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Kære Rettighedsskoler 
Dette nyhedsbrev er en særlig tema-udgave, som opdaterer jer på alt omkring topmødet. Vi glæder os 
rigtigt meget til at se jer alle 400 her i FN Byen.

Praktiske råd
1. Planlæg at ankomme så tæt på kl. 9.00 som muligt da det tager tid at få alle ind i bygningen.
2. Sørg for, at alle har fået morgenmad inden ankomst. Vi serverer kun en lille snack og drikkevarer 

inden starten kl. 10.00.
3. Husk at møde op forberedt. God børneinddragelse handler om, at alle børn føler sig kompetente 

til opgaven. Se RS Nyt #2 og invitationen, hvis du er i tvivl.
4. Sørg for, at alle børn har en underskrevet medietilladelse med, og at børn uden denne tilladelse 

skal have støtte til at få sagt pænt nej tak til fotografer eller journalister, der vil filme eller 
interviewe. Safeguarding af børn vægtes meget højt af os allesammen i UNICEF.

5. Lav gode og tydelige aftaler med jeres børnegruppe, så de ved, hvordan de hurtigt kan komme i 
kontakt med jer, hvis der opstår en uventet situation i løbet af dagen.

Zoner
For at gøre det enkelt for jer at finde rundt, har vi inddelt områder og lokaler i tre zoner med hver sin farve:

RØD:  
GRØN: 
BLÅ: 

De store auditorier og garderobe.
Lounge og lokaler i stueetagen til DNR og nye skoler. 
Lounge og lokaler i stueetagen til certificerede skoler. 
Omsorgsrum for alle, der trænger til ro, findes i BLÅ, lokale 3.

Morgensnack, frokost og kaffepauser foregår i GRØN og BLÅ.

Ankomst og check-in 
Alle børn og unge får et armbånd på inden check-in, og alle delegationer bliver krydset af udenfor porten. 
Her skal man også vise ID, som for voksne og børn er hhv. billed-ID og sygesikringsbevis. Alle jakker og 
tasker skal gennemlyses, før man kommer ind, men det skulle gå ret hurtigt. I foyeren vil alle 
koordinatorer modtage en kuvert med klistermærker og et detaljeret program. Børn og unge får penalhuse 
og et lille program. Begge dele skal bruges hele dagen.

09.45 går alle ned til det store auditorium, så vi er på plads til starten kl. 10.00.

Det vil være hjælpere fra UNICEF hele vejen igennem.

cbi
Udstregning
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Overblik over dagen:

10.00 Fælles start i RØD, lokale 3:
Oplæg v/Bubber

10.40 Børn og unge bliver i lokale 3:
Forløb med True North med fokus på "indenfor/udenfor".

10.40 Lederseminar v/Anne Mette Friis i RØD, lokale 1.

10.40 Alle voksne i RØD, lokale 2:
Oplæg v/Abdel Aziz Mahmoud
Oplæg om netværksgrupper v/Christian Bindslev

11.40 "Mød dit netværk over en kop kaffe" i BLÅ.

12.00 Frokost i BLÅ og GRØN.

12.45 Alle nye skolers voksne og børn: "Kom godt i gang" i GRØN.

12.45 Alle certificerede skolers voksne og børn: Fælles start på at lave planer i RØD, det       
store auditorium. Efterfølgende sidder hvert Rettighedsråd og arbejder sammen - plan
for skolernes placering findes i jeres kuvert.

14.10 Pause med kage i BLÅ og GRØN.

14.30 Fælles afslutning i RØD, det store auditorium - ca. 45 minutter.

Vi ses på torsdag!

Rettighedsskoleteamet
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