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Kære Rettighedsskoler 
Så er skoleåret i gang, og vi vil her fra Rettighedsskoleteamet starte med at byde velkommen til 13 nye 
partnere, som alle skal i gang med rejsen mod at blive UNICEF Rettighedsskole:

Skole  Kommune
Enghavegårdskolen  Gladsaxe
Hellerup Skole  Gentofte
Vestegnens Privatskole Høje-Taastrup
Behandlingshjemmet Donekrogen Jægerspris
Behandlingshjemmet Orøstrand Holbæk
Næsby Skole   Odense
Selam Privatskole  Aarhus
Ellevangskolen  Aarhus
Lisbjergskolen  Aarhus
Mørke Skole   Syddjurs
Herningvej Skole  Aalborg
Tornby Undervisningssted   Hjørring
Læsø Skole  Læsø

Læringsportalen
I løbet af foråret blev vores læringsportal helt klar, og vi vil hermed opfordre alle på jeres skoler til at klikke 
ind og komme i gang med de mange fine forløb, der ligger her og venter. Flere forløb bliver lagt op i løbet 
af skoleåret, og vi glæder os rigtigt meget over at kunne tilbyde jer denne mulighed for endnu mere læring 
med afsæt i Børnekonventionen. Her finder I også manualen, det trykte materiale, et kort med alle skoler, 
nyheder og meget mere.

Portalen er udviklet i samarbejde med Rikke Falkenberg Kofoed fra Leg med IT. 

Børnetopmøde
Til oktober afholder vi for anden gang Børnetopmøde med deltagelse af børn og voksne fra alle 
Rettighedsskoler i Danmark. I år sker det fredag d. 26. oktober, og vi arbejder igen i år på at få gode 
oplægsholdere og have aktiviteter for alle aldre. Det Nationale Rettighedsråd bruger igen denne anledning 
til deres store mødedag, hvor de skal arbejde på at få danske børns stemmer gjort endnu stærkere – på 
nationalt plan.

Baseline
Det er vigtigt at baseline besvares i overensstemmelse med skolens GDPR. Vi har opdateret vores 
vejledning til den forenklede baseline i 0. og 1. klasserne. Skriv til os, hvis I ønsker den sendt.
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Verdensmålene på skemaet
UNICEF Danmark er med i Verdenstimen.dk, som har til formål at udbrede kendskabet til Verdensmålene i 
undervisningen. Verdenstimen.dk er udviklet af Verdens Bedste Nyheder 
(www.verdensbedstenyheder.dk).

Uge 36 er dedikeret til Verdenstimen på nationalt plan, hvor alle skoler opfordres til at arbejde med 
Verdensmålene. I denne forbindelse inviterer Verdenstimen.dk til en live version af Verdenstimen på 
Københavns Rådhus, og vi har i dag fået mulighed for at sende invitationen ud til vores Rettighedsskoler. 
Vi opfordrer undervisere og pædagoger til at komme. Se venligst vedhæftede invitation. Der er deadline for 
tilmelding allerede på fredag den 17.08.2018.

Generation Verdensmål, en mediekonkurrence for elever i 6. – 10. klasse
Verdens Bedste Nyheder og JP/Politikens Hus inviterer danske elever til at deltage i en mediekonkurrence 
om Verdensmålene. Se mere under vedhæftede link:
https://www.verdensbedstenyheder.dk/projekter/elever-dyster-konstruktiv-journalistik-verdensmaal/

Facebook-gruppen
Meld dig ind i facebookgruppen ”UNICEF Rettighedsskoler” og vær med til at dele alle jeres store og små 
fremskridt og udfordringer undervejs. 

Velkommen til alle. Lad os få et rigtigt godt skoleår!

Venlig hilsen

Rettighedsskoleteamet 




