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Kære Rettighedsskoler
Det er nu to uger siden, vi var samlet til Børnetopmøde, hvor I alle var med til at gøre dagen til noget helt
særligt og unikt. Tak for jeres opbakning til at give børn en stærkere stemme og for jeres engagement i
hele vores projekt.
I dette nyhedsbrev kan du læse om vores oplevelse af topmødet, kort om brugen af vores logo og til sidst
en opfordring til at markere 20. november, Børnekonventionens fødselsdag, sammen med os.
Børnetopmøde 2018
Dagen startede med, at børnene fik et projekt-kit som gave. Et penalhus med et armbånd, skriveredskaber
og en lille papbog til at støtte arbejdet med vores værktøj, 4H-modellen. Man kunne se dem i brug hele
dagen, og vi håber, at det kan inspirere til jeres videre arbejde.
Lakserytteren kickstartede vores dag med et stærkt bidrag om kreativitet og om at komme i gang med at
skabe forandringer, da de voksne, som han sagde, jo godt kunne bruge lidt hjælp til at se på
verdensmålene. Alle var enige. Resten af formiddagen var der et modul for alle de voksne, mens True
North arbejdede med børnenes mod og motivation til at bruge deres stemmer og få indflydelse samt på at
kunne forstå og bruge 4H-modellen.
Alle voksne havde masser af energi og tog godt imod at skulle møde hinanden på kryds og tværs samt
udveksle idéer og erfaringer. Det blev foreslået, at vi næste år annoncerer indholdet af Børnetopmødet
allerede inden sommerferien, så det kan nå at komme med i årets planlægning. Præsentation er
vedhæftet, som lovet.
Eftermiddagens program havde som fokus, at I skulle lave jeres egne 4H-planer. Det gik forrygende godt,
og der blev meldt om højt engagement fra alle sider. Tre skoler præsenterede deres flotte arbejde, og
Anne Mette mindede om, at vi gerne vil følge op på hver enkelt plan og høre til, hvordan det udvikler sig i
løbet af året. I den forbindelse opfordrer vi alle til at sende os et foto af plakaten hurtigst muligt!
Det Nationale Rettighedsråd brugte dagen på at udarbejde en resolution. Igen i år havde vi bedt alle skoler
byde ind med det Verdensmål, de mente DNR skulle arbejde videre med, og det blev verdensmål 12 ansvarligt forbrug og produktion.
Resolutionen indeholder anbefalinger til beslutningstagere/politikere, relevante aktører samt børn, og DNR
vil nu lave en handlingsplan for samarbejdet med de forskellige grupper. Vi sender resolutionen ud til alle
skoler, så snart den er klar til distribution.
En lille film om Børnetopmødet er på trapperne, og den vil blive delt på sociale medier, så snart den er
produceret færdig.
Vi ønsker alle god vind med jeres planer og glæder os over igen at kunne konstatere, at børnene virkelig
har noget på hjerte, når vi tager os tid til at invitere dem ind, sætte gode rammer - og lytte.
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Side 2
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Logo
I er alle meget velkomne til at bruge vores logo. Samtidig er det vigtigt for os, at det bruges med "omhu" og
gengives i korrekte farver og højde-bredde-forhold. I må gerne bruge logoet på fx






rettighedsvægge og i klasseværelser
invitationer til særlige dage eller uger
diverse udsmykninger indenfor på skolen
brevpapir, eksempelvis ved siden af skolens logo
tryk på tøj.

Med omhu mener vi, at I tænker på at bruge logoet i sammenhænge, der har relevans for UNICEF
Rettighedsskole og signalerer noget positivt og inddragende omkring jeres elever.
Diverse gamle og hjemmelavede logoer hentet fra en google-søgning er hermed strengt forbudt. En
opdateret guide er vedhæftet, og vi opfordrer jer til at kontakte os, hvis I er i tvivl eller har brug for hjælp.
Vi planlægger i nærmeste fremtid at give jer en enkel måde at få adgang til de rigtige logoer i forskellige
filtyper og formater.
Markér Børnekonventionens fødselsdag
I forbindelse med denne mærkedag har vi lavet en række
idéer til, hvordan man på skolen kan markere dagen.
De er vedhæftet her, men de kan også findes på forsiden
af læringsportalen.
Vi håber, at I ude på skolerne vil opfordre jeres kolleger
til at markere dagen på forskellig vis. Hvorfor ikke gøre
det til en fast tradition for en skole, at man hylder
eleverne d. 20. november - børnenes dag!

Til sidst kan vi afsløre, at en lille film om Børnetopmødet er på trapperne. Den vil blive delt på sociale
medier, så snart den er produceret færdig. Vi ønsker alle god vind med jeres planer og glæder os over igen
at kunne konstatere, at børnene virkelig har noget på hjerte, når vi tager os tid til at invitere dem ind, sætte
gode rammer - og lytte.

Venlig hilsen
Rettighedsskoleteamet
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