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Kære Rettighedsskoler
I dette nyhedsbrev kan du læse om vores besøg hos jer, vores nye kollega, Børnetopmøde,
global afstemning, status på skoler og Moveathon. Til sidst slutter vi af med lidt inspiration til
hverdagen og et PS.
RS besøg
Først og fremmest en stor TAK til alle Rettighedsråd for at have arrangeret nogle meget skønne
og spændende besøg. Vi kan let konkludere, at alle børn og voksne omkring Rettighedsrådene
er engagerede og optagede af at arbejde som Rettighedsskole.
En udfordring for alle skoler er, hvordan man får fortalt om sit arbejde på en måde, så det er
tydeligt for alle børn og voksne på skolen, hvad der sker. Det kræver, at man aktivt bruger
de 4 byggesten, de 6 trin og artiklerne fra Børnekonventionen.
Vi vil prøve at udvikle et værktøj til alle Rettighedsråd, der gør det mere overskueligt at få de
grundlæggende elementer medtænkt hele tiden.
Det er også meget relevant, at Rettighedsrådet kan forbinde det flotte arbejde, der bliver lavet
omkring FN's Verdensmål, til Børnekonventionen. Her vil vi også se på at udvikle nogle
aktiviteter til jer, der netop træner alle i at blive eksperter, der kan formidle solid viden til resten
af skolen.
Vi overvejer også, på baggrund af tilbagemeldingerne fra jer, at ændre RS Nyt til to udgaver.
En til alle voksne på skolerne med generel inspiration, og en henvendt til koordinatorer og
ledere. Endnu en gang tak for alle jeres tilbagemeldinger og for de mange gode besøg!
_________________________________________________________________
Mød vores nye kollega
Jakob Skov Øllgård er startet i vores team 1. april, og han
skal blandt andet arbejde med Rettighedsskoler. Jakob
har tidligere været lærer i Nivå, og igennem de seneste
8-9 år har han været ansat i blandt andet Red Barnet,
Ungdomsbyen, UNESCO og Sex & Samfund, hvor han
har arbejdet med læring, pædagogik og didaktik.
_________________________________________________________________
Børnetopmøde og rund fødelsdag
Vi glæder os allerede nu til Børnetopmøde 2019, som bliver afholdt 24. oktober. Det særlige i år
er, at det i år er 30 år siden, at Børnekonventionen så dagens lys, og det skal selvfølgelig være
en del af topmødet.
I starten af juni vil vi sende information om topmødet ud til alle koordinatorer, så I har mulighed
for at tage det med i det kommende års planlægning. Det var et stort ønske sidste år. Vi håber
at kunne bygge videre på brugen af 4H-modellen til fælles planer, der bringer konvention og
verdensmål i spil på samme tid.
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Moveathon
Vi er undervejs med at lave en ny version af Moveathon, som vil være klar til brug i det kommende skoleår.
Opgaverne til materialet vil blive tilpasset de forskellige trin med tre temaer: Verdensmål, uddannelse og
Børnekonventionen.
Materialet vil blive tilrettelagt med vægt på, at eleverne bygger videre på egen viden og lærer at være
aktive og handle. Selve løbsdelen ændres der ikke ved. Her er et link til Moveathon, som allerede nu har
fået et løft. En idé til næste motionsdag i oktober, 20. november eller en anden god anledning?
Vær med til at stemme!
UNICEF introducerer ikoner for hver artikel i Børnekonventionen. Lige nu kan alle voksne og børn i hele
verden være med til at stemme om, hvilke man synes bedst om. Send linket rundt til alle klasselærere med
en opfordring til at deltage: https://da.surveymonkey.com/r/BK-ikoner
Et kick-off, sommerens certificeringer og nye skoler
Margretheskolen i Roskilde Kommune startede som Rettighedsskole her midt på året, og de er nu klar til at
holde kick-off 16. maj.
I løbet af maj og juni skal vi rundt i hele landet og certificere nye skoler - vi skal til Enghavegård Skole,
Orøstrand behandlingshjem, Donekrogen behandlingshjem, Lillevang Skole, Selam Privatskole,
Ellevangskolen, Lisbjerg Skole, Mørke Skole, Næsby Skole, Hellerup Skole, Tornby Skole, Læsø Skole og
Herningvej Skole i Aalborg. Efter sommerferien bliver Vestegnens Privatskole certificerede som de sidste i
denne omgang. Det glæder vi os meget til.
Aktuelt er vi ved at have aftaler med de 12-15 skoler, der skal i gang i det kommende skoleår. I næste
nyhedsbrev skriver vi navnene på de nye skoler. Det glæder os, at der har været stor interesse i år, og at
vi kommer ud i mange nye kommuner - nu næsten 1/3 af alle Danmarks kommuner.
Til inspiration
Vi opfordrer alle til at kigge forbi vores facebookgruppe, hvor der jævnligt deles ting fra lærere og
pædagoger på Rettighedsskolerne.
John fra Ådalskolen har delt en flot grafisk præsentation af en handlingsplan og et sjovt spil.
Tonie fra Selam Privatskole har delt en "huskecirkel", der på en nem og sjov måde kan hjælpe børn med
få viden om deres rettigheder.
LINK TIL GRUPPEN
PS: Vi håber på, at I sammen med jeres regionale koordinatorer er i gang med at etablere nogle gode
netværk, der kan blive en god platform for inspiration, udveksling, besøg og sparring.
Venlig hilsen
Rettighedsskoleteamet

