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Kære Rettighedsskoler 
Skoleåret 19/20 er nu for alvor gået i gang, og i dette første nyhedsbrev kan du få viden om nye skoler, 
information om Verdenstimen og høre om vores helt nye materiale fra Rwanda, der lanceres mandag. 

Vi vil gerne benytte lejligheden til at byde de 14 nystartede skoler velkommen:

Kommune
Roskilde (startede i november 2019) 
Halsnæs 
Fredensborg 
Allerød 
København 
København 
Rødovre (starter i januar 2020) 
Høje Taastrup 
Brøndby 
Ishøj 
Nyborg 
Ringe 
Odense 
Assens

Skole  
Margretheskolen 
Hundested Skole 
Endrupskolen  
Lillevang Skole, afd. Lillerød 
Europaskolen 
Skolen på Østamager      
Hendriksholm Skole 
Torstorp Skole
Brøndby Strand Skole 
Strandgårdskolen  
Danehofskolen 
Nordagerskolen  
FUND Friskole 
Assensskolen

Det Nationale Rettighedsråd (DNR) - ny struktur
Antallet af Rettighedsskoler stiger støt, og DNR har derfor også fået ny struktur. Opgaven for DNR er at 
være talerør for Rettighedsskolerne samt at fungere som fortaler for børns rettigheder og opretholdelsen af 
Børnekonventionen hos både børn og unge, virksomheder, beslutningstagere og politikere. 
Det kræver engagement, tid og mod. Derfor vil vi støtte op om DNR på bedste vis, så eleverne både føler 
sig reelt inddragede, men også trygge undervejs. Det endelige kommissorium ligger til endelig 
godkendelse i UNICEF Danmark, men vedhæftet finder du en opgavebeskrivelse og lidt om, hvad der 
forventes af eleverne og skolen, hvis man bliver valgt ind. Der kommer et ansøgningsskema ud til alle 
skoler i næste uge.

Man kan søge om optagelse i perioden 2. - 20. september.

Børnetopmøde 2019
Om et par måneder skal vi mødes til Børnetopmøde 2019. Invitationen blev sendt ud til jer inden 
sommerferien, så vi håber, at I har haft bedre mulighed for at planlægge efter det. Jeg vedhæfter også 
invitationen her og beder alle skoler om at komme til tasterne for at tilmelde sig. I lighed med sidste år 
arbejder vi med 4H-modellen og med at lave en plan, der skal tages med hjem til egen skole - hvordan kan 
alle føle sig "indenfor" på vores skole? Som noget nyt vil der være et særligt program for nystartede skoler 
med fokus på, at man kommer godt fra start. 

Vi håber at se jer allesammen. 
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Unge forandrer verden
Med støtte fra DANIDA har UNICEF Danmark lavet et nyt undervisningsmateriale, der skal gøre 
danske skoleelever klogere på FN’s Verdensmål, Børnekonventionen og forholdene i Rwanda. 
Lad jer blandt andet inspirere af afrikanske unge, der prøver kræfter med digitale løsninger – med 
et mål om at forandre verden. 

Fakta:
• Undervisningsmaterialet tager afsæt i

FN’s Verdensmål og Børnekonventionen
med emner som ulighed, fattigdom,
innovation og entreprenørskab.

• Materialet inddrager fagene dansk,
samfundsfag, geografi og historie.

• Sitet går i luften på mandag d. 26. august.
• https://ungeforandrerverden.dk

Verdenstimen - undervisning i Verdensmålene
Alle verdens lande har sammen vedtaget den mest ambitiøse plan for kloden nogensinde - nemlig de 
17 Verdensmål for bæredygtig udvikling. Hvert år i uge 36 sætter Verdenstimen fokus på skoler i 
hele verden. UNICEF samarbejder med andre NGO’er, foreninger og organisationer om at tilbyde en 
række spændende undervisningsmaterialer. Her kan nævnes Verdens Bedste Nyheder, der står for 
undervisningsportalen "Verdenstimen". 
         Relevante hjemmesider: 

https://ungeforandrerverden.dk 
https://www.unicef.dk/moveathon 
https://verdenstimen.dk
http://atlantbib.org/da
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Afslutningsvis vil vi gerne benytte lejligheden til at udtrykke vores glæde over, at I vil være med i 
samarbejdet omkring UNICEF Rettighedsskoler. Vi ønsker jer alle et godt skoleår!

Venlig hilsen

Rettighedsskoleteamet

https://rettighedsskoler.unicef.dk
https://ungeforandrerverden



