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Kære Rettighedsskoler
Det ser nu ud til at gå den rigtige vej med genåbningen, og selv om der endnu er nogle måneder til, 
at man som skole er tilbage i normal tilstand, så er alle elever nu helt eller delvist i skole. 

Dette nyhedsbrev indeholder kort nyt om Børnetopmøde 2020 og nye skoler, men hovednyheden er 
Børnenes Ulandskalender 2020, som vi i år er med til at lave.

BØRNENES ULANDSKALENDER
Indsamlingen går i år til at styrke piger i Etiopiens ørkenregion Afar. En af de vigtigste superkræfter, 
som verdens børn kan få, er en uddannelse og muligheden for selv at kunne forme deres egen 
fremtid. Derfor er det også her, at UNICEF Danmark sammen med Danida og Danmarks Radio 
sætter ind med overskuddet. 

Som Rettighedsskole er det oplagt at melde sig til og være med. 

Materialer og skolebesøg
I efteråret vil I kunne komme til at arbejde med Etiopien, børns rettigheder og deres egne 
superkræfter, når instruktører fra Spejderne besøger 125 skoler med en workshop. Som 
klasse kan man arbejde med årets undervisningsmateriale både i form af elevbøger og online-forløb.

Der vil også være en serie på DR Ramasjang om børns liv i Etiopien, og du kan udfordre dine 
elever i dansk eller idræt til at danse med, når vi sammen med Oh Land offentliggør årets 
sang, som også vil indeholde en dans målrettet til børn - og alle, der kan lide at danse!

Her er et link til sitet, hvor I skal læse meget mere og tilmelde jer skolebesøgene, som allerede 
nu er populære - efter kort tid har næsten 50 skoler booket - så vent ikke for længe!

https://2020.u-landskalender.dk/

Jeg vedhæfter også en folder, som jeg vil bede jer om at sende til alle lærere i 0. - 5. klasse.

Børnetopmøde 2020
I år er topmødet rykket frem til før efterårsferien, så sæt allerede nu kryds ved den 1. oktober!
Hvor mange vi må samles til den tid kan vi ikke sige noget om, men vi LOVER, at topmødet bliver 
afholdt i en eller anden form. Vi er netop nu ved at lægge sidste hånd på årets tema og vil sende 
en invitation i midten af juni, hvor der som sidste år vil være noget, I som Rettighedsråd kan 
planlægge efter, forberede og lade jer inspirere af. 

Nye skoler
Ti nye skoler er nu klar til at starte op til næste år. To af dem ligger i Grønland, hvor vi starter en pilot 
for Rettighedsskoler. Vi byder dem alle velkommen og glæder os over den fortsatte tilslutning.

Med venlig hilsen

Rettighedsskoleteamet

https://2020.u-landskalender.dk/
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