
September 2021 

SPECIAL EDITION: DET NATIONALE RETTIGHEDSRÅD
RS Nyt #2 

 Det Nationale Rettighedsråd, som vi forkorter 
 til DNR, sætter fokus på arbejdet med børns         
 rettigheder på landsplan og på tværs af
 Rettighedsskolerne. Vi har brug for jeres hjælp til
 at gøre DNR kendt på jeres skole samt at 
 reklamere for, at der nu optages nye medlemmer. 

I år søger vi seks nye medlemmer - elever fra 7. - 9. klasse med erfaring fra Rettighedsrådet på egen 
skole.

Deadline for ansøgninger er tirsdag den 21. september.

Som en del af kampagnen har vi lavet to flotte plakater og en video. Videoen er produceret af 
nuværende medlemmer, og den giver med elevernes egne ord en stærk og præcis introduktion til, hvad 
DNR er. 

Vi beder jer om at printe plakaterne i A3 og hænge dem op relevante steder samt dele videoen med 
alle lærere og elever i udskolingen - hvis det er teknisk muligt. 

Video - https://www.youtube.com/watch?v=YbvhL9E26O0 eller KLIK HER

Mere info - https://rettighedsskoler.unicef.dk/det-nationale-rettighedsraad/ eller KLIK HER

Plakaterne er vedhæftet mailen med dette RS Nyt.

Læs også mere på læringsportalen, hvor man kan finde nyttig information om DNR. Her kan elever og 
forældre også se en aktivitetskalender for det kommende år. 

Vi starter vores DNR-år dagen efter Børnetopmøde 2021 ved 
at afholde workshop lørdag 2/10. Her skal vi udarbejde årets 
resolution, som lægger grundlaget for vores arbejde frem til 
næste Børnetopmøde. 

Som medlem af DNR lærer og udvikler man sig ved at træne
sit mod til at udtrykke egne holdninger,  og ved at lære en masse om børns rettigheder og 
kommunikation. Medlemmerne bliver en del af et stærkt fællesskab - så hjælp med at få budskabet ud!

Børnetopmøde
Deadline for tilmeldinger er forlænget til på onsdag 15/9. Har man spørgsmål, så skriv eller ring til os.

Med venlig hilsen

Rettighedsskoleteamet

cbi
Udstregning

https://www.youtube.com/watch?v=YbvhL9E26O0
https://rettighedsskoler.unicef.dk/det-nationale-rettighedsraad/


Så ansøg om at blive ét af SEKS NYE MEDLEMMER i 
DET NATIONALE RETTIGHEDSRÅD, som fokuserer på at arbejde 

med BØRNS RETTIGHEDER.

DET NATIONALE
RETTIGHEDSRÅD

Vil du være med i et STÆRKT FÆLLESSKAB 
på tværs af Rettighedsskolerne?  

Vil du også være med? Så send din 

ansøgning (tekst eller video) til 

Elisabeth ejacobsen@unicef.dk. 

DEADLINE tirsdag den 21. september 

I DET NATIONALE RETTIGHEDSRÅD får du 

spændende workshops og oplevelser. I fællesskab 

med andre vil du gennem Det Nationale

Rettighedsråd sørge for, at børn og vokse kender

og bruger børns rettigheder i deres hverdag. 

”Det er fedt at 

vores idéer bliver 

til virkelighed.” 

(Alberte, medlem)

”Det Nationale Rettighedsråd 

er et råd, hvor dine meninger 

bliver taget seriøst” 

(Liva, medlem)

Læs alt om 
hvordan du 
ansøger her: 



DET NATIONALE
 RETTIGHEDSRÅD

Vil du være med til at GØRE EN FORSKEL for børn og unge? 

Så har vi brug for dig og fem andre nye medlemmer 

i DET NATIONALE RETTIGHEDSRÅD, hvor børn 

og voksne samarbejder om børns rettigheder.

 

Vil du også være med? Så send din 

ansøgning (tekst eller video) til 

Elisabeth ejacobsen@unicef.dk. 

DEADLINE tirsdag den 21. september

Læs alt om 
hvordan du 
ansøger her: 

Du bliver modig og lærer en 
masse om børns rettigheder 
og kommunikation.

 ”Gør rettighederne 

til virkelighed” 
(Catharina, medlem)

”Jeg er med, fordi 

jeg har oplevet

forskelsbehandling på 

min skole, og det vil jeg gerne

 være med til at ændre på.”

 (Laura, medlem)
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