
RED BARNETS UNDERVISNINGSMATERIALER
På Red Barnets skolesite finder du undervisningsmaterialer, der handler om temaer som 
børns rettigheder, mobning, katastrofer, børn på flugt, børnefattigdom i Danmark og vold og 
overgreb. Undervisningstilbuddene lever op til Fælles Mål – typisk i fagene dansk, samfundsfag, 
sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab samt den understøttende undervisning.
 
Alle undervisningsmaterialer, på nær Fri for Mobberi, er gratis.  
Se materialerne på redbarnet.dk/skole. 

Trivselsdagen 2018. Min skole – Min ven
Vær med til at sætte trivsel på skoleskemaet, og få et bedre mentalt miljø på jeres skole. 
Vi har sammen med Call me – Tal ordentligt udviklet undervisningsforløbet Min skole –  
Min ven til Skolernes Trivselsdag, der blev afviklet på over 500 skoler på Skolernes  
Trivselsdag i 2016. Tilmeld jer på: redbarnet.dk/minskoleminven. 

Venskabsløbet – løb penge ind til de dårligst stillede børn  
I Venskabsløbet løber eleverne penge ind til dårligt stillede børn. Venskabsløbet, som er 
skabt i samarbejde med Tal ordentligt, skaber sammenhold blandt eleverne og giver dem 
viden om andre børns livsvilkår. Eleverne finder sponsorer i f.eks. familie eller det lokale 
erhvervsliv. Det er oplagt til Skolernes Motionsdag, men kan afvikles når som helst. 
Tilmeld jer på: redbarnet.dk/venskabsløbet. 

Meld jer til børnerettighedsdagen
Fejr børnerettighedsdagen sammen med Red Barnet d. 20. november 2017, og giv eleverne 
mulighed for at lære deres rettigheder at kende ved at holde en festlig og lærerig dag.  
Tilmeld jer, og få et idékatalog med masser af aktiviteter, så det er let for skolen at 
arrangere dagen. Læs mere om børnerettighedsdagen 2017: 
redbarnet.dk/børnerettighedsdag.

Børn skal kende deres rettigheder
Undervisningsmaterialer til alle klassetrin, der klæder eleverne på til at forstå, hvilke 
rettigheder de har, og hvordan de kan bruge dem. Materialet behandler emner som vold, 
skilsmisse og privatliv. Materialet STÆRKE SAMMEN er målrettet mellemtrinnet og sætter 
fokus på at styrke klassefællesskabet og det enkelte barn – særligt med fokus på retten til 
at blive beskyttet mod vold og overgreb.

Alle klassetrin
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Find alle undervisningstilbud på Red Barnets skolesite på redbarnet.dk/skole. 

 

STÆRKE SAMMENEt læringsforløb til mellemtrinnet, der styrker 

klassefællesskabet og det enkelte barn.



TILMELD DIG
Red Barnets skolenyhedsbrev, og modtag seneste nyt om Red Barnets undervisningsmaterialer 
og aktiviteter.

Når katastrofen rammer 
Børn ser ofte billeder fra krige og katastrofer i medierne. Det kan gøre dem usikre og fyldt 
med spørgsmål til det, der er sket.  Materialet ruster eleverne til at forstå konsekvenserne 
af en katastrofe og kan inddrages i undervisningen med kort varsel. Materialet giver gode 
råd til, hvordan man kan tale med eleverne om katastroferne, og hvordan eleverne selv kan 
hjælpe – f.eks. igennem indsamlinger.

Fri for Mobberi   
Fri for Mobberi er et pædagogisk antimobbeprogram til indskolingen. Det består af en 
kuffert og et digitalt univers med pædagogiske redskaber til, hvordan man kan forebygge 
mobning. Der er materialer til både børn, forældre og fagfolk. Programmet er udviklet i 
samarbejde med Mary Fonden. Der er en mindre omkostning forbundet med Fri for 
Mobberi. Læs mere, og se priser på: friformobberi.dk.

DropMob – en antimobbestrategi, der virker
Tag et fælles ansvar for skolens trivsel. Forebyg, og håndtér mobning med en 
antimobbestrategi, der virker.  Vi har i samarbejde med Skole og Forældre udviklet 
DropMob – et gratis pædagogisk værktøj, der støtter jer i at udvikle og vedligeholde 
jeres antimobbestrategi. Læs mere om DropMob-værktøjerne og det gratis kursus 
for skolebestyrelsen på: redbarnet.dk/dropmob.

Sikkerchat – sikker adfærd på nettet 
På Sikkerchat kan du finde undervisningsforløb og gode råd om sikker adfærd på net 
og mobil – til både elever, forældre og fagfolk. Siden tilbyder viden og værktøjer både 
til undervisning og til at tackle konkrete situationer, hvor onlinemedierne er i spil. 
Tjek f.eks. temaer om sprog, konflikter, privatliv, grænser, nøgenbilleder og lovgivning.

Alle klassetrin

Indskoling 

Alle klassetrin, forældre, fagpersoner, ledelse og skolebestyrelse, SFO, 
fritidshjem og fritidsklub 

Alle klassetrin, forældre og fagpersoner 

Find alle undervisningstilbud på Red Barnets skolesite på redbarnet.dk/skole. 


