterlære i Barndommens bjerge! 

Gruppens ledende spørgsmål er følgende: 

1. Hvad er det gode børneliv? Hvilke værdier ønsker vi at gøre gældende? 

2. Hvad er Molslandets særlige potentiale? Og hvorledes sikrer vi, at børnene kan udfolde 

dette potentiale 

3. Hvorledes sikrer vi et åbent og alsidigt fællesskab, der definerer sig selv positivt? 

Gruppen ønsker at være katalysator for civilsamfundsaktiviteter for børn og unge på Mols. Dette 

oplæg er skrevet med respekt for, at det endelig spørgsmål om, hvad det gode børneliv er i sig 

selv aldrig kan besvares fuldstændig. Det er derimod en af demokratiets fremmeste opgaver at 

vedblive med at rejse spørgsmålet og forsøge at besvare det. 

Hvad er det gode børneliv? 

Børn på Mols skal have en tryg opvækst, hvor de oplever stort nærvær børn og voksne imellem. 

Det er vigtigt, at der både er tilgængelige og nærværende voksne, så de oplever at blive støttet i at 

handle aktivt i deres liv. Vi ønsker en barndom som en mesterlære, med alsidige forbilleder som 

børnene kan efterligne. 

Alle børn skal være en del af fællesskaber – i børnehaven og i skolen men også gerne opleve et 

lokalt fællesskab på tværs af kasse og klasse.  Vi er et Mols med mange fælleskaber. 

Nøjagtigt som alle børn skal have mulighed for at være sig selv, som netop den de er med deres 

særegne ønsker og vilje. Herunder skal der være rum til fordybelse og selvforglemmelse.  

Børn på Mols skal have de bedste muligheder for et aktivt liv, hvor krop og tænkning både er i spil i 

udforskningen af naturen og i skabelsen af et værk (håndværk, kunsthåndværk, leg).  

Vi vil have solide, virksomme, fællesskabsorienterede børn som evner at tage et ansvar og træffe 

valg, som rækker ud over dem selv. Børn der øver sig i at gøre en positiv forskel for andre såvel 

som for sig selv.  

Spørgsmålet er derfor hvordan Mols som socialt rum og geografisk sted kan indfri disse værdier? 

1) Del af fællesskab/ fælleskaber - både i forhold til læring og leg med tilgængelige og 

nærværende voksne 2) Mulighed for hævdelse af individualitet/ fordybelse, selvforglemmelse 3) 

Mulighed for et aktivt skabende liv. 4) Tolerante og inkluderende børn 

Mols særlige potentiale og tradition 

Mols særlige potentiale er natur, samhørighed, de mange håndværkere, kunsthåndværkere og 

landbrug. 

Landskabet og naturen bidrager i allerhøjeste grad til det gode børneliv på Mols og det på flere 

måder: 

 Naturerfaringen kan både være en kilde til forundring, kreativitet og  

            en følelse af frihed, der giver et vink om et godt liv.  



 Landskabet og naturen er gode udgangspunkter for et aktivt friluftsliv, der  

             både er skægt og perspektivrigt i forhold til identitet, fællesskab og selvindsigt. 

 Iagttagelse af natur og eftersøgningen af lovmæssigheder kan føre til større 

naturvidenskabelig indsigt. 

 

Den store erfaring og tradition inden for håndværk, kunsthåndværk og eksisterende branding af 

området kunne være springbræt til: 

. 

• Håndværkstraditionen og kunsthåndværkstraditionen på Mols kunne bidrage til: En 

iscenesættelse af en ”gør det selv” mentalitet der både er bæredygtig og fører til 

bemestring af  værker. Herunder f.eks. bæredygtig opfinderfestival for børn –unge i EU.  

 

 Kendskab til dyrkning af afgrøder, dyrehold og madlavning med inspiration både fra 

moderne landbrug og ældre selvforsyningsteknikker.  

 

Hvordan sikre vi et åbent og alsidigt fællesskab på Mols? 

Et fællesskab er ikke en ting, men noget man gør sammen.  På den måde er vi fællesskabende 

hele tiden. Civilsamfundsfællesskaber skal være åbne og frivillige, og der skal være nogle klare 

retningslinjer for at håndtere uenighed, forskellighed og sikre at børn ikke udelukkes også uformelt 

af fx økonomiske grunde. 

For at sikre alsidigheden er det væsentligt, at retten til uenighed og forskellighed dyrkes. Herunder 

ville det være på sin plads at genoplive Tinghulen på Mols som tingsted for børn-unge i forhold til 

at finde fælles løsninger på problemer.  Udover aktiviteter der knytter an til at børnene skal løse 

fælles opgaver, er konkurrencen også en væsentlig måde at knytte an til forskellighed og 

alsidighed.  

Det er vigtigt, at børnene igennem aktiviteterne også får kendskab til, at der er en verden uden for 

Mols, som de også er en del af og forpligtet over for. 

 

 

 

 

 

  


