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Kære Rettighedsskoler
Julen er over os, og det er blevet tid til spændende nyt her fra os igen. I dette nyhedsbrev kan du læse 
om DNR's store succes med resolutionen og om deres strategimøde forleden. Der er inspiration fra 
lærer Charlotte Rørbøl fra Langelinieskolen omkring internationalt samarbejde, og til sidst lidt om 
vores nye tiltag for at fremme regionale og mere lokale netværk mellem skoler.

Det Nationale Rettighedsråd
I sidste uge samledes Det Nationale Rettighedsråd (DNR) til strategimøde her i FN Byen. Målet var at 
lægge en strategi for det videre samarbejde med beslutningstagere fra Folketinget, kommuner, 
erhvervsliv samt andre relevante aktører. Udgangspunktet er resolutionen, som DNR lavede til 
Børnetopmødet i oktober, med fokus på Verdensmål 12.

DNR har bl.a. besluttet at kontakte Erhvervsminister Ulla Tørnæs og Miljøminister Jakob Elleman-
Jensen samt landets to store kommuner, København og Odense, med henblik på samarbejde. 
Derudover vil DNR kontakte IKEA, COOP og en anden mindre virksomhed med henblik på konkrete 
tiltag både kommunalt og i skoleregi.

________________________________________________________________________

Flere idéer
DNR har også overvejet at starte skolekampagner 
eller konkurrencer på skoler i forhold til bæredygtighed, 
men lige præcis dette område venter de med at beslutte 
noget om, indtil de har mødtes med ovennævnte 
aktører, da der sagtens kan komme gode ideer til 
skoleaktiviteter på disse møder.

________________________________________________________________________

Vi er lige nu i gang med at samle alle de kloge input som DNR kom med i dag, og vi sender den 
færdige strategi ud til alle Rettighedsskoler sammen med resolutionen efter juleferien.

Internationalt samarbejde
Charlotte Rørbøl er lærer og international koordinator på Langelinieskolen. Hun har fundet en nem 
og gratis vej til at arbejde internationalt med børnerettighederne. Det sker via platformen eTwinning, 
hvor både lærere, elever og ledere kan finde samarbejdspartnere, faglig inspiration og konkrete 
projekter. Det er skoler fra Europa og tilstødende lande, der kan deltage - herunder fx også 
Tunesien, Ukraine og Libanon.

https://www.etwinning.net/da/pub/index.htm


Side 2

UNICEF DANMARK · FN BYEN · MARMORVEJ 51 · 2100 KBH Ø

 RS Nyt #4

På eTwinning har Charlotte blandt andet startet projektet "Rights of children", og for det har hun 
modtaget den europæiske anerkendelse European Quality Label. Se projektet her: Link 
I øjeblikket er skolen også en del af et 3-årigt Erasmus-projekt omkring inklusion og sociale medier, 
hvor børns rettigheder naturligt indgår. Her deltager skoler fra fem EU-lande.

Er du interesseret i at høre mere om Charlottes arbejde, så skriv til char7862@undervisning.kk.dk

Regionale koordinatorer 
Det har længe været efterspurgt, at vi gør noget for at skabe et stærkere netværk mellem skoler, som 
dermed har mulighed for at knytte tættere bånd og inspirere hinanden undervejs Vi har samlet en lille 
gruppe på seks koordinatorer, som blandt andet skal have dette som fokus. De dækker 
tilsammen alle fem regioner. Vi aftaler og udvikler rammerne i løbet af januar og vil efterfølgende 
fortælle meget mere om, hvad der kommer til at ske.

Hvem starter som regional koordinator - og hvor?

Er du også interesseret i på sigt at blive regional 
koordinator, så send en mail til os. Allerede næste år 
regner vi med at øge  antallet.

Sådan finder du farven "UNICEF-blå"
Til sidst vil vi gerne dele et praktisk tip med jer, der har ledt efter den helt rigtige blå farve at bruge 
til visuelt materiale omkring UNICEF. I WORD vælger man knappen skriftfarve. Her fra vælger 
man "flere farver" og "brugerdefineret". Følgende værdier sættes ind i felterne for farver: Rød 0, 
grøn 174 og blå 239.  Man bruger de samme koder i andre tekstbehandlings- eller 
billedprogrammer. 

Vi ønsker jer alle god jul og godt nytår!

Venlig hilsen 

Rettighedsskoleteamet 

Region Navn Skole____________
Nordjylland Rikke Hartmann  Herningvej Skole
Midtjylland Marianne Thompson Langsøskolen
Syddanmark Andreas Bebe  Spurvelundskolen
Sjælland  John Quist Ådalskolen
Hovedstaden Henrik Tvede Maglegårdsskolen
Hovedstaden Mette Rasborg  Langelinieskolen

https://rettighedsskoler.unicef.dk/
https://twinspace.etwinning.net/42715/home



