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RS Nyt #2 
Kære Rettighedsskoler
Efter en veloverstået efterårsferie håber vi, at I nu er kommet godt i gang med 
undervisningen igen. I dette nyhedsbrev kan du læse om Børnetopmødet, 
World Children's Day og vores nye regionale projektleder. 

Desuden får børnene en unik mulighed for at være med til at præge EU's 
kommende strategi for børns rettigheder og børnegaranti - det er 
børneinddragelse på højeste niveau!

Børnetopmøde 2020
Det virtuelle topmøde blev på alle måder anderledes end tidligere år, og vi vil gerne takke alle 
deltagere for jeres opbakning hele dagen igennem. Det bliver spændende at høre om, hvordan jeres 
planer for "Build back better" vil udfolde sig henover de kommende måneder.

Link til årets film: https://www.youtube.com/watch?v=e2B0C2tcDFc

Vi vil gerne høre jeres vurdering af, hvordan det virtuelle topmøde fungerede. Derfor har vi lavet en 
survey, som vi vil bede jer om at udfylde sammen med Rettighedsrådet, næste gang I mødes. Det er 
vigtigt, at I hjælper med at forklare meningen med spørgsmålene, og at alle udfylder hver sin survey. 

Link til undersøgelsen: https://surveys.enalyzer.com?pid=mdehnid5

Regional Projektleder
Vi har pr. 1. oktober ansat vores første regionale projektleder, som vi byder 
velkommen i vores team. Andreas Bebe skal en dag ugentligt arbejde med 
et stærkt fokus på support og sparring med alle nuværende og kommende 
skoler i regionen. Her er en lille hilsen:

"Hej, jeg hedder Andreas Bebe. Jeg er koordinator på Spurvelundskolen 
i Odense, hvor vi er i gang med vores fjerde år som Rettighedsskole. 
Jeg er så heldig at få lov til at blive Regional Projektleder i Syddanmark. Det 
gør, at jeg kommer til at samarbejde med alle de fantastiske skoler her i 
regionen. Jeg glæder mig helt vildt til at komme i gang!"

World Children's Day / Børnenes Dag
Hvordan skal verden se ud efter COVID-19? Vær med i 
UNICEFs kampagne og kom med dit bud!

Op til Børnenes Dag den 20. november 2020 lancerer UNICEF 
en social medie-kampagne, hvor børn og unge vil illustrere og 
dele deres bud på den verden, de ønsker sig efter COVID-19. I 
kan også være med! Læs mere i vedhæftede flyer. Kampagnen 
foregår på instagram og er for børn og unge fra 13 år.

OBS: Flyeren kan printes ud i A4 og hænges op på skolen.

https://www.youtube.com/watch?v=e2B0C2tcDFc
https://surveys.enalyzer.com?pid=mdehnid5
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EU - strategi for børns rettigheder
Den Europæiske Union arbejder på to store projekter for børn, EU-strategi for børns rettigheder 
og børnegarantien. De har brug for din hjælp!

For at informere om den nye EU-strategi om børns rettigheder og børnegarantien har Eurochild, 
UNICEF, Save the Children, World Vision International og Child Fund lanceret en online 
undersøgelse for børn og unge. Undersøgelsen, som det tager cirka 20 minutter at svare på, 
opfordrer børn til at dele deres oplevelser og deres prioriteter, for at gøre Europa til et bedre sted 
for børn.

Børnenes synspunkter bliver samlet i en rapport, der skal sendes til Europakommissionen i 
slutningen af november. Med børns input vil både garantien og strategien blive lanceret i 
begyndelsen af 2021.

Link til spørgeskemaet bit.ly/EU-child-rights

OBS: Hvis det ikke åbner i en dansk version, så klik øverst til højre på fanen med sprog.

Husk!

 Børnenes U-landskalender med masser af god undervisning: 
https://2020.u-landskalender.dk/

 Oh Lands seje hit "Vilde piger, vilde drenge": 
https://www.youtube.com/watch?v=3_uj6XI0Zqc

 Baseline..vi mangler nu kun få skoler, så husk at få det gjort! Find linket til begge surveys i 
RS Nyt #1 eller skriv en mail!

Venlig hilsen

Rettighedsskoleteamet

bit.ly/EU-child-rights
https://2020.u-landskalender.dk/
https://www.youtube.com/watch?v=3_uj6XI0Zqc
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