Til Ali og Mias
forældre

En UNICEF Rettighedsskole bruger de gode
værdier, som står i FN´s Børnekonvention, til at
skabe tryghed og trivsel på skolen. På skolerne
forenes elever, forældre, lærere og øvrigt
personale i et fællesskab om børns rettigheder.
UNICEF Rettighedsskoler er udviklet og tilpasset
rammer for den danske folkeskole. En UNICEF
Rettighedsskole er et konkret redskab til opfyldelse af folkeskolens formålsparagraf §1 stk. 3:
”Folkeskolen skal forberede eleverne til deltagelse, medansvar, rettigheder og pligter i et
samfund med frihed og folkestyre. Skolens virke
skal derfor være præget af åndsfrihed, ligeværd
og demokrati.”
UNICEF Rettighedsskoler i England og Canada
har skabt overbevisende resultater. Vi kan nemlig
se, at børn, som kender deres rettigheder og
forstår dem i praksis, trives godt og behandler
hinanden med respekt og værdighed. UNICEF
Rettighedsskoler har spredt sig til de nordiske
lande, og den første danske UNICEF Rettighedsskole blev etableret i 2015. Siden har over
20 danske folkeskoler taget konceptet til sig og
endnu flere er på vej.
IKEA Danmark er en trofast partner til UNICEF
Rettighedsskole. Denne pixibog er blevet til
takket været en julegave fra IKEAs medarbejdere.
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Ali og Mia går i skole lige som du. På mange måder er deres skole
helt almindelig. På skolen er der børn og bøger. Matematik og
madpakker. Og der er lærere og legepladser.
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Men deres skole er også særlig, fordi de lærer en masse om børns
rettigheder. Skolen er en UNICEF Rettighedsskole. Ali og Mia vil gå
på opdagelse for at finde ud af, hvad en Rettighedsskole er.
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Ali og Mia er sikre på
én ting: Rettighedsskolen
har noget at gøre med
noget, der hedder FN’s
Børnekonvention. Det ved
de, fordi de voksne har
sagt det ord mange gange.
Og når lærerne siger det
samme ord mange gange,
plejer det at være vigtigt.
Alis lærer har fortalt, at
bogstaverne FN står for
De Forende Nationer. Det
er næsten som en slags
klub for alle lande i verden.
Landene har i fællesskab
lavet Børnekonventionen,
hvor der står, at alle børn
har ret til at have det godt.
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Alle børn, det er godt nok
mange børn, tænker Ali, og
han prøver selv at tælle, hvor
mange børn han kender. Der
er lillebror derhjemme, og så
er der hans fætre og kusiner.
I hans klasse er de 26 børn,
og inde i parallelklassen er
de vist nok 24. Og så der
dem i fritidsordningen, og
ham på den anden side af
vejen. Ali må stoppe med at
tælle. Der er så mange børn
bare på hans skole og i hans
by. Alle børn i hele verden
må være VIRKELIG mange.

Er du også medlem af en klub? Tal med dine kammerater om, hvad en
klub er for noget, og fortæl hinanden, hvilke klubber I er medlem af?
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I Alis klasse har de en stor
plakat, hvor der står alt det, som
børn har ret til. Der er virkelig
mange rettigheder. Ali har
sammen med sin klasse kigget
på plakaten mange gange.
Rettighederne står i rækkefølge
efter deres numre. Men de har
opdaget, at rettighederne også
hænger sammen på kryds og
tværs i fire forskellige grupper:

I Alis klasse er de enige om,
at plakaten skal hænge i deres
klasselokale. På den måde kan de
altid huske hinanden på deres
rettigheder. Det giver tryghed.
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Alle børn har ret til et godt liv og til at få mad
nok, få rent vand, et sted at bo og et rent og trygt
miljø. Alle børn har ret til at have et navn.
Alle børn har ret til at lære noget. Man lærer for
eksempel ved at gå i skole og ved at lege. Derfor er
det vigtigt at have det godt i skolen og i sin fritid.
Alle børn har ret til at være med til at bestemme
nogle af de ting, der handler om børn. Derfor er
det vigtigt, at de voksne lytter til dem, hvis mor
og far skal skilles, eller man skal flytte til en ny by
eller en anden skole.
Alle børn har ret at blive beskyttet og til at få
hjælp. Man må ikke slå børn, og man må heller
ikke drille eller mobbe dem.
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På Alis og Mias skole hænger der mange ting i klasserne. Mia
synes, at det bedste er plakaten med deres klassecharter.
Et klassecharter er en slags aftale mellem alle børn i klassen om,
hvordan de skal passe godt på hinanden.
Lige efter sommerferien gik hele klassen i gang med at lave
deres charter. Først snakkede de om Børnekonventionen. Så
valgte de nogle af de rettigheder, som de syntes var særlig
vigtige, og dem skrev de på plakaten. De lavede nogle fine
blomster i farvet papir, som de også satte på plakaten. Det
blev et flot klassecharter.

Forklar din sidemand,
hvad du tror,
et klassecharter
er for noget.
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Eleverne i Mias klasse er enige om, at de vil hjælpe hinanden
med at få opfyldt rettighederne, for så kan alle børnene få en
god skoledag hver dag. Mia og de andre i klassen synes, at det
er vigtigt, at alle tør sige lige præcis det, de mener, selvom det
måske kan lyde fjollet.

Alle børn har ret til at sige sin mening. Man skal ikke afbryde hinanden,
og man skal ikke grine af det, de andre siger eller mener. Hvordan er
det i din klasse? Kan man sige sin mening, uden at nogen griner?
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En dag skal Mia til sit første møde i Rettighedsrådet. Hun er stolt
og lidt spændt. For nu er Mia med til at bestemme.
Et Rettighedsråd er lidt ligesom et Elevråd, hvor der bliver lyttet
til elevernes ideer og meninger. Et Elevråd kan for eksempel
bestemme, hvordan legepladsen skal se ud. Et Rettighedsråd
findes kun på Rettighedsskoler. Alle eleverne i Rettighedsrådet er
med til at bestemme, hvordan man skal arbejde med rettigheder
på hele skolen. Mia er stolt over at være valgt til at være med i
rådet, og hun glæder sig til det første møde.
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På mødet skal de tale om, hvordan alle børn og voksne kommer
til at kende rettighederne. Det er en stor opgave. Heldigvis har de
hele skoleåret til det, så de laver en plan.
Efter mødet fortæller hun resten af klassen om alt det, der skete
på mødet.

I kan også invitere
en fra jeres skoles
Rettighedsråd ind
i klassen for at
fortælle, hvad de
taler om, når de
mødes i rådet.
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Mia fortæller om børns rettigheder i sin klasse. Hun er god til at
fortælle, så hendes lærer spørger, om hun vil besøge andre klasser
og sige det hele en gang til.
Hun besøger Alis klasse. Ali og de andre i 1.A. ved godt, at de
har rettigheder, for plakaten med alle rettighederne hænger på
væggen. Men Mia siger også noget, som Ali ikke havde tænkt på.
Mia siger, at der er forskel på rettigheder og ønsker. Børn har ret
til mad, men det betyder ikke, at børn har ret til pizza hver dag.
Pizza er noget, man ønsker sig. Mad er noget, man har ret til.
Mia fortæller, at hendes yndlingsrettighed er nummer 28. I den
står der, at børn har ret til at gå i skole. Hun synes, den er god,
fordi det er spændende at lære nye ting. Nu skal Ali og hans
kammerater finde ud af, hvilken rettighed de bedst kan lide. De
kigger på plakaten med rettighederne.

Kender du forskellen på rettigheder og ønsker? Snak med din
sidemand om det og tegn nogle ønsker, som man ikke har ret til.
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Ali kan godt lide nummer
31. Den med at børn har
ret til leg og fritid. Det er
hans yndlingsrettighed,
for han elsker at spille
fodbold. Bare det snart
var frikvarter, så han kan
komme ud og få gang i
en ny kamp.

Hvilken
rettighed
kan du
bedst lide?
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Børn har også ret til at føle sig trygge. Det er vigtigt at være tryg.
Det kan være svært at have det godt i skolen, hvis man ikke er tryg.
Ali kan ikke lide, når det er hans tur til at hente skolemælk. For
køleskabet med mælken står nede i kælderen, hvor der er lidt
mørkt. Mørket er uhyggeligt, så Ali er utryg, når han skal ned og
hente mælk. Flere i klassen har det som Ali, så det fortæller de til
Rettighedsrådet. Mia og en af de voksne fra Rettighedsrådet fortæller
det til pedellen. Pedellen vil gerne hjælpe, så han sætter mere lys
op nede i kælderen.
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Næste gang det er Alis tur til at hente mælk, er han spændt. Men han
bliver glad, for nu er der flere lamper i kælderen. Lyset gør, at det ikke
længere er uhyggeligt i kælderen. Nu er Ali tryg, når han henter mælk.
Det er vigtigt, at eleverne fortæller de voksne, hvordan de har det
på skolen. For børn ved bedst, hvordan det er at være på skolen. De
ved, hvor de føler sig trygge, og hvor de føler sig utrygge. Voksne
er ikke bange for at gå i kælderen, men det er nogle af børnene.
Måske er de små elever bange for at være på fodboldbanen, fordi
der er mange store elever, der leger på græsset. Men det
ved de voksne måske ikke. Derfor er det vigtigt, at
man spørger børnene, hvor på skolen de ikke
bryder sig om at være. Det skal man
gøre på en Rettighedsskole.
Føler du dig tryg overalt
på din skole? Snak med
din klasse, om der er
steder på skolen, hvor du
ikke kan lide at være.
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I en særlig uge om året ligner Ali og Mias skole ikke sig selv.
Det er, når skolen har rettighedsuge. Det er en temauge, hvor de
lærer meget om børns rettigheder, og hvor de ikke følger det
almindelige skoleskema.
I rettighedsugen skal Alis klasse lære om Carlos, som bor i landet
Bolivia. Rettighederne gælder også for Carlos. Lige som Ali elsker
Carlos at spille fodbold, men han har ikke så meget tid, for han
skal hjælpe sin mor og far med at passe familiens høns. Carlos
skal sørge for, at hønsene får mad og vand hver dag. Han skal
også samle hønseæggene sammen. Carlos mor sælger æggene, og
pengene bruger hun til at betale for, at Carlos kan gå i skole. På
den måde får han opfyldt sin ret til at gå i skole.
Næste gang Ali spiller fodbold, tænker han på Carlos. Det er så
godt at vide, at Carlos både har tid til at lege og til at gå i skole.
Men han synes, at det er vildt, at Carlos må hjælpe til, så hans
forældre kan betale for skolen. Ali synes, at han egentlig også
selv er heldig, for i Danmark kan børn gå gratis i skole.
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I Mias klasse er de i gang med at lave deres eget legetøj af
genbrugsting. Det er sjovt. De har fundet en masse ting, som var
smidt ud: dåser, mælkekartoner, plastik, skruer og meget andet.
Nu er Mia i gang med at lave et hus ud af en skotøjsæske. En
anden elev laver en mand af gamle dåser.
Selvom de har travlt med at lave deres eget legetøj, har de også
haft tid til at lytte til deres lærer. Han har fortalt, at det er vigtigt
at passe på vores miljø. Det kan man gøre ved at bruge den
samme ting mange gang i stedet for at smide den ud.
De har også lært, at børn har ret til sundhed. Sundhed handler
om mad og om at kunne få hjælp hos lægen, når man er syg.
Sundhed handler også om ren luft og om at passe på vores jord.
Mia synes, at det er sejt, at hun lærer noget om sundhed samtidig
med, at hun bruger sin fantasi til at lave sit eget legetøj.
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Ali og Mia er enige om, at de har fået øje på
mange gode ting på deres Rettighedsskole.
Kan du huske noget af det, de har lært?
Og selvom bogen snart er slut, er det ikke slut
med at gå på opdagelse, hverken for Ali og Mia
eller for dig. For du kan selv gå en tur på din
Rettighedsskole og lære meget mere om børns
rettigheder.
22
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Ali og Mia vil gå på opdagelse for at
finde ud af, hvad en Rettighedsskole
er. De ved, at den har noget at
gøre med noget, der hedder FN’s
Børnekonvention, for de voksne har
sagt det ord mange gange. Og når
lærerne siger det samme ord mange
gange, plejer det at være vigtigt.
KOM, VIL DU MED PÅ OPDAGELSE?
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Børnefond som en midlertidig hjælp til børn
efter Anden Verdenskrig. I dag arbejder
UNICEF for alle verdens børn i 190 lande og
territorier verden over. Udelukkende ved hjælp
af frivillige bidrag sikrer UNICEF børn en sund
og tryg opvækst, skolegang og beskyttelse.
Indsatsen er baseret på FN’s Børnekonvention.

