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Kære Rettighedsskoler
Godt NYTÅR! Vi håber, at I alle er kommet godt ind i 2019. Vi glæder os til et godt år for 
Rettighedsskoler. I dette nyhedsbrev kan du læse om vores elevworkshop for nye skoler, som blev 
afholdt 8. januar på Lisbjergskolen i Aarhus, vores skolebesøg med international delegation, nyt om 
regionale koordinatorer, en ærgerlig aflysning og til sidst lidt stof til eftertanke og refleksion.

Elevworkshop #4
For fjerde gang siden maj 2017 afholdt vi elevworkshop. Denne gang kun for nye skoler med 
deltagelse af vores nye regionale koordinatorer og vores faste partner, True North, der træner 
børnenes styrke og mod til at udtrykke sig og søge indflydelse. Vores værter fra Lisbjergskolen 
sørgede for, at dagen blev en stor succes for alle. Børnene fra Rettighedsrådet tog imod gæsterne og 
bød os alle velkommen, og stemningen til både børnenes moduler og kurset for de voksne var 
energisk og engageret. 

Som afslutning fortalte en mindre gruppe børn om, hvad det betød for dem at være i gang med at 
blive til en Rettighedsskole. Det var rørende og skønt at høre, hvordan det virkeligt betød noget for 
børnene at arbejde med børnekonventionen, om også at respektere de andres rettigheder, at blive 
lyttet til, at blive taget med på råd og få indflydelse på skolens beslutninger.

  __________________________________________________________________________

Forskellen mellem udfordring og panik
Børnene lærte blandt andet, at når man er sammen med andre på 
skolen eller i fritiden, så er man i en af tre zoner. Tryghed, udfordring 
og panik. I den sidste zone styrer amygdala. Det gælder om at øve sig 
i at være tryg ved at være i den midterste zone, hvor man har 
mulighed for at udvikle og få modet til at træde frem og sige sin 
mening. Dette billede er delt på Instagram #rettighedsskole, og det 
kan derfor ses på læringsportalens forside.

   __________________________________________________________________________

Child Rights Education field visit
Vi havde i sidste uge fornøjelsen af at være værter ved et "field visit", hvor alle UNICEF's 
nationalkomitéer var inviteret til at deltage. Korea, Norge, Island, Sverige, Holland, Tyskland, 
Storbritannien og Irland var repræsenteret. Alle deltog, fordi deres lande enten er i gang med 
Rettighedsskoler eller ønsker at vide mere om det. Vores danske model inspirerer i øjeblikket de 
andre lande, og som en del af besøget var vi gruppevis på skolebesøg i København, Hellerup, 
Herlev, Husum og Ringsted.
Der skal lyde en stor tak for alle skolernes deltagelse, hvor børn og voksne præsenterede den 
måde, vi laver Rettighedsskoler på. Det var spændende for dem bl. a. at se skolens 
Rettighedsvæg, eksempler på handlingsplaner eller klassechartre og høre om DNR eller 
Børnetopmøde. 
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Regionale koordinatorer 
I RS Nyt 4 fortalte vi lidt om denne nye gruppe, der nu har været med på elevworkshop og til et 
strategimøde her i FN Byen. Vi var rørende enige om, at idéer til hvordan netværk og udveksling 
bedst kan foregå, får vi ved at spørge Rettighedsrådene. Derfor vil I meget snart modtage en mail fra 
jeres regionale koordinator, der skal sætter den proces i gang. Vi glæder os rigtigt meget til at høre, 
hvad det udvikler sig til i de enkelte grupper. 

Elevworkshop i maj AFLYST
Da vi, desværre, har en sygemelding i vores team, har vi efter grundige overvejelser besluttet os for 
at aflyse den planlagte elevworkshop i maj. Vores næste store samling bliver derfor Børnetopmødet i 
oktober, og i den forbindelse vil vi i god tid inden sommerferien sende programmet ud, så der bliver 
mulighed for at få det med planlægningen af skoleåret 19/20. Har I spørgsmål omkring dette, så tag 
endelig kontakt til os.

Verdensmål og rettigheder - koblinger
Vi bliver ofte spurgt om sammenhængen mellem at 
være Rettighedsskole og arbejde med FN's 17 
Verdensmål. 
Det korte svar er, at disse mål tager sit afsæt i, at 
alle mennesker får opfyldt deres rettigheder. 
Der skal lyde en tydelig opfordring her fra os. Lav 
koblingen mellem artikler i børnekonventionen og 
verdensmålene meget tydelige overfor børnene. 
Som eksempel matcher artikel 2 med verdensmål 5, 
artikel 24 med blandt andet verdensmål 11, 12.
Så hjælp eleverne med at lave de her koblinger, så 
de kan lære mere om det, der er fælles for alle.

Som afslutning vil vi gerne udtrykke en stor glæde over alle de mange små og store historier, 
eleverne fra Rettighedsrådene fortæller løbende. Historier med indhold og mening - om hvordan 
det at være Rettighedsskole forandrer og skaber en bedre skoledag for alle på skolen. 

Husk at rettigheder ikke skal sammenkædes med pligt eller ansvar - men med at have respekt 
for andres ret. Rettigheder er ikke noget, man fortjener. Det er noget, alle børn har!

Venlig hilsen 

Rettighedsskoleteamet 

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



