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Kære lærere og pædagoger  
 
Tak, fordi I har valgt at fejre børnerettighedsdagen. Det er en glædelig dag, hvor vi 
sammen hylder FN’s børnekonvention og sætter fokus på, hvordan vi kan blive endnu 
bedre til at sikre børns rettigheder. Sidste år slog vi rekord: Cirka 30.000 elever på 175 
skoler fejrede børnerettighedsdagen. I år håber vi at blive endnu flere. 
 
I år sætter vi fokus på at stoppe vold mod børn i samarbejde med Børns Vilkår, 
Børnerådet og Danmarks Radio med støtte fra TrygFonden. Det gør vi, fordi alt for 
mange børn i Danmark er udsat for fysisk og psykisk vold. En ny undersøgelse viser, at 
17 procent af børn i 8. klasse har været udsat for fysisk vold, og otte procent har været 
udsat for psykisk vold af deres opdragere inden for det seneste år. Det er rystende – 
især med tanke på, at retten til at slå sine børn blev afskaffet for snart 20 år siden.  
 
Når vi tre store børneorganisationer går sammen om at sætte fokus på vold, står 
vi stærkere. Børns Vilkår har BørneTelefonen, som når ud og hjælper en masse børn. 
Børnerådet har et børnepanel og en ekspertgruppe af børn og unge, som kan 
gøre os klogere på børns oplevelser med og holdninger til vold. Red Barnet har et 
stærkt skoletilbud med kvalitetssikrede undervisningsmaterialer om børns ret til 
beskyttelse mod vold. DR sætter fokus på temaet vold mod børn i hele ugen op til 
børnerettighedsdagen, og på den måde når vi bredere ud til befolkningen. Det er et 
samarbejde, vi er meget stolte af. 
 
Vold er et tungt emne, men når børn ved, at de har ret til beskyttelse, får de nemmere 
ved at sige fra, passe på hinanden og bede om hjælp. I dette idékatalog kan I få 
inspiration til en række aktiviteter for elever på alle klassetrin, der på forskellig vis 
iscenesætter årets tema på en positiv og konstruktiv måde. I får også gode råd til, 
hvordan I som fagpersoner kan agere, hvis arbejdet med temaet afføder, at en elev 
betror sig til jer om vold i hjemmet. 
 
Desuden kan I hente inspiration til, hvordan I kan inddrage forældre, lokalsamfund og 
pressen i jeres fejring af børnerettighedsdagen, så budskabet giver genlyd så langt ud 
som muligt. 
 
Børnerettighedsdagen ligger godt i tråd med den understøttende undervisning med 
fokus på både trivsel og faglighed, og den er tænkt ind i de forenklede Fælles Mål for 
sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab. 
 
Jeg håber, I får en festlig og lærerig dag! 
 
Med venlig hilsen 
 
 
Jonas Keiding Lindholm 
Generalsekretær for Red Barnet



• Beslut, om det er en klasse, en årgang eller hele skolen, der skal fejre 
børnerettighedsdagen. Vores erfaring viser, at når hele skolen er inddraget, kan det 
give et stærkt fællesskab på tværs af årgangene.

• Inddrag eleverne i planlægningen af dagen. Så vil de sikkert deltage mere aktivt på 
dagen og føle større ejerskab over temaet.

• Bland evt. eleverne på tværs af trinnene, og lad de større elever undervise de mindre.

Har du spørgsmål? Skriv til skoletjenesten@redbarnet.dk

Læs mere om børns rettigheder på redbarnet.dk/SKOLEfagpersonerbørns rettigheder

Alle børn i verden har de samme rettigheder ifølge FN’s Børnekonvention, for eksempel 
har børn ret til at lege, gå i skole, få mad, sige deres mening og ikke blive udsat for vold. 
Børnekonventionen hedder i virkeligheden FN’s Konvention om Barnets Rettigheder og 
består af 54 artikler. Man kan dele dem op i fire kategorier af rettigheder:

• Børn har ret til overlevelse og udvikling.

• Børn har ret til beskyttelse mod vold og diskrimination.

• Børn har ret til medbestemmelse.

• Alle beslutninger om barnet skal tages, ud fra hvad der er bedst for barnet.

Børnekonventionen i stikord

FORBEREDELSE TIL
BØRNERETTIGHEDSDAGEN 2016

 
 

Tips til børnerettighedsdagen 
 
side 4

Del billeder fra dagen 
 
side 21

Årets tema: Stop vold mod børn! 
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Find materialer 
 
side 22

Aktiviteter fra DR Skole 
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Sådan har skolerne tidligere fejret børnerettighedsdagen 
 
side 11

Forslag til aktiviteter i 2016 
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Sådan kommer I i pressen 
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INDHOLD

http://megafonen.redbarnet.dk/Introduktion.aspx?ID=1089
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Brug byen 
Børnerettighedsdagen er en oplagt dag til at ’åbne’ skolen ud mod lokalsamfundet. 
I kan bruge byens torve, indkøbscentre eller andre offentlige steder til at fortælle 
omverdenen om børns rettigheder. I kan fx lave optog, boder, teater, musik eller 
noget helt femte og på den måde skabe positiv opmærksomhed om jeres skole og 
børnerettighedsdagen. 
 
Invitér forældre og pressen 
Invitér gerne forældre, bedsteforældre og søskende til at opleve elevernes aktiviteter 
og events for at give dem en oplevelse af elevernes mange kreative påfund og styrke 
båndet mellem skole og hjem. Kontakt også gerne pressen – den er nemmest at få på 
besøg, hvis I har nogle aktiviteter lidt ud over det sædvanlige og med gode billeder i. I 
får tilsendt et udkast til en pressemeddelelse et par uger inden den 18. november. Hvis I 
er nysgerrige, kan I finde den allerede nu på redbarnet.dk/SKOLE  fagpersoner 
 børnerettighedsdag materialer.  

 
Banner og balloner 
Vi sender en pakke til de tilmeldte skoler, som indeholder balloner til at tage med ud i 
gaderne og et banner til at pynte op med på skolen. 
 
Brug Red Barnets skolesite og de sociale medier 
Send fotos, videoer og små indlæg om jeres aktiviteter til Red Barnets skolesite på 
redbarnet.dk/SKOLE  fagpersoner  børnerettighedsdag. Se de andre 
skolers bidrag, og oplev, at I er en del af et større fællesskab af skoler, der tager børns 
rettigheder alvorligt. Del gerne billeder på Instagram, Twitter og Facebook med 
hashtaggene #stopvoldmodbørn, #børnmodvold og #børnharret. Opfordr jeres elever 
til at gøre det samme, for så kan de og deres forældre tjekke skolens bidrag ud og se 
andre skolers fotos. Husk, at elever under 13 år ikke må have en profil på Instagram, 
Twitter og Facebook. 
 
redbarnet.dk/SKOLE

BØRNERETTIGHEDSDAGEN
TIPS TIL

http://megafonen.redbarnet.dk/Materialer-til-B%C3%B8rnerettighedsdagen.aspx?ID=4593
http://megafonen.redbarnet.dk/Introduktion.aspx?ID=3292
http://megafonen.redbarnet.dk/Forside.aspx?ID=3570
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ÅRETS TEMA:

STOP VOLD MOD BØRN!

Børn har ret til en barndom fri for fysisk og psykisk vold. Derfor sætter Red Barnet, 
Børnerådet, Børns Vilkår og DR i fællesskab fokus på at stoppe vold mod børn med 
støtte fra TrygFonden. Vi håber, I vil hjælpe os med at sætte temaet på dagsordenen 
i uge 46 og på årets børnerettighedsdag den 18. november 2016. På den måde kan I 
være med til at oplyse børn, forældre og magthavere om børns ret til beskyttelse mod 
vold. Når vi i fællesskab udbreder viden og bryder tabuer, har vi større chance for at nå 
FN’s verdensmål om at stoppe vold mod børn inden 2030. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Børnerettighedsdagen er en god ramme til at markere, at børn har rettigheder. Når 
du giver eleverne kendskab til deres rettigheder, giver du dem også muligheder for at 
handle, bede om hjælp og sige fra over for både fysisk og psykisk vold.  
 
Emnet vold kan behandles på alle niveauer og klassetrin: 
 
… De yngste elever kan bl.a. gennem strukturerede lege og temaøvelser blive klogere 
på børns rettigheder samt egne og andres grænser. 
 
… De mellemste kan bl.a. arbejde med Red Barnets nye undervisningsmateriale 
STÆRKE SAMMEN, som har et helt modul dedikeret til at lære om retten til 
beskyttelse mod vold gennem film, dialog, lege og skriveøvelser. 
 
… De ældste kan bl.a. se filmen ’Den perfekte middag’ og gennem dialog og øvelsen 
’Børnebrevkassen’ lære mere om vold og om børn og unges handlemuligheder. 
 
… Hele skolen kan i fællesskab pynte op, skrive sange, holde taler, undervise hinanden i 
børns rettigheder eller lave en rettighedsstafet mellem byens institutioner. 
 
Idéer til konkrete aktiviteter: 
Hvert år udarbejder Red Barnet et tema og en række aktiviteter til 
børnerettighedsdagen og dagene før og efter, hvis I sætter flere dage af.  
På side 13 til 19 finder du idéer til konkrete aktiviteter.

 
 

Du tænker måske, at vold ikke er et problem blandt dine elever. 
Men faktisk viser en ny undersøgelse, at 17 procent af børn i 8. 
klasse har været udsat for fysisk vold fra deres opdragere inden 
for det seneste år1. Med andre ord sidder der i en klasse med 28 
elever i gennemsnit 4-5 elever, som er blevet slået af deres mor 
eller far inden for det seneste år.

#stopvoldmodbørn
1SFI (2016) Vold og seksuelle overgreb mod børn og unge i Danmark
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SOCIALSTYRELSENS DEFINITION AF VOLD 
 
”Vold er en handling eller trussel, der – uanset formålet – er egnet til eller skader en 
anden persons integritet, eller som skræmmer, smerter eller skader personen – uanset 
om personen er barn eller voksen. Volden kan have samme effekt på andre personer, 
der overværer eller overhører handlingen. Volden kan være en bevidst handling eller en 
handling, der sker i affekt. Handlingen overskrider samfundets love og normer.” 
 
”Uanset typen af vold, der begås mod et barn eller en ung, så er der tale om en adfærd 
fra forældrene eller andre omsorgsgivere, som er ødelæggende for eller forhindrer 
udviklingen af et positivt selvbillede hos barnet eller den unge. Enhver form for vold 
bringer barnets eller den unges udvikling og sundhed i fare. Vold er udtryk for, at barnet 
eller den unge ikke frivilligt indgår i den handling, der begås mod barnet eller den 
unge.” – Socialstyrelsen 2015

FN’S VERDENSMÅL 
 
I efteråret 2015 underskrev verdens ledere 17 ambitiøse verdensmål i FN. Målene 
handler bl.a. om at afskaffe fattigdom, bekæmpe klimaforandringer og stoppe vold mod 
børn. Alle lande – også Danmark – har forpligtet sig til at leve op til de nye verdensmål 
inden 2030. Danmark har altså også skrevet under på at stoppe vold mod børn inden 
år 2030.

Modelfoto

Modelfoto

XX
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”VOLD HAR VIDTRÆKKENDE KONSEKVENSER
FOR BØRNS LIV”

Gitte Jakobsen er seniorrådgiver i Red Barnet.  
Hun arbejder med at beskytte børn mod vold og seksuelle 
overgreb. Her gør hun dig klogere på fakta om fysisk og 
psykisk vold mod børn. På side 9 kan du læse, hvordan  
du som fagperson kan italesætte emnet over for eleverne.

Hvorfor sætter Red Barnet fokus på vold mod børn? 
– Siden 1967 har det været forbudt at slå børn i skolen, og i 1997 blev det også forbudt 
at slå børn i hjemmet. Nu er der gået næsten 20 år, men alligevel sker det hver eneste 
dag, at der er børn i Danmark, som bliver slået derhjemme. Derfor er der stadig brug 
for at sige, at det er forbudt at slå børn. Men vigtigst af alt: Det har vidtrækkende 
konsekvenser for børn i deres liv – både fysisk og psykisk – at blive udsat for vold eller 
at være vidne til vold. Derfor skal al vold mod børn stoppes. 
 
Hvornår er der tale om vold? 
Vold kan have mange former og udtryk. Vi tænker oftest på fysisk vold, altså at blive 
slået, at få tæsk. Men psykisk vold har lige så store konsekvenser for børn som den 
fysiske vold. En lussing er vold. En verbal lussing er også vold. Nogle børn bliver slået af 
deres forældre. Andre bliver konstant nedgjort og ydmyget verbalt. Begge dele er vold.  
 
Hvad kan man gøre for at stoppe vold mod børn? 
– Vi skal tale om vold. Børn skal kende deres rettigheder, og de skal vide, hvem de kan 
hente hjælp hos. Nogle børn taler med deres venner om volden, og så bærer de på 
hemmeligheden sammen. Men børn skal ikke bære på tunge hemmeligheder alene. Det 
er vigtigt, at børn kender deres rettigheder, og at de ved, at de kan få hjælp af voksne til 
at stoppe volden.  
 
– Viden om vold handler bl.a. om at kende egne og andres personlige grænser, og det 
er et obligatorisk emne i forenklede Fælles Mål for familiekundskab. I skolen skal man 
sætte temaet vold på skoleskemaet som en fast del af årsprogrammet på samme måde, 
som man taler om trafiksikkerhed, stofmisbrug og prævention.   
 
– Og så skal man altid være opmærksom, når en elev ændrer adfærd. Find ud af, hvad 
det handler om. Der er ikke nogen, der er døde af, at vi spørger dem om noget. Men 
der er mange, der ikke får hjælp, fordi vi ikke spørger, hvordan de har det.
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Hvordan kan man arbejde med temaet vold i skolen?

Kan man arbejde med vold på alle klassetrin? 
Ja. I arbejdet med de mindste elever kan fokus være på personlige grænser og 
grundlæggende rettigheder, mens de ældre elever kan arbejde mere direkte med 
fysisk og psykisk vold. En god måde at italesætte vold på alle klassetrin er at tage 
udgangspunkt i statistik. Man kan sige:  
 
”17 procent af danske børn er blevet slået inden for det seneste år. Det betyder, at ca. 
hver femte eller sjette af jer her i klassen har oplevet det. Hvis I bliver udsat for vold 
derhjemme, er I altså ikke alene. Det er vigtigt at tale med nogen om det, hvis man 
bliver udsat for vold – uanset om det er fysisk eller psykisk vold. I kan tale med jeres 
venner om det. Men det er vigtigt, at I også taler med en voksen, som kan hjælpe jer. I 
kan tale med mig eller med en anden lærer eller AKT-person her på skolen – eller en 
anden voksen, I har tillid til.” 
 
Når en elev betror sig 
Når en elev fortæller dig om vold i hjemmet, fx i forbindelse med børnerettighedsdagen 
eller på andre tidspunkter, skal du lytte og forsikre eleven om, at du gerne vil hjælpe. 
Du kan ikke love, at du ikke vil sige det videre. Men du kan love, at eleven altid får det 
at vide, hvis det er nødvendigt fx at tale med forældrene, eller hvis du vurderer, at du 
skal sende en underretning til kommunen. Husk, at du som fagperson har en skærpet 
underretningspligt.  
 
Fortæl eleven, at du vil gøre alt, hvad du kan, for at hjælpe og støtte ham eller hende. 
Sig, at man nogle gange får den bedste hjælp, når man siger det til andre – og at loven 
er sådan, at nogle ting skal man fortælle fx til de sociale myndigheder eller politiet. 
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Hvad er den skærpede underretningspligt? 
Den skærpede underretningspligt betyder, at du som fagperson skal underrette de 
sociale myndigheder, hvis du har mistanke eller viden om, at et barn mistrives. Du skal 
altså ikke vente, til du har konkrete beviser på, at et barn oplever fysisk eller psykisk 
vold. 
 
I sager med mistanke om, at det er i hjemmet, at barnet udsættes for vold, skal du ikke 
orientere familien, før du indsender underretningen. Du skal indsende underretningen 
sammen med din nærmeste leder. Underretningspligten er personlig, så hvis din leder 
ikke deler din bekymring og siger, at der ikke er grund til at underrette, så kan det være 
nødvendigt, at du sender underretningen uden din leders accept. 
 
Oplysning til forældre 
Der kan være forskellige grunde til, at forældre slår deres børn. Nogle forældre ved 
ikke, hvordan de skal opdrage uden vold. Det kan skyldes uvidenhed, eller at de selv 
er blevet slået som børn og derfor tror, at vold er et almindeligt opdragelsesmiddel. 
Når I arbejder med emnet vold, er det oplagt at inddrage forældrene. Red Barnet 
har formuleret en række gode råd til forældre under overskriften ’Opdrag med 
hjertet – ikke med hånden’, som findes på redbarnet.dk/SKOLE fagpersoner 
børnerettighedsdag materialer. 
I undervisningsmaterialet STÆRKE SAMMEN findes der også en film til forældre,  
som har særligt fokus på, hvordan man taler med sine børn om vold og overgreb.  

Find filmen på  
redbarnet.dk/stærke-sammen  
under ’Skole-hjem-modulet’

 

Et læringsforløb til mellemtrinnet, der styrker 

klassefællesskabet og det enkelte barn.

STÆRKE SAMMEN

http://megafonen.redbarnet.dk/Materialer-til-B%C3%B8rnerettighedsdagen.aspx?ID=4593
http://megafonen.redbarnet.dk/Skole-hjem.aspx?ID=4572
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SÅDAN HAR SKOLERNE TIDLIGERE 

FEJRET BØRNERETTIGHEDSDAGEN

Stærk sang skrevet af elever 
Eleverne på Idrætsefterskolen Klintsøgaard, der er ambassadørskole for Red Barnet, 
skrev selv tekst og indspillede sangen ”Et fælles håb” på børnerettighedsdagen 
2015. Sangen handlede om FN’s 17 verdensmål, som var sidste års tema på 
børnerettighedsdagen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Eleverne stod for åbningstalen 
På Ellemarkskolen i Køge holdt børnene sidste år tale for rigtig mange fremmødte 
forældre og bedsteforældre. Temaet for dagen var genbrug. Eleverne havde samlet 
skrald fra en uge i deres klasse, og det kunne fylde tre kedeldragter, som blev hængt op 
på legepladsen. Eleverne lavede også genbrugskunst, som de solgte. Det er oplagt i år 
at motivere eleverne til at holde en åbningstale på børnerettighedsdagen om børns ret 
til beskyttelse mod vold. 



12

Maribo Skole og  
Red Barnets lokalforening gik hånd i hånd 

På Lolland kom der i 2014 en masse ud af 
et samarbejde mellem en af Red Barnets 

ambassadørskoler, Maribo Skole, og Red Barnets 
lokalforening. Om dagen holdt lokalforeningens 

formand tale om børns rettigheder til eleverne i 
skolegården, der var udsmykket med kunst med 

Red Barnets logo på. 
 

Om aftenen gik mange børn og voksne med 
i lokalforeningens fakkeloptog, der blev 

livetransmitteret på TV2 Øst. 
 

Hvis I synes, det lyder spændende at 
samarbejde med frivillige i Red Barnets 

lokalforeninger, er I velkomne til at sende en 
mail til Red Barnets sekretariat,  

ac@redbarnet.dk og høre, om det er muligt 
i jeres område.

Mariendal Friskole udviklede  
en anderledes stafet 
Mariendal Friskoles elever bragte i 2014 
en depeche med Børnekonventionen frem 
til institutioner og organisationer, der på 
forskellige måder arbejder med børns 
rettigheder. Eleverne kom vidt omkring, bl.a. 
til Undervisningsministeriet, Rigshospitalet, 
Københavns Kommune, Politikens Hus 
og Børnerådet. Hvert sted fortalte en 
medarbejder, hvordan de i praksis arbejder 
med den børnerettighed, som den besøgende 
klasse havde med.

Elever fra Ladelund Efterskole  
kom i TV 

Ladelund Efterskoles 10. klasse 
besøgte i 2014 Kolding Friskole, hvor 
de kunne prøve en masse forskellige 

aktiviteter: Mal en rettighed, labyrint, 
børnerettigheds-jeopardy og quizzer. 

Bagefter lavede efterskoleeleverne 
oplysning om børns rettigheder til de 
forbipasserende i Kolding bymidte, og 

TV Syd interviewede en af eleverne.
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Hovedaktivitet: Synliggør børnerettighedsdagen 
Målgruppe: Alle klassetrin. 
Fag: Tværfagligt, dansk og understøttende undervisning.  
 
Om: Tilmeldte skoler får en pakke fra Red Barnet med balloner og et banner om 
børnerettighedsdagen. Hvis I går ud på gader og torve, kan det fungere som et godt 
blikfang, hvis eleverne medbringer plakater, bannere og vimpler. Det er oplagt, at I selv 
laver mere pynt på dagen, f.eks. bannere af stof, hvor I kan skrive jeres egne budskaber 
på, eller vimpler lavet af en tørresnor og forskelligfarvet karton, hvor eleverne skriver 
de rettigheder, de synes er vigtigst. Brug aktiviteten til at diskutere, hvad rettigheder 
betyder for eleverne i hverdagen. 
Tid: 2-4 lektioner. 
 
 
Hovedaktivitet: Stafet for børns rettigheder 
Målgruppe: Alle klassetrin – hele skolen eller et grundtrin. 
Fag: Tværfagligt, idræt og dansk – og samfundsfag for udskolingen. 
 
Om: Bliv inspireret af Mariendal Friskoles stafet, hvor elever bragte en depeche 
med Børnekonventionen frem til institutioner og organisationer, der på forskellige 
måder arbejder med børns rettigheder. Læs om det her i idékataloget på side 12. 
Inden stafetten deles eleverne op klassevis eller i grupper, der arbejder med en 
børnerettighed, f.eks. børn har ret til sundhed, og under stafetten skal de besøge et 
hospital. En anden gruppe kan f.eks. arbejde med, at børn ikke må udsættes for vold, og 
besøge den lokale socialforvaltning eller et krisecenter. Til sidst samles alle grupperne 
og udveksler erfaringer fra stafetløbet. Husk at kontakte institutionerne på forhånd, så 
eleverne ikke løber forgæves. 
Tid: 3-4 lektioner.

Forslag til aktiviteter i 2016 

Børnerettighedsdagen kan fejres på et hav af måder. Lav gerne et miks af un-
dervisningsaktiviteter på skolen og udadvendte aktiviteter i lokalsamfundet. 
 
Nedenfor er vores forslag til aktiviteter på selve dagen eller i ugen op til. De er delt op 
i hovedaktiviteter og biaktiviteter. Hovedaktiviteterne er markeret med rødt og er de 
mest centrale aktiviteter. Så hvis I blot afsætter et modul eller to til at fejre børnerettig-
hedsdagen, vil vi foreslå, at I prioriterer en af dem. Biaktiviteterne er markeret med blåt 
og supplerer hovedaktiviteterne. Alle materialer og undervisningsvejledninger til aktivite-
terne kan findes på redbarnet.dk/SKOLE  fagpersoner børnerettighedsdag 
 materialer fra starten af august. 

Børn lærer bedst, hvis de kan udtrykke sig gennem leg og aktive 
øvelser. Det er oplagt at inddrage lege fra STÆRKE SAMMEN i 
børnerettighedsdagen, som beskrevet nedenfor.

http://megafonen.redbarnet.dk/Materialer-til-B%C3%B8rnerettighedsdagen.aspx?ID=4593
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Hovedaktivitet: Uddrag af STÆRKE SAMMEN – om rettigheder og grænser 
Målgruppe: Indskolingen. 
Fag: Tværfagligt, dansk, sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab. 
 
Om: Red Barnet har versioneret et uddrag af undervisningsmaterialet STÆRKE 
SAMMEN (mellemtrin), så det passer til indskolingen. Uddraget består af lege 
og aktive temaøvelser, som lærer eleverne om deres grænser og retten til 
beskyttelse mod vold. Undervisningsvejledningen findes på redbarnet.dk/
SKOLEfagpersoner børnerettighedsdag  materialer. I vejledningen 
står, hvordan du forbereder de forskellige opgaver i STÆRKE SAMMEN.  
Tid: ’Kend dine rettigheder!’ 45 minutter, ’Solen skinner på’ 10 minutter, ’Grænser’ 15 
minutter, ’Er det okay?’ 15 minutter, ’Handlemuligheder’ 30 minutter. I alt 1 time og 55 
minutter. De fem opgaver kan laves uafhængigt af hinanden, og du kan vælge blot at 
arbejde med et par af dem. 
 
 
Hovedaktivitet: STÆRKE SAMMEN – modulerne ’Børns rettigheder’ og ’At beskytte sig selv’ 
Målgruppe: Mellemtrinnet. 
Fag: Tværfagligt, dansk, sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab. 
 
Om: Undervisningsmaterialet STÆRKE SAMMEN til mellemtrinnet er udviklet 
over 2,5 år i samarbejde med fagpersoner og elever på 14 skoler. Det har fokus på 
at styrke klassefællesskabet og den enkelte elev. Det består af otte grundmoduler, 
hvoraf et modul har særligt fokus på viden om børns rettigheder, og et andet 
har fokus på vold gennem lege og aktive temaøvelser. Find et link til STÆRKE 
SAMMEN på redbarnet.dk/SKOLE  fagpersoner  børnerettighedsdag  
materialer.  Vi foreslår, at I arbejder med hele modul 5 – ’At beskytte sig selv’ og 
de to temaøvelser ’FN’s børnekonvention’ og ’Gæt en rettighed’ i modul 2 – ’Børns 
rettigheder’. 
Tid: 3-4 lektioner (modul 2 + 5) 
 
 
Hovedaktivitet: Uddrag af STÆRKE SAMMEN – om rettigheder og vold 
Målgruppe: Udskolingen. 
Fag: Tværfagligt, dansk, sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab. 
 
Om: Red Barnet har versioneret et uddrag af undervisningsmaterialet STÆRKE 
SAMMEN (mellemtrin), så det passer til udskolingen. Uddraget består af opgaver og 
aktive temaøvelser, som lærer eleverne om deres rettigheder, grænser og håndtering 
af vold. Undervisningsvejledningen findes på  
redbarnet.dk/SKOLE  fagpersoner  børnerettighedsdag  materialer. 
I vejledningen står, hvordan du forbereder de forskellige opgaver i STÆRKE 
SAMMEN. Husk, at eleverne skal have computere/tablets til rådighed til flere af 
opgaverne. 
Tid: ’FN’s børnekonvention’ 20 minutter, ’Gæt en rettighed’ 30 minutter, ’Vi ser’ 
10 minutter, ’Knytnæven’ 10 minutter, ’Børnebrevkassen’ 35 minutter, ’Bodyguard’ 
10 minutter. I alt 1 time og 55 minutter. De seks opgaver kan laves uafhængigt af 
hinanden, og du kan vælge blot at arbejde med et par af dem.

http://megafonen.redbarnet.dk/Materialer-til-B%C3%B8rnerettighedsdagen.aspx?ID=4593
http://megafonen.redbarnet.dk/Materialer-til-B%C3%B8rnerettighedsdagen.aspx?ID=4593
http://megafonen.redbarnet.dk/Materialer-til-B%C3%B8rnerettighedsdagen.aspx?ID=4593
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Hovedaktivitet: Se filmen ’Den perfekte middag’, og debattér vold i familien 
Målgruppe: Udskolingen. 
Fag: Dansk og samfundsfag 
 
Om: Der findes en undervisningsvejledning om ’Den perfekte middag’ på  
redbarnet.dk/SKOLE  fagpersoner  børnerettighedsdag  materialer. 
Vejledningen beskriver en række aktiviteter i et elevaktivitetshæfte, som kan findes på 
redbarnet.dk/SKOLE 7.-10. klasse børnerettighedsdag. Hvis I arbejder med 
temaet i hele ugen op til børnerettighedsdagen, kan I udvælge en håndfuld aktiviteter 
fra elevhæftet. Hvis I blot arbejder med temaet i en eller to lektioner på selve dagen, vil 
vi foreslå, at eleverne arbejder med aktiviteten ’Vold i familien’,  
side 7 i elevhæftet. 
Tid: 1–4 lektioner (selve filmen varer 30 minutter) 
 
 
Biaktivitet: Forskelle og ligheder – alle har rettigheder 
Målgruppe: Indskolingen. 
Fag: Dansk. 
 
Om: Snak om, hvordan børn er forskellige, og hvordan de ligner hinanden, både 
mht. udseende og interesser. Lad eleverne tegne nogle af disse forskelle, eller hvis 
de kan skrive, så skriv lister med ord om ligheder og forskelle. Herefter kan I bruge 
lidt tid på at tale om, at alle børn under 18 år har de samme rettigheder, og at børn 
har lov til at være forskellige, f.eks. have forskellig hudfarve, tro, fritidsinteresser, 
familiekonstellationer eller madvaner. Derefter kan eleverne arbejde videre med deres 
tegninger og lister og indramme dem flot. Hæng dem op i en gang eller et fællesrum. 
Invitér et andet trin eller forældrene til fernisering. 
Tid: 2-3 lektioner. 
 
 
Biaktivitet: Rap eller digt om rettigheder – retten til at udtrykke sig 
Målgruppe: Mellemtrinnet. 
Fag: Dansk. 
 
Om: Man har ret til at udtrykke sig, men må man sige alt? Dilemmaet italesættes 
for eleverne, og klassen drøfter derefter, om retten til at blive hørt er vigtigere, end 
at andre ikke må såres og hånes. Efter diskussionen skriver eleverne tekster om 
problematikken i form af en novelle, et digt eller en rap. På Red Barnets skolesite kan 
eleverne bruge ’rapmaskinen’, hvor der allerede ligger forskellige beats, de kan bruge  
til at indspille deres rap, som de meget gerne må sende ind til Red Barnet på  
redbarnet.dk/SKOLE  fagpersoner  børnerettighedsdag.  
Find et link til rapmaskinen her:  
redbarnet.dk/SKOLE  4.-6. klasse  børnerettighedsdag. 
Tid: 3-4 lektioner.

http://megafonen.redbarnet.dk/Materialer-til-B%C3%B8rnerettighedsdagen.aspx?ID=4593
http://megafonen.redbarnet.dk/Introduktion.aspx?ID=3292
http://megafonen.redbarnet.dk/B%C3%B8rnerettighedsdag.aspx?ID=2313
http://megafonen.redbarnet.dk/B%C3%B8rnerettighedsdag.aspx?ID=3594
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Hovedaktivitet: Myter om vold mod børn 
Målgruppe: Mellemtrinnet og udskolingen. 
Fag: Tværfagligt, dansk og samfundsfag for udskolingen. 

Om: Lad eleverne gå på opdagelse på mellemtrinnets eller udskolingens site om 
børnerettighedsdagen på redbarnet.dk/børnerettighedsdag/mellemtrin 
eller redbarnet.dk/børnerettighedsdag/udskoling. Samme sted kan de finde 
tre eksempler på plakater med ’myter om vold’ mod børn samt en skabelon til en 
plakat, som de selv kan udfylde. Ud fra den viden, de får, om børns rettigheder og 
vold mod børn, skal de to og to udfylde en plakat med en forkert myte og fakta 
om, hvad der er rigtigt. De kunne f.eks. skrive ”Forkert: Børn tager ikke skade af at 
blive slået én gang. Rigtigt: Al vold mod børn er skadelig og forbudt – også selvom 
det kun er én gang.” Hæng myteplakaterne op i skolens fællesrum, eller tag dem 
med ud i byens gader til et optog. 
Tid: 1-2 lektioner.

Biaktivitet: Speakers’ Corner 
Målgruppe: Mellemtrinnet og udskolingen.
Fag: Dansk. 

Om: Eleverne forbereder en forsvarstale for Børnekonventionen eller børns ret 
til beskyttelse mod vold. Del eleverne op i tre grupper efter appelformerne 
patos, logos og etos. Eleverne kan finde inspiration i et forproduceret 
PowerPointoplæg på redbarnet.dk/SKOLE  4.-6. klasse  
børnerettighedsdag eller redbarnet.dk/SKOLE  7. -10. klasse  
børnerettighedsdag. Eleverne kan holde talen på en central plads i byen eller 
i skolens fællessal i løbet af børnerettighedsdagen. 
Tid: : 2-4 lektioner.

http://megafonen.redbarnet.dk/B%C3%B8rnerettighedsdag.aspx?ID=3594
http://megafonen.redbarnet.dk/B%C3%B8rnerettighedsdag.aspx?ID=2313
http://megafonen.redbarnet.dk/B%C3%B8rnerettighedsdag.aspx?ID=3594
http://megafonen.redbarnet.dk/B%C3%B8rnerettighedsdag.aspx?ID=2313
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Biaktivitet: Flashmob om at stoppe vold mod børn 
En flashmob er en betegnelse, som bruges om en større gruppe mennesker, der 
forsamles på et offentligt sted. Her udfører gruppen overraskende handlinger eller 
performances for derefter at blive opløst næsten lige så hurtigt, som den opstod. 
Målgruppe: Alle klassetrin. 
Fag: Idræt, drama og dansk. 
 
Om: Find informationer om børns rettigheder på redbarnet.dk/SKOLE  0.-3. 
klasse, 4.-6. klasse eller 7.-10. klasse  børnerettighedsdag. Hav computere/
tablets klar til informationsindsamling og til at finde eksempler på flashmobs på 
nettet. Lad eleverne opfinde flashmobben, men et eksempel på en overskrift kunne 
være ’Børn mod vold! Alle børn har ret til beskyttelse’. Eleverne kan f.eks. med en 
lille dans til høj musik samt nogle skilte kommunikere deres budskab. 
En eller to elever skal være parate til at filme og tage billeder af jeres flashmob. 
Send gerne fotos og videoer ind til redbarnet.dk/SKOLE  fagpersoner  
børnerettighedsdag (formularen nederst på siden). Del gerne video og billeder 
på sociale medier med #stopvoldmodbørn #børnmodvold og #børnharret. 
Tid: 2-3 lektioner.

Biaktivitet: Alle børn – om børns rettigheder 
Målgruppe: Indskolingen.  
Fag: Tværfagligt, dansk, sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab. 
 
Om: ’Alle børn – om børns rettigheder’ er et undervisningsmateriale om 
rettigheder. Eleverne lærer at blive opmærksomme på, hvornår egne og andres 
rettigheder krænkes, og hvor de kan søge hjælp. Det handler bl.a. om retten til 
ikke at blive slået og at bestemme over egen krop. På redbarnet.dk/SKOLE  
fagpersoner børnerettighedsdagmaterialer  finder du hæftet ’Alle børn 
– om børns rettigheder’, undervisningsvejledning samt et hæfte med elevaktiviteter. 
I hæftet bruges primært tegninger og billeder som oplæg til opgaver, dialog og 
refleksion. På det supplerende onlinetema på redbarnet.dk/SKOLE  0.-3. 
klasse  børnerettighedsdag kan eleverne se billedserier og videoer og deltage 
aktivt med quizzer, puslespil og find fem fejl. Se gerne filmen ’Det er din krop’, og tal 
om billederne i opgaven ’Hvad sker der mon her?’ 
Tid: Min. 4 lektioner.

I 2014 udgav Red Barnet tre undervisningsmaterialer om børns rettigheder til 
henholdsvis indskoling, mellemtrin og udskoling. Materialerne behandler børns 
rettigheder bredt, men hvert materiale behandler også emnet vold og grænser.  
Hvis dine elever ikke tidligere er blevet undervist i deres rettigheder, er nedenstående 
materialer et godt sted at starte – hav gerne særligt fokus på retten til beskyttelse 
mod vold på børnerettighedsdagen.

Du kan downloade elevhæfterne i PDF eller bestille fysiske eksemplarer på  
redbarnet.dk/SKOLE fagpersoner børnerettighedsdag materialer 

For at I kan have materialerne i hænde til børnerettighedsdagen, skal I bestille dem 
senest den 14. oktober. Vi udsender, så længe lager haves.

http://megafonen.redbarnet.dk/Introduktion.aspx?ID=3292
http://megafonen.redbarnet.dk/Materialer-til-B%C3%B8rnerettighedsdagen.aspx?ID=4593
http://megafonen.redbarnet.dk/Materialer-til-B%C3%B8rnerettighedsdagen.aspx?ID=4593
http://megafonen.redbarnet.dk/B%C3%B8rnerettighedsdag.aspx?ID=4594
http://megafonen.redbarnet.dk/B%C3%B8rnerettighedsdag.aspx?ID=4594
http://megafonen.redbarnet.dk/B%C3%B8rnerettighedsdag.aspx?ID=3594
http://megafonen.redbarnet.dk/B%C3%B8rnerettighedsdag.aspx?ID=2313
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Biaktivitet: Børns rettigheder … beskytter dig mod mere, end du tror 
Målgruppe: Mellemtrinnet. 
Fag: Tværfagligt, dansk, sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab. 
 
Om: ’Børns rettigheder ... beskytter dig mod mere, end du tror’ er et 
undervisningsmateriale, der introducerer eleverne for deres rettigheder. Det giver 
eleverne en bred viden om deres rettigheder, hvad de kan bruges til og muligheder 
for at søge hjælp. Materialet beskæftiger sig med emner som skilsmisse, vold og 
overgreb, privatliv, tavshed og tabu. Materialet består af et undervisningshæfte, 
et onlinetema samt undervisningsvejledning og elevaktiviteter. Alt sammen finder 
du på redbarnet.dk/SKOLE  fagpersoner  børnerettighedsdag  
materialer. 
Tid: Min. 4 lektioner. 
 
Biaktivitet: Børn har ret … til at kende deres rettigheder 
Målgruppe: Udskolingen. 
Fag: Tværfagligt og især samfundsfag. 
 
Om: ’Børn har ret … til at kende deres rettigheder’ klæder børn og unge på til 
at forstå, hvordan børns rettigheder kan bruges i deres egen hverdag – ikke kun, 
når det handler om vold, men også i forbindelse med deres færden på nettet, når 
de arbejder, eller hvis deres forældre bliver skilt. I hæftet kan man møde en lang 
række børn og unge, hvis rettigheder er blevet krænket, og der er gode råd til, 
hvor børn og unge kan søge hjælp. Materialet består af et undervisningshæfte, et 
onlinetema samt undervisningsvejledning og elevaktiviteter. Alt sammen finder 
du på redbarnet.dk/SKOLE  fagpersoner  børnerettighedsdag  
materialer. 
Tid: Min. 4 lektioner.

http://megafonen.redbarnet.dk/Materialer-til-B%C3%B8rnerettighedsdagen.aspx?ID=4593
http://megafonen.redbarnet.dk/Materialer-til-B%C3%B8rnerettighedsdagen.aspx?ID=4593
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Stop vold mod børn  
– med TV-klip og kampagneaktivitet

DR sætter i efteråret 2016 fokus på voksnes vold mod børn med et nyt 
undervisningsmateriale og stærke dokumentarer på DR Ultra og DR2.

På DR Skole kan du finde masser af klip fra DR’s udsendelser. Klippene gør 
problemstillingerne konkrete at arbejde med for eleverne og sætter en ramme for 
undervisningen med stærke historier.  

Målgruppe: Mellemtrin og udskoling.   

 
Stop vold mod børn – lav en kampagne
Bliv kampagnemager med DR Skole. DR Skole opfordrer skolerne til at være med til at 
sætte fokus på problemet og lave en kampagne for at stoppe vold mod børn.

På DR Skole kan du få inspiration til at lave en kampagne med et slagkraftigt budskab. 
Se vores inspirationsfilm, og få gode guides til at lave din egen kampagne.  

Målgruppe: Mellemtrin og udskoling.    
 
Følg med på hjemmesiden www.dr.dk/stopvold

 
 

SKOLE
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sådan kommer i i pressen

Sådan kommer I i pressen 
Når den 18. november nærmer sig, vil det være en god idé at fortælle de lokale og 
evt. regionale medier, at I fejrer børnerettighedsdagen fredag den 18. november eller i 
hele ugen op til. På den måde kan I få noget pressedækning, som både gavner skolens 
omdømme og sikrer, at flere mennesker hører om børns rettigheder. 
 
I slutningen af oktober sender vi en præfabrikeret pressemeddelelse, som I kan tage 
udgangspunkt i og tilføje tekst om jeres helt særlige dag. Det er en god idé at beskrive 
nogle aktiviteter, der kan give gode billeder i avisen eller på TV. 
 
Send gerne pressemeddelelsen til jeres lokale ugeaviser, aviser, radio og TV. I 
kan derefter med fordel ringe journalisterne op og høre, om de har modtaget 
pressemeddelelsen. På den måde er der en bedre chance for, at I vil blive prioriteret 
som en af deres historier. 
 
Brug de sociale medier  
Jo flere der hører om jeres fejring af børnerettighedsdagen, jo bedre. Derfor er de 
sociale medier også gode redskaber til at få spredt det glade budskab. Brug f.eks. 
Twitter, Instagram og Facebook til at skrive om eller poste billeder fra jeres aktiviteter, 
men husk altid, at tilladelserne skal være i orden i forbindelse med billeder, og at børn 
under 13 år ikke må have profiler på Twitter, Facebook og Instagram. Brug gerne 
hashtaggene #stopvoldmodbørn, #børnmodvold og #børnharret.
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Find inspiration til børnerettighedsdagen på Red Barnets skolesite.

Indsend fotos, videoer og små indlæg om jeres børnerettighedsdag! Se de an-
dre skolers bidrag, og oplev, at I er en del af et større fællesskab af skoler, der 
tager børns rettigheder alvorligt.

redbarnet.dk/SKOLE  fagpersoner  børnerettighedsdag 

Del også jeres oplevelser på Facebook og Instagram med
#stopvoldmodbørn, #børnmodvold og #børnharret 

MED ANDRE SKOLER PÅ: redbarnet.dk/SKOLE
DEL BILLEDER FRA DAGEN

http://megafonen.redbarnet.dk/Introduktion.aspx?ID=3292
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FIND MATERIALER 

På Red Barnets skolesite er der masser af inspiration at hente til børnerettighedsdagen. 
Her finder I viden om børns rettigheder – herunder børns ret til beskyttelse mod vold. 
redbarnet.dk/SKOLE  

Om børns rettigheder 
I Red Barnets tre gratis undervisningsmaterialer kan jeres elever blive klædt på til at forstå, 
hvordan de kan bruge børns rettigheder i deres egen hverdag. 
 
Bestil hæfterne her: redbarnet.dk/SKOLE fagpersoner  børnerettighedsdag 

http://megafonen.redbarnet.dk/Introduktion.aspx?ID=3292
http://megafonen.redbarnet.dk/Forside.aspx?ID=3570
http://megafonen.redbarnet.dk/Forside.aspx?ID=3570



