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Kære Rettighedsskoler 
Først og fremmest tusind tak for jeres store engagement til Børnetopmødet. I 
var alle med til at gøre dagen helt særlig og vigtig! Vi har nu færdiggjort en fin 
lille film fra dagen, som I kan se på YouTube med dette link: 
   https://youtu.be/1krYnfX_V-o

Vi glæder os rigtigt meget over de mange flotte planer, der blev lavet i løbet af 
eftermiddagen. Det bliver spændende at følge jer i løbet af skoleåret, når det 
udmøntes til små og store tiltag, der skal sikre, at alle kan føle sig indenfor. 
Send meget gerne et billede af jeres plan, hvis I ikke allerede har gjort det. 

_____________________________________________

Har en af jeres elever glemt denne taske?
Skriv eller ring, så jeg kan sende den til 
rette ejer, inklusiv madpakke!

Børnekonventionen fylder rundt!
På onsdag d. 20. november er det 30 år siden, at FN vedtog Børnekonventionen, og her er I som 
Rettighedsskole et skridt længere fremme end de fleste, når det drejer sig om kendskabet til og arbejdet 
med børns rettigheder. 

Vi har med hjælp fra Husum Skole og Christianshavn Skole lavet en video, hvor elever fortæller, hvorfor 
børns rettigheder er vigtige, hvorfor voksne skal lytte til børn, og hvad de drømmer om for fremtidens 
børn. Den bliver sendt ud bredt på sociale medier i de kommende dage, så del den endelig alle steder, 
det giver mening. En stor tak her fra os til alle involverede elever og voksne!

Vi vil gerne opfordre jer alle til at markere fødselsdagen. Der er lavet en masse indhold, som du kan tage 
udgangspunkt i. Det kan findes ved at følge dette link til UNICEF Danmarks generelle skolenyhedsbrev:        
   http://bit.ly/2CHxQUn

Ny børnevenlig udgave
Som et led i markeringen har UNICEF over hele verden lavet en særlig børnevenlig udgave af 
konventionen. Den er godkendt af FN's generalforsamling, og i hvert land har en børnegruppe været med 
i processen med at oversætte til eget sprog. Her i Danmark har børn fra Husum Skole gennemgået og 
godkendt oversættelsen, så vi er sikre på, at den kan læses og forstås af børn.

Noget helt nyt er også, at Børnekonventionen nu har en række flotte ikoner, som vi alle kan bruge 
fremover til at kommunikere om én artikel eller om konventionen generelt. Ligesom med verdensmålene! 
Aktuelt er der ved at blive udviklet et sæt kort med hver enkelt artikel for sig, så man kan bruge dem i 
undervisningssammenhænge og på Rettighedsrådsmøder. Dem glæder vi os til at vise jer.

I de kommende måneder vil I høre mere om, hvordan ikonerne kan bringes godt i spil på jeres skoler.
I ønskes alle en rigtig god fejring!

Med venlig hilsen

Rettighedsskoleteamet
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