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Kære Rettighedsskoler 
Vi håber, at I alle kom godt ind i det nye år! I dette nyhedsbrev kan du læse mere om de kommende RS-
besøg, elevworkshop og vores helt nye podcast, Klassens Time. I dag lancerer vi afsnit 4 ud af 12.

RS-besøg
I løbet af februar, marts og april vil vi komme på besøg hos jer allesammen, og vi glæder os rigtigt meget. 
Besøget giver jer mulighed for at vise lidt af det, I arbejder med på skolen. Vi får samtidig mulighed for at 
møde børn og voksne omkring Rettighedsrådet samt holde møde med koordinator og leder omkring de 
udfordringer, der kan være omkring struktur og fremdrift.
Vedhæftet finder I en tidsplan, som vi vil bede jer om orientere jer i. Hvis dato og tidspunkt passer dårligt, så 
beder vi om at undersøge, om I kan bytte tid med en skole i nærheden.

Elevworkshop
Lige efter nytår, den 8. januar, samledes alle nye skoler på Dagmarskolen i Ringsted, hvor vi havde en 
forrygende god dag med engagerede børn og voksne. Værterne, Dagmarskolens Rettighedsråd, sørgede 
for herligt stemning og gode lokaler, True North leverede en lærerig dag for alle børn, og alle voksne fik 
nogle gode timer sammen med ny læring, videndeling og sparring.

Vi følger op i april med to elevworkshops for certificerede skoler. En for skoler på Sjælland og øerne, og en 
for skoler på Fyn og i Jylland. Her håber vi på høj deltagelse og et indhold, der kan understøtte jeres arbejde 
på skolerne bedst muligt. Her er datoerne:

Onsdag 29/4: Elevworkshop ØST i Hedehuset, vært: Borgerskolen

Torsdag 30/4: Elevworkshop VEST i Lisbjerg, vært: Lisbjergskolen

Podcast: KLASSENS TIME
Vi har produceret en podcast med 12 episoder, der tager udgangspunkt i elevers oplevelser af at føle sig 
udenfor eller udsat i en skolekontekst. Børn fra Lisbjergskolen, Danehofskolen og Europaskolen har hjulpet 
med at finde frem til temaerne.

I hver episode inviterer Sofie Østergaard og to elever fra Det Nationale Rettighedsråd en ekspert i studiet til 
en snak om, hvordan eleverne oplever de 12 temaer og kommer med gode forslag til, hvordan både børn og 
voksne kan ændre uhensigtsmæssig adfærd. 

Der er blandet andet temaer som mobning m. Helle Rabøl Hansen, Ensomhed på sociale medier m. Astrid 
Haug, perfekthedskultur m. Noemi Katznelson, stress m. Ulla Dyrlev, læreren som samtalepartner m. Per 
Schulz Jørgensen og flere andre spændende temaer og gæster.

KLASSENS TIME er allerede tilgængelig, hvor du normalt henter dine podcasts eller ved at følge dette link: 
http://unicef.dk/klassenstime

Med venlig hilsen
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