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Kære Rettighedsskoler 
I dette nyhedsbrev vil vi gerne fortælle mere om DNR og Børnetopmøde 2019. På side to kan I blive 
inspireret med et nyt og spændende initiativ til skoler om elevdemokrati samt en god rettighedssang.

Det Nationale Rettighedsråd
På fredag er sidste frist for ansøgere til DNR. Vi opfordrer alle certificerede skoler til at skrive, hvordan 
status er på ansøgningerne og glæder os til at høre fra jer. Hermed også en opfordring til, at elever 
ansøger selv om alle krav ikke er opfyldt.  

Børnetopmøde 2019
I har en afgørende rolle i forhold til, at børnene har mulighed for at møde velforberedte op. Det er 
derfor vigtigt, at I har fokus på følgende:

• Alle deltagere har viden om årets tema "indenfor/udenfor".
• Man har talt om, hvor man på egen skole møder

diskrimination og forskelsbehandling.
• Man kan artikel 2 i Konventionen samt Verdensmål 10

udenad og ved, hvad de handler om.
• Man har på forhånd talt om, hvad I kan gøre for,

at alle på jeres skole kan føle sig "indenfor".

Vi gør opmærksom på, at den oplyste mailadresse, 
bornetopmode@unicef.dk, ikke fungerer. Send eller 
gensend derfor jeres tilmeldinger til cbindslev@unicef.dk 
i stedet. 

Fristen for tilmelding flytter vi til onsdag d. 2. oktober, så alle kan få styr på de nye Rettighedsråd.

HUSK at indhente medietilladelser fra alle deltagende børn - det er ikke et krav, men hvis man vil 
deltage på billeder og interviews, så skal tilladelsen være på plads. 

Programmet er vedhæftet mailen med dette nyhedsbrev.

Netværk og regionale koordinatorer
Vi har sammensat nogle små netværk på 2-4 skoler, som knyttes til en regional koordinator, der 
fungerer som tovholder. Netværkene skal med tiden blive selvkørende og udgøre et lille 
fællesskab, man kan udveksle med, besøge og meget mere. Vedhæftet finder I en oversigt.
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En god rettighedssang
Her er et nyt bud på en Rettighedssang, der kan bruges som 
afveksling af jer allesammen. Sangen er skrevet af Jacob Kragh fra 
Børnehuset Måløv By i forbindelse med, at Ballerup Kommune for et 
par år siden var UNICEF by. Sangen er stadig et hit hos dem, så derfor 
sender jeg her tekst, musik og inspilning. Måske kan den blive brugt til 
samlinger og fællesarrangementer om rettigheder?

Mp3-fil, noder og tekst er vedhæftet. Jeg håber I vil sende den videre til 
musiklærerne! 

Initiativet Demokrati i Skolen
Lærer Martin Johansen har udviklet et nyt og gratis materiale, der egner sig godt til at 
udvikle på byggestenen "elevinddragelse". Hvordan skaber man et tydeligt rum for 
inddragelse, hvor eleverne styrkes i at tage stilling og søge indflydelse på skolens 
fællesskaber og udvikling generelt?
Materialet omfatter en lærervejledning og to meget brugbare tilgange til netop dette. Læs 
meget mere i selve materialet, der kan hentes på hjemmesiden https://demokratiiskolen.dk
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Venlig hilsen

Rettighedsskoleteamet

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



