20. august 2020

Kære Rettighedsskoler
Dette nyhedsbrev indeholder nyt om, hvordan vi afholder Børnetopmøde
i Corona-tiden, noget om opstarten af det nye DNR, den nye baseline og
inspiration til jeres undervisningsplaner.

RS Nyt #1

Et virtuelt Børnetopmøde for ALLE
På grund af fare for smittespredning bliver Børnetopmøde 2020 afholdt i et virtuelt format. Det
betyder desværre, at vi ikke kan mødes i FN Byens flotte rammer. Til gengæld kan samtlige skoler
og medlemmer af Rettighedsrådene deltage!
Med hjælp fra True North sørger vi for, at den tekniske side af sagen spiller, således at dagens
program kommer så tæt på et fysisk topmøde som muligt. Formiddagen vil være fyldt med masser af
aktivitet og læring for børn og voksne, og om eftermiddagen vil der være tid til, at Rettighedsrådene
kan udforme de konkrete handlingsplaner.
Vi håber, at I alle vil deltage og beder jer om at udfylde
tilmeldingen, som er vedhæftet denne mail.
Forud for topmødet beder vi om, at I sammen med
børnene gennemgår årets tema, ”Build Back Better”.
Her skal I sætte jer ind i artikel 12 og 24 samt tale om,
hvilket af de fire mulige emner, I gerne vil sætte fokus på
til dette års handlingsplan.
Vi glæder os til en spændende og lærerig dag!
Det Nationale Rettighedsråd - DNR
Det har været et travlt forår for DNR. De har i samarbejde med Gallup kvalificeret en survey til danske
skolebørn. De har medvirket i videoer om tiden under pandemien, og som en sidste opgave skal DNR
deltage i en live-episode af vores podcast, KLASSENS TIME, på Københavns Professionshøjskole.
I forbindelse med optagelserne til denne live-episode får vi brug jeres input som lærere.
Der vil være mulighed for at stille spørgsmål til temaerne, og derfor vil bede jer sende gode og
relevante spørgsmål til et af disse to temaer:
• Gode digitale fællesskaber
• Hvad gør vi med forældrene og andre voksne?
Vi kan ikke garantere, at netop dit spørgsmål kommer med, men vi vil forsøge at tage så mange
spørgsmål med som muligt. Send til CAndersen@unicef.dk senest 30/9.

UNICEF DANMARK · FN BYEN · RENTEMESTERVEJ 62 · 2400 København NV

20. august 2020

RS Nyt #1
DNR fortsat
I de kommende uger skal der vælges fem nye repræsentanter til DNR.
Man kan selvfølgelig godt ansøge igen, hvis ens tid i DNR er slut. Alle
ansøgninger, der opfylder kravene, vil blive taget i betragtning.
Derfor - informér om dette og spørg eleverne i klasserne eller i Rettighedsrådet, om de kunne
tænke sig at prøve kræfter med DNR. I finder opslaget vedhæftet i mailen med dette nyhedsbrev.
BASELINE ER NU OBLIGATORISK
Som vi skrev om inden sommerferien, så er baseline for både personale og elever ændret. Det er
fremover obligatorisk for alle nystartede eller certificerede Rettighedsskoler at lave dem begge i
perioden maj - september. De tilgås nu gennem nedenstående links og er meget enkle at lave.
Når I har gennemført undersøgelsen, så laver vi en fin rapport i PDF-format med alle resultaterne.
For de yngste i 0. - 1. klasse anbefaler vi dog stadig, at I bruger den enkle model med fem
spørgsmål, som også er vedhæftet mailen med dette nyhedsbrev.
Link til baseline elever: https://surveys.enalyzer.com?pid=5r3g43t5
Link til baseline personale: https://surveys.enalyzer.com?pid=bah2fucm

Spændende aktiviteter i efteråret!
I samarbejde med UNICEF Danmark sætter Mediekonkurrencen 2020 i
år fokus på børns rettigheder. Her har jeres 6. til 10. klasser en unik
mulighed for at lave en professionel avis, som trykkes i 500 eksemplarer.
Vinderne får 5000 kr. til klassekassen.
Konkurrencen foregår i ugerne 38-46. Læs mere og tilmeld klassen her.
I år byder Børnenes U-lands Kalender på spændene materiale for 1. til 5.
klasse, som går på opdagelse i det eventyrlige Etiopien. Materialet byder på
høj faglighed og spændende opgaver, der passer ind i både kortere og
længere undervisningsforløb.
Derudover kan I få godt gang klasserne, når sangeren Oh-Land leverer
årets sang, der inkluderer musikvideo og dans til!
Materialet er klar fra oktober, og klassesæt kan allerede nu bestilles her.

Med venlig hilsen
Rettighedsskoleteamet
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