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Kære Rettighedsskoler
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Så nærmer vi os julen med hastige skridt, og vi vil i den forbindelse gerne sige
tak for et godt år og ikke mindst tak for jeres indsats på trods af udfordringer
med diverse nedlukninger og genåbninger.
I nyhedsbrevet kan I læse om:
•
•
•
•

Mød Cecilia Decara, ny national chef
Børnenes Kampdag
Elevworkshop 2022
RS 2.0

_________________________________________________________________________________________

Mød Cecilia Decara, ny national chef
Cecilia Decara startede den 1. november som national chef i UNICEF
Danmark og vil blandt andet stå i spidsen for arbejdet med en
rettighedsbaseret tilgang til børneinddragelse, børnevenlige byer og
rettighedsskolerne.
”Jeg glæder mig meget til at træde ind i den nye rolle og være med til at
løfte UNICEF’s arbejde i hele Danmark. Børn har krav på særlig
beskyttelse, og alle børn og unge kan på et tidspunkt i deres liv opleve at
være i en udsat position. Derfor er det vigtigt, at alle børn og unge bliver
inddraget og hørt.
Jeg kommer fra en stilling i Institut for Menneskerettigheder og har 20
års erfaring i rettighedsundervisning både nationalt og internationalt.
Jeg ser derfor også meget frem til at følge jeres arbejde med børns
rettigheder på skolerne.”
_________________________________________________________________________________________
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Børnenes Kampdag
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Den 20. november var det Børnekonventionens fødselsdag, hvor vi satte
ekstra fokus på de rettigheder, som alle verdens børn har i kraft af FN’s
Børnekonvention.
I år blev dagen udråbt til Børnenes Kampdag i Danmark, som blev markeret med en stafet, der i
oktober og november rejste rundt i Danmark. Bogstaverne stavede tilsammen ansvar, og elever
på seks forskellige skoler havde dekoreret bogstaverne med deres visioner for fremtiden. De
tanker kan de folkevalgte nu lade sig inspirere af, for de næste to uger vil bogstaverne stå
udstillet på Folketingets formands kontor.
Idéen kommer fra UNICEF Danmarks børnepanel, der var repræsenteret på Christiansborg
sammen med elever fra Enghavegård Skole i Gladsaxe, hvor stafetten havde sit næstsidste stop.
Næstformand for UNICEF Danmarks bestyrelse, Astrid Haug, og national chef i UNICEF
Danmark, Cecilia Decara, var også med for at bakke op om børnene og om de kampe, der er
vigtige for dem i dag. En bæredygtig verden, mindre diskrimination og en bedre tone på nettet
er nogle af de mange ting, børnene drømmer om.

____________________________________________________________________________________
_____

Elevworkshop 2022
Vi kan nu løfte sløret for, at den næste Elevworkshop vil blive afholdt i foråret 2022. Der vil
denne gang blive afholdt to separate workshops – én i øst og én i vest, og alle Rettighedsråd
er inviteret.
På den anden side af nytår vil der komme mere information om tema, indhold og dato for
dagene.
Vi glæder os til at se så mange af jer som muligt!
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RS 2.0
Som vi beskrev i RS nyt #4 og #5 i foråret, så er vi i gang
med en større udviklingsproces omkring Rettighedsskoler,
som har ført til en række tiltag og forbedringer, der under
ét har fået navnet RS 2.0.
Formålet er at støtte Rettighedsrådets arbejde med at gøre
trin og byggesten mere håndgribelige og tydelige at gå til i
praksis. Hvilke arbejdsopgaver indeholder hvert trin?
Hvordan kan vi løse den enkelte opgave effektivt? Vi
introducerer også en mere tydelig projektstyringsmodel
med milepæle og en klar fordeling af arbejdsopgaver
mellem koordinator og den tilknyttede leder ud fra det, der
virker bedst.
Til januar vil vi begynde udrulningen af RS Guideline, som fremadrettet vil fungere som
manual. Vi håber, at I vil tage godt imod den.
________________________________________________________________________________________

Med venlig hilsen
Rettighedsskoleteamet
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