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Kære Rettighedsskoler
Nu er skoleåret for alvor gået i gang, og vores team har haft travlt med at afholde workshop og kick-off på
vores nye skoler. Det er en stor oplevelse for os at mærke det engagement blandt børn og voksne, vi
møder hos jer. Vi glæder os over, at både kick-off og certificering bliver dækket af lokale og regionale
medier med masser af stærke citater fra børn og voksne.
Her følger tre afsnit med nyheder og vigtig information om Børnetopmødet d. 26. oktober – husk at
melde jer til inden deadline, som er 9. oktober.
To små bøger til børn
Vi er glade for at kunne præsentere to nye, små bøger om UNICEF Rettighedsskole. Bøgerne har til formål
at give eleverne en introduktion til børns rettigheder og nogle grundlæggende elementer i det at være
Rettighedsskole. Med bøgerne ønsker vi at styrke elevernes identitet som elev på en Rettighedsskole.
I vil modtage bøgerne som klassesæt med 30 bøger samt lærervejledning.
Ali og Mia på opdagelse i Rettighedsskole henvender sig til elever i indskolingen, Ret, respekt og
rettigheder er til mellemtrin og udskoling. Bøgerne med tilhørende forløb er også tilgængelige på
læringsportalen.
Derudover vil I modtage 3 stk. af hver bog, som kan bruges til udlånsbøger på skolens bibliotek. Vi beder
jer om at gøre jeres kollegaer opmærksomme på disse nye bøger og klassesæt, så de kan blive brugt ude i
klasserne.
Læringskasser
Igen i år udsender vi ”skolekasser” til alle skoler, og de indeholder:

Hr. Skæg i Indonesien – undervisningsmateriale til indskolingen, klassesæt.

Små bøger om UNICEF Rettighedsskoler, klassesæt + bibliotekseksemplarer.

Stort banner med logo.

Keyhangers, 15 stk.

Plakater, 2 stk.
De 13 kommende UNICEF Rettighedsskoler modtager også følgende:

Roll-up, 1 stk.

Rettighedskort til spillet ”Rejsen til en fremmed planet”, 10 sæt.
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Børnetopmøde – jeres forberedelse
Som I allerede ved lidt om, så er FN’s bæredygtige udviklingsmål vores fokus for Børnetopmødet , og
vores ambition er, at I sammen med børnene fra Rettighedsrådet får udviklet en stærk idé, som skal
foldes ud i jeres lokalområder i et relevant partnerskab. På dagen vil der være rigtigt gode rammer for at
give jeres idé fart, så I forlader topmødet med en færdig plan under armen.
For at det skal kunne ske har vi brug for, at I inden dagen har gjort følgende på et Rettighedsrådsmøde:
1. Giv børnene information om de 17 verdensmål og vælg i fællesskab et mål ud, som I brænder for at
gøre noget ved lokalt. I kan vælge mellem disse fire mål:
Sundhed og trivsel – mål 3.
Ligestilling mellem kønnene – mål 5.
Bæredygtige byer og lokalsamfund – mål 11.
Ansvarligt forbrug og produktion – mål 12.
2. Lav en brainstorm med idéer til, hvad man kunne gøre – vær konkrete og realistiske
3. Overvej sammen, hvem en god partner kunne være – spejderklubben, naboskolens elevråd,
renovationsfirmaet, biblioteket, håndboldklubben, et kendt firma i lokalområdet osv.
På Børnetopmødet vil I komme til at arbejde med et projektværktøj, vi kalder for de fire H’er:
Hvad vil vi?
Hvem kan hjælpe?
Hvordan skal vi gøre det?
Hvornår gør vi hvad?
Som afrunding på topmødet vil alle skoler udfylde en flot plakat med en færdig plan. Den skal så hænges
op hjemme på skolen. Denne plan kan fint indgå i jeres årlige handlingsplan og kan relateres til alle fire
byggesten viden, elevinddragelse, læring og lederskab.
Til sidst
Fra os i teamet vil vi ønske jer nogle rigtigt gode uger til vi ses. Vi håber, I vil få glæde af kasserne,
og at I sammen med jeres fantastiske Rettighedsrødder får lavet et godt forarbejde til Børnetopmødet.
Venlig hilsen
Rettighedsskoleteamet
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