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Kære Rettighedsskole
Dette bliver et kort nyhedsbrev, hvor du kan læse om vores arbejde for at få nye skoler samt 
det årlige skolebesøg. Selvfølgelig er der også inspiration til jer på skolerne i form af en 
vedhæftet film og et filmklip.

Læringsmesser og kampagne
I denne uge deltager vi med en stand i Bella Center, hvor Danmarks Læringsfestival afholdes. 
Onsdag formiddag kommer Sofie Østergaard forbi og fortæller om sit arbejde som ambassadør 
for UNICEF Danmark. Der er mulighed for selfies og autografer bagefter. Kom endelig forbi og 
hils på!Samtidig vil vi gerne opfordre jer alle til at række ud til en skole i jeres nærområde, som 
I tænker ville kunne få glæde af arbejdet som Rettighedsskole. Send også gerne en mail til os, 
så vi kan tage kontakt. På forhånd tak.

Det årlige skolebesøg
Vi er nu kommet godt i gang med vores besøg på alle Rettighedsskoler. En god mulighed for at 
få mødt børn og voksne på skolen, få et indtryk af alle de fantastiske nye udviklinger, der 
skyder frem, blive inspireret af idéer, som andre skoler kan have glæde af, og endelig vores 
mulighed for at give en god sparring på de aktuelle udfordring, man kan stå overfor.
Vi har været i Jylland og på dele af Sjælland, og i løbet de næste tre uger er vi nået hele vejen 
omkring alle 35 skoler. 
De regionale koordinatorer er med på nogle af besøgene, og det giver os en rigtig god 
mulighed for at udvikle og udveksle sammen, og samtidig kan vi slå et slag for de små netværk 
af skoler, der gerne skulle begynde at tage form i løbet af de kommende måneder.

  __________________________________________________________________________

Mød John Quist Frandsen
John arbejder som pædagog på Ådalskolen, som er 
en specialskole i Ringsted. Han har blandt andet 
udviklet idéen om bamsen, der kan findes som 
forløb på portalen. I dette nyhedsbrev har jeg 
vedhæftet endnu mere af det flotte  materiale, John 
har produceret.  

  __________________________________________________________________________

Som afslutning vil jeg give jer dette link til en film, der handler om de engelske skoler under 
navnet Rights Respecting Schools. Der er nu næsten 5.000 skoler i Storbritannien, der 
arbejder som RRS. Den kan fint bruges i faget engelsk, udskoling, men også blot til 
inspiration og noget at sigte efter. Link til film

Venlig hilsen

Rettighedsskoleteamet

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



