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Kære Rettighedsskoler
Så er sommerferien lige om hjørnet, og her er det sidste nyhedsbrev i dette skoleår. Vi vil derfor fra 
rettighedsskoleteamet også benytte lejligheden til at sige tak for et godt, omend lidt anderledes, år. 
Det har været inspirerende at se, hvordan I har fortsat med jeres arbejde på trods af restriktioner 
og gentagne nedlukninger. I kan i dette nyhedsbrev læse om: 

• Materialet: "Klima, rettigheder og hva’ så?"
• Børnetopmøde 2021
• Certificeringer
• Baseline 2021
• Mød vores nye regionale projektleder
• Justice Warriors
• All Right – børns rettigheder online

_____________________________________________________________________________

Nyt materiale: "Klima, rettigheder og hva’ så?" 
"Klima, rettigheder og hva’ så?" er et nyt undervisningsmateriale, der kobler klima med børns 
rettigheder og aktivisme. Formålet med materialet er at give børnene 
ordet, selvtilliden og kompetencerne til at udøve aktivisme ved at lade 
eleverne komme til orde i klimadebatten. 

Klimakrisen er et godt eksempel på en problematik, der optager og 
bekymrer mange børn og unge. Derfor fokuserer materialet på at 
erstatte bekymring og afmagt med håb og optimisme. Det er vigtigt, at 
vi som voksne støtter børnene i, at de er vigtige aktører i 
klimaforandringerne, og at vi samtidig er opmærksomme på, at vi 
lykkes bedst, hvis forandringerne sker i samspil mellem børn og voksne.

At lære børn og unge at kæmpe for en sag, som de brænder for, på demokratisk vis, lægger 
grobunden for, at de kommende generationer aktivt kæmper for at få opfyldt deres rettigheder. 
Materialet giver derfor et grundlæggende kendskab til aktivisme, og hvordan den kan udøves i 
praksis. Læs meget mere her.  
______________________________________________________________________________
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https://www.unicef.dk/rettigheder-og-klima/
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Børnetopmøde 2021 
Fredag den 1. oktober 2021 inviterer vi til Børnetopmøde, som vi i år forventer at afholde fysisk i 
FN-Byen. 

Årets tema er rettigheder online. Børn og unge er vant til at begå sig på nettet. De shopper, de
chatter og de deler. Derfor vil årets Børnetopmøde stille skarpt på adfærd, tryghed, algoritmer 
og demokratisk dannelse med det mål om at blive den gode online-ven.

Det var nogle gode dage med flotte taler fra Rettighedsråd 
og besøg rundt i klasserne, hvor eleverne viste deres klassechartre 
og fortalte om deres arbejde. Et stort tillykke til jer alle sammen! 

Til elever 

Børns rettigheder gælder nemlig også online. Retten til 
beskyttelse, retten til privatliv, retten til information 
og meget mere. 
Sæt derfor X i kalenderen allerede nu – vi glæder os til 
at se jer!

________________________________________________________________________________

Certificeringer 
Certificeringerne af nye rettighedsskoler fortsætter, og det er så dejligt igen at være ude hos jer på 
skolerne og se alt det gode arbejde, som I laver. I de sidste par uger er både Høng skole, 
Endrupskolen, Torstorp Skole og Nordager skolen blevet certificerede. 

________________________________________________________________________________

Baseline 2021 
Vi gør opmærksom på, at baselineundersøgelsen for i år er obligatorisk for alle skoler. Her er 
links til begge undersøgelse, som skal besvares senest 15. september. Undersøgelsen hjælper jer 
med, at I fra år til år kan få øje på, hvor det går godt, og hvor en indsats i handlingsplanen er 
nødvendig. For os giver det mulighed for, at vi på tværs af alle skoler kan få en måling på, om 
vores program virker positivt ind på børns skoleliv. Skriv meget gerne, hvis der er tekniske 
problemer med undersøgelsen, eller hvis I har andre spørgsmål. 

Til personale 

RS Nyt #6 

https://surveys.enalyzer.com?pid=f8r5d8c5
https://surveys.enalyzer.com?pid=h3cpid5q
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Mød vores nye regionale projektleder 

”Mit navn er Mette Lykke Rasborg. Jeg tiltræder stillingen som regional 
projektleder øst for Storebælt i rettighedsskoleteamet til august. Til daglig er 
jeg lærer og rettighedsskolekoordinater på Langelinieskolen på Østerbro. Jeg 
har været koordinator på skolen i 5 år, hvilket har givet mig en stor glæde og 
mening i mit arbejde. Jeg glæder mig meget til at kunne fordybe mig endnu 
mere i arbejdet med børns rettigheder sammen med resten af teamet.” 

Justice Warriors 
Alle udskolingsklasser på jeres skoler vil i løbet af de næste måneder modtage et tilbud om at 
arbejde med materialet ”Justice Warriors”. Det er et nyt materiale udviklet af Amnesty 
International, hvor vi har koblet Børnekonventionen på forløbene. 

Læs meget mere om Justice Warriors her

Børn i dag ser ikke sig selv som værende enten offline eller online. Det at 
være online er en integreret del af barnets liv og hverdag, og derfor er denne 
indsats vigtig for os i UNICEF. 
”Børns rettigheder – online” kan hjælpe det enkelte barn med at koble 
Børnekonventionens rettigheder til det digitale liv. 

Du kan se en video med Lakserytteren her

og du kan læse meget mere om materialet her 

Med venlig hilsen

 Rettighedsskoleteamet 

RS Nyt #6 

________________________________________________________________________________

All Right – børns rettigheder online 
UNICEF og en række influenter har indgået et partnerskab med fokus på at øge bevidstheden 
om, at rettigheder også gælder online. 

https://amnesty.dk/vaer-med/undervisning/justice%20warriors/?%25%20%20%200Autm_source=Unicef&utm_medium=mail&utm_campaign=JW&utm_content=nyhedsbrev_%25%2020120521
https://www.facebook.com/groups/1583031665327844/permalink/2649501288680871/
https://www.unicef.dk/allright/
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