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RS Nyt #3 

Kære Rettighedsskoler

En hilsen fra Anne-Mette Friis
Snart har vi tilbragt et år i coronaens skygge, og det har i den 
offentlige debat ikke skortet på fortællinger og undersøgelser 
om mistrivsel, læringsulighed og børn, der ekskluderes af sociale 
fællesskaber. Senest med den store kortlægning fra EVA, som 
konkluderer, at de fagligt stærke elever har klaret nedlukningen 
forholdsvis godt, mens de fagligt svage er meget udfordrede både 
på trivsel og læring. 

Afstanden mellem de stærkeste og de svageste er forøget, og det er hjertegribende trist og på ingen 
måde i tråd med Børnekonventionens artikler. Vi ved rigtig meget om, hvordan vores børn er blevet 
påvirket, og den viden skal nu i spil. Ét af redskaberne til øget trivsel er elevinddragelse. Det at blive 
lyttet til. At blive spurgt, at blive hørt og blive taget alvorligt betyder uendeligt meget for alle børn, 
men naturligvis i særlig grad for de børn, der virkelig har noget på hjerte. Og her har I som 
Rettighedsskoler en fantastisk mulighed for at gøre en forskel. Mange organisationer tilbyder 
vejledning til den samtale, der kan finde sted med eleverne i undervisningen, men I arbejder 
allerede med elevinddragelse og har langt hen ad vejen etableret de mekanismer, der skal til. Og det 
at tale om trivsel under pandemien, kan med fordel sættes ind i et rettighedsperspektiv, så eleverne 
kan beskrive, hvilke rettigheder, de har følt, blev krænket.

Vi bruger langt hen ad vejen Roger Harts deltagelsesstige og Laura Lundys inddragelsesmetode i 
UNICEF, men uanset hvilken teori vi arbejder ud fra, så bygger alt vores arbejde på 
Børnekonventionen og fortolkningerne af artikel 12 om børns ret til at blive hørt i sager, der 
vedrører dem. Og i den forbindelse er der ni vigtige principper, vi altid skal huske, når vi vil lytte til 
børn og inddrage dem i vigtige samtaler om for eksempel trivsel.

Foråret nærmer sig hastigt, og med lidt held vil de næste tre måneder byde på 
en langsom tilbagevenden til mere normale tilstande efter endnu en nedlukning. 
Vi er meget bevidste om, at de fleste af jer ikke har haft en almindelig organisering af hverdagen 
i næsten et helt år. Det stiller store krav - ikke mindst til jer som lærere og pædagoger.

I dette nyhedsbrev kan du:
• Læse en hilsen fra National Chef, Anne-Mette Friis.
• Møde vores nye praktikant, Fie Lundshøj Petersen.
• Få ny viden om vores kommende tiltag - OPERATION GENSTART.
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1. Vi skal som voksne altid huske at informere børn om deres ret til at udtrykke sig – grundlaget
skal være gennemskueligt og informerende.

2. Inddragelse og deltagelse skal være frivillig.

3. Vi voksne skal vise respekt for barnets udsagn og meninger.

4. Det, vi taler om, skal være relevant for barnet.

5. Måden, vi gør det på, skal være børnevenlig.

6. Den skal være inkluderende for alle børn.

7. Den skal være støttet af trænede lærere og facilitatorer.

8. Den skal være sikker og tryg.
9. Og vi voksne er ansvarlige for at fortælle børnene, hvordan deres bidrag bliver brugt

efterfølgende.

Hvis vi bruger den tjekliste, er der en stor sandsynlighed for, at vi kan etablere gode 
meningsfulde fællesskaber, hvor børn kan ytre sig og få bugt med nogle af de mørke 
tanker, de har gået og bokset med under coronaen.

God fornøjelse og tak, fordi I er med til at sikre børns rettigheder!

Links: Harts model - Lundys model - Artikel 12, uddybning
_____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

Mød vores nye praktikant
”Hej, jeg hedder Fie, og jeg er i gang med min 
kandidatuddannelse i sociologi på Københavns 
Universitet. Jeg skal det næste halve år være 
praktikant i UNICEF, hvor jeg skal hjælpe til 
med arrangementer og projekter i 
Rettighedsskoleteamet og lære en masse om 
jeres arbejde som Rettighedsskoler. Det glæder 
jeg mig helt vildt til, og jeg håber på at se jer til 
elevworkshop og andre aktiviteter i foråret!”

https://www.kulturprinsen.dk/wp-content/uploads/2015/08/inddragelsesstige_dansk.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/lundy_model_of_participation.pdf
https://www2.ohchr.org/english/bodies/crc/docs/AdvanceVersions/CRC-C-GC-12.pdf
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OPERATION: GENSTART
Her i Rettighedsskoleteamet er vi meget opmærksomme på, at de fleste skolers Rettighedsråd 
også har ligget stille igennem længere tid, og derfor har vi forberedt en række tiltag i de 
kommende 2-3 måneder, der skal give alle Rettighedsskoler fornyet energi, motivation og 
rammer for at kunne lave en god "genstart" af jeres arbejde. Her er lidt om, hvad der kommer 
til at ske:

1. Telefonkonference - som erstatning for vores årlige RS-besøg vil vi invitere alle til et
telefonmøde af en times varighed, hvor vi kan tale om, hvordan vi ved fælles hjælp får
startet arbejdet op, så det også giver en fornyet energi til hele skolen. Vi inviterer ved at
sende en mail ud og indkalde til teams-møde på jeres mailadresser. Mødet ligger om
eftermiddagen.

2. Startpakke - med stor hjælp fra regional projektleder og koordinatorer har vi sammensat
et materiale med hjælp til at få startet jeres møder i Rettighedsrådet op igen samt
forberede en fælles aktivitet for alle skolens klasser - fysisk eller virtuelt.

3. Det Nationale Rettighedsråd vil i foråret lancere en aktivitet, som motiverer børn til at
række ud til andre børn. Aktiviteten tager udgangspunkt i den del af årets resolution,
der henvender sig til børn og unge: ”Vi opfordrer jer til at være mere opmærksomme på,
hvordan andre børn og unge har det, og hjælpe hinanden med at opbygge selvtillid og
trivsel.” Opfordringen vil være enkel og fleksibel, så den let kan sprede sig til så mange
børn og unge som muligt i løbet af foråret.

4. Elevworkshop forventes afholdt online i april måned, hvor vi både tager fat om planerne
fra Børnetopmøde og generelt sætter fokus på genstart i elevhøjde. Samtidig håber vi
også på at kunne tilbyde et forum for voksne i Rettighedsrådet, hvor vi sammen kan
udveksle idéer og reflektere over de vigtige perspektiver, der ligger i børns rettigheder i
forbindelse med hele dette forløb med pandemi.

Med venlig hilsen

 Rettighedsskoleteamet
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