April 2021

RS Nyt #4
Kære Rettighedsskoler
Så er genåbningen så småt i gang, og eleverne er ved at vende fysisk tilbage i
skolerne efter anden nedlukningsperiode. I den forbindelse har vi i UNICEF planlagt en
række aktiviteter og arrangementer for jer, som vi nu er i fuld gang med. Vi håber, at
det kan hjælpe med at skabe fornyet energi og håb blandt elever og personale på
jeres skoler. Det kan du læse om i dette nyhedsbrev:
•
•
•
•
•

Operation Genstart.
Gave fra Det Nationale Rettighedsråd.
Elevworkshop den 14. april.
Samarbejde med Amnesty International.
RS 2.0.

OPERATION GENSTART
Vi har igangsat en række tiltag, der fokuserer på at skabe motivation til jeres arbejde
med Rettighedsrådene ovenpå nedlukningsperioden.
Det består af følgende initiativer og aktiviteter:
1.
2.
3.
4.

Telefonmøder
Startpakke med ideer og forslag til at starte jeres møder i Rettighedsrådene.
Det Nationale Rettighedsråds lancering af aktiviteter.
Elevworkshop som afholdes den 14. april.

Vi er i fuld gang med at afholde telefonmøder, og vi har allerede haft glæde af at tale
med mange af jer om nedlukningsperioden, og hvordan vi sammen kan starte arbejdet
op igen.
Det har været en fornøjelse at høre om, hvordan I tackler udfordringerne og finder nye
måder og alternativer, så I kan arbejde aktivt med børns rettigheder. Vi er stadig i gang
med møderne og ser frem til at tale med resten af jer i de kommende uger.
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Gave fra Det Nationale Rettighedsråd
Her er en særlig gave fra Det Nationale Rettighedsråd
(DNR), som også fokuserer på at genstarte fællesskabet
i både rettighedsrådene og klasserne. DNR's ni
medlemmer har selv udviklet disse aktiviteterne og
produceret beskrivelserne og filmene. Godt gået. DNR
opfordrer jer til at dele aktiviteterne fx via jeres intranet,
så de når ud til alle klasser.

RS Nyt #4

Grundlaget for aktiviteterne er årets resolution, som
DNR lavet til Børnetopmødet i oktober, hvor de
opfordrer alle børn og unge ”til at være mere
opmærksomme på, hvordan andre børn og unge har
det, og hjælpe hinanden med at opbygge selvtillid og
trivsel.” Ved at lave aktiviteterne er det enkelte barn og
den enkelte klasse med til at føre resolutionen ud i livet.
DNR's to aktiviteter:
1. "Alle dem som..." er en aktivitet, der styrker fællesskabet i klassen. Den handler om
at opdage ting om sine klassekammerater, som man ikke vidste før eller måske har
glemt. Den henvender sig primært til udskolingen.
2. "Bingo" er en aktivitet, som vil kunne bringe børn og unge tættere sammen, styrke
klassens fællesskab og få nogle nye samtaleemner, så eleverne kan hjælpe
hinanden. Den kan laves af alle klasser.
I kan læse meget mere om aktiviteterne, som er vedhæftet i mailen og se filmene via
linkene her:
Det Nationale Rettighedsråd - Bingo - YouTube
Det Nationale Rettighedsråd - Alle dem som - YouTube
Elevworkshop 2021
Vi er i fuld gang med at planlægge og klargøre forårets Elevworkshop, som afholdes
online den 14. april.
Temaet er genstart, og de forskellige aktiviteter tager udgangspunkt i, at eleverne nu er
ved at vende tilbage til skolerne.
Dagen vil gøre eleverne klar til at fortsætte det gode arbejde i Rettighedsrådene og give
dem redskaber til at skabe motivation og glæde hjemme på skolerne.
En af aktiviteterne til Elevworkshop er, at eleverne i deres Rettighedsråd skal genfinde et
initiativ, som de gerne vil udføre på skolen. Det kan enten være et af initiativerne fra
Børnetopmøde 2020 eller et andet initiativ, som I har arbejdet med i Rettighedsrådet.
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_________________________________________________________________________
Samarbejde med Amnesty International
Inden sommerferien vil alle udskolingsklasser modtage et tilbud
om at arbejde med Amnesty Internationals materiale,
”Justice Warriors”. Vi har indledt et samarbejde om at skabe
sammenhæng mellem forløb om menneskerettigheder og jeres
fokus på børnerettigheder. I næste RS Nyt fortæller vi meget
mere om dette.
_________________________________________________________________________
RS 2.0
UNICEF Danmark har nu igennem seks til syv år arbejdet med at give støtte til jeres gode
arbejde på skolerne, både i certificeringsåret og videre frem. Vores årlige besøg hos jer
har givet os mulighed for at opleve, hvad der går rigtig godt, og hvor vi, i UNICEF, kan gøre
vores materiale mere brugervenligt og håndgribeligt.
Det har ført til en større udviklingsproces, som skal føre til en række forbedringer, som vi
har kaldt RS 2.0. Vi arbejder lige nu på RS Guideline, der i denne uge er blevet fremsendt
til en række testskoler, som skal hjælpe os med at udvikle materialet.
Formålet med RS Guideline er at støtte Rettighedsrådets arbejde ved 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 enkelt og effektivt?
Guidelinen vil desuden indeholde eksempler og skabeloner, der er klar til brug.
RS 2.0 er stadig under udvikling, og vi forventer at introducere tiltagene for jer i løbet af de
kommende et til to år.
Med venlig hilsen
Rettighedsskoleteamet
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