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I dette nyhedsbrev kan I læse lidt mere om, hvad der er sket de sidste uger, og
hvad den næste tid bringer.
I kan i nyhedsbrevet læse om:
•
•
•
•
•

Elevworkshop 2022
Baseline
RS Guideline
Indsamlinger på skoler
Videohilsner fra DNR

_______________________________________________________________________________________

Elevworkshop 2022
Fredag den 11. marts var ca. 400 børn fra Rettighedsrådene med til
årets Elevworkshop med temaet "Alle mand ombord". Der blev
udviklet et væld af konkrete initiativer til, hvor man på sin skole kan
få alle børn og voksne engagerede i at være Rettighedsskole.
Andreas, Mette og Henrik (True North) styrede dagen med sikker
hånd, masser af energi og begejstring!
Vores regionale projektledere, Andreas og Mette, som stod for
elevworkshoppen, fortalte efterfølgende om dagen:
Andreas: "Selvom vi var adskilt af en skærm, så var det tydeligt at
mærke energien og engagementet hos eleverne."
Mette: "Det var fedt at kunne følge med i Rettighedsrådenes arbejde
og aktiviteter på skærmen, og jeg fik opfattelsen,
at Rettighedsrådene gik derfra med spirende og spændende idéer til
deres skoler!"

________________________________________________________________________________________
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Baseline
Læg allerede nu en plan for, hvornår elever og personale gennemfører den
obligatoriske, årlige baseline. Den er åben i perioden 1. maj – 30. september
og vi anbefaler, at 0. – 2. klassetrin bruger en enklere undersøgelse, som vi
ligeledes udsender 1. maj.
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_____________________________________________________________________________________
____
RS Guideline
Som I ved, har det siden januar været muligt at se den nye guideline og
teste vores nye status-survey, der hedder ”Report back”. Nu nærmer
tiden sig til, at RS Guideline på samme måde som baseline bliver
obligatorisk at bruge for alle skoler. Det vil sige, at man i juni skal udfylde
Report Back for trin 4, 5 og 6. Det vil give os bedre mulighed for at danne
overblik over, hvor der er brug for at understøtte ud hos jer på skolerne.
For at komme godt fra start vil I alle blive inviteret til et webinar om RS
Guideline som værktøj. Det håber vi på bred deltagelse i. Her vil der også
være rig mulighed for at stille spørgsmål, og vi anbefaler, at både
koordinatorer og ledere med tilknytning til Rettighedsrådet deltager.
Man kan valgfrit deltage enten onsdag d. 4. maj kl. 15-16 eller torsdag
d. 5. maj på samme tidspunkt. Alle får modtager begge indkaldelser,
men man skal altså kun deltage på den ene af de to dage.
____________________________________________________________________________________

Indsamlinger på skoler
I løbet de seneste uger har skoler kontaktet os for at spørge, hvordan
man kan samle ind til børnene i Ukraine i forbindelse med, at skolen
afholder et fælles arrangement. Således har Brøndby Strand Skole og
Hellerup Skole i nærmeste fremtid planer at samle penge til ind til børn
på flugt fra krig i Ukraine. Tak for jeres støtte! Alle er velkomne til at
rette henvendelse, hvis det kan have relevans.

_____________________________________________________________________________________
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Videohilsner fra det Nationale Rettighedsråd
Det Nationale Rettighedsråd har lavet disse videoer om deres møde med
Margrethe Vestager og Folketingets Børne- og Undervisningsudvalg. Det
er vigtigt for DNR at fortælle jer, at indflydelsesrige voksne lytter og
handler på DNR’s anbefalinger om børns rettigheder på nettet, som det
også står skrevet i årets resolution.
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DNR beder jer om at vise videoerne til jeres rettighedsråd næste gang i
mødes. Hvis I har mulighed for det, må I også meget dele videoerne med
hele skolen, eksempelvis til en skolesamling.

Har I endnu ikke set årets resolution, så finder I den på læringsportalen. Fortæl også gerne jeres
Rettighedsråd, at vi søger nye medlemmer efter sommerferien, så de kan begynde at overveje, om
det er noget for dem. I kan ligeledes læse mere om DNR på læringsportalen.
Her er links til videoerne:
• Det Nationale Rettighedsråd - foretræde for Børne- og Undervisningsudvalget.
• Det Nationale Rettighedsråd - møde med Margrethe Vestager.

Med venlig hilsen
Rettighedsskoleteamet
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