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Kære Rettighedsskoler 
Vi nærmer os jul og dermed det sidste nyhedsbrev for i år.
Det bliver kort og praktisk denne gang. Du kan læse om baseline, elevworkshop, RS besøg og netværk.

Baseline
Da Skoleintra er på vej til at blive lukket helt ned og erstattes af Aula, så mister I også muligheden for 
nemt at at afvikle jeres årlige baselineundersøgelser. I løbet januar vil der komme nyt i sagen, men vores 
mål er at gøre det nemmere og smartere for både jer og os.

Vi arbejder løbende med at registrere alle jeres baselines for elever, og derfor vil vi gerne her udtrykke et 
stort ønske om, at I vil registrere svarene fra undersøgelse i det lille regneark, jeg har vedhæftet på 
mailen, dette nyhedsbrev kommer i. Jeres data sætter os i stand til at se på generelle tendenser på tværs 
af skolerne, så derfor er det meget værdifuldt for os, at I sender os tallene. Er du ikke selv fortrolig med 
regneark, så er der sikkert en kollega, der kan hjælpe. Det tager ikke mange minutter!

Elevworkshop
Den 8. januar mødes alle de nye skoler til elevworkshop i Ringsted. Dagmarskolen er værter denne gang. 
For certificerede skoler afholder vi nu to workshops: 
29/4: ØST for Sjælland, Falster og Bornholm - afholdes i Taastrup.
30/4: VEST for Fyn og Jylland - afholdes i Lisbjerg ved Aarhus.

RS besøg
Hvert år i februar og marts besøger vi eller en regional koordinator jeres skole. Her er der tid til at holde 
møder med koordinator/ledelse, Rettighedsrådet, gå rundt og se skolen samt besøge en klasse eller to. 
Lige efter nytår kommer der en oversigt ud med et forslag til tidspunkt og dato samt mere information 
omkring rammerne for besøget. 

Netværk
Som I ved, så ligger det os meget på sinde at skabe små netværk imellem 3-4 skoler lokalt, som alle er 
forbundet til en regional koordinator. Til topmødet gik vi for alvor i gang med dette arbejde, og vi fik en 
fornemmelse af, at alle fik taget det første skridt. I morgen kommer de regionale koordinatorer på besøg 
her i FN Byen, hvor vi vil tale om, hvordan vi bedst støtter jer i dette arbejde, som helt sikkert vil skabe 
mange gode oplevelser og inspiration.

Vi ønsker jer alle en glædelig jul og et godt nytår!

  

Venlig hilsen

Rettighedsskoleteamet
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