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WORKSHOP FOR BØRNERETTIGHEDSAGENTER

BØRNS RETTIGHEDER OG AGENTERNES ROLLE
Byd de nye børnerettighedsagenter velkommen, og start med at fortælle agenterne om, hvorfor det er
vigtigt at være børnerettighedsagent.
Du kan fx sige: ”Som I måske allerede ved, har alle børn i Danmark og resten af verden rettigheder. Fx har
børn ret til privatliv, at lege, gå i skole, få mad, sige deres mening og ikke blive udsat for vold og diskrimination.
Alle rettigheder er skrevet ned i FN’s Børnekonvention. I børnekonventionen står der blandt andet, at alle børn
har ret til at kende børnekonventionen (artikel 42), og at det er skolens ansvar at fremme børns kendskab
til og respekt for børns rettigheder (artikel 28 og 29). Desværre er det slet ikke alle børn der ved, at de har
rettigheder, og hvad deres rettigheder går ud på. Derfor er det en vigtig opgave, I står overfor, når I skal lære
andre børn om deres rettigheder og snakke med dem om det. Vi skal derfor starte med at lave en brainstorm
over de rettigheder, vi kender og kan huske.”
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ØVELSE 1
BRAINSTORM
Lav en fælles brainstorm. Spørg agenterne, hvilke rettigheder de kender og kan huske. Skriv deres biddrag
op på tavlen eller smartboardet. Tal om de rettigheder, som børnene nævner, og om hvorfor og hvordan
de er vigtige for danske børn. Tal også om, hvad man kan gøre, hvis ens rettigheder bliver krænket.
Vis evt. plakaterne ”Børn har ret til” og ”Her kan børn få hjælp”, som kan hentes på redbarnet.dk/
stærke-sammen. Tal om plakaterne ud fra de rettigheder, børnene selv har nævnt.

Husk at tale med
børnene om, at
med rettigheder
følger også ansvar.
Tal fx om, at alle
børn har ret til
at give udtryk for
deres meninger,
og at det også betyder, at man har
et ansvar for at
respektere andres
meninger, så deres
rettigheder også
bliver overholdt.

ØVELSE 2
BØRNEKONVENTIONEN
Del børnekonventionen ud, eller vis den på smartboard. Lad børnene kigge på børnekonventionen, og
fortæl dem, at den indeholder fire overordnede grupper af rettigheder:
•• Børn har ret til at blive beskyttet mod diskrimination/forskelsbehandling, og alle børn er lige meget
værd.
•• Alle beslutninger om barnet skal tages ud fra, hvad der er bedst for barnet.
•• Børn har ret til at overleve og udvikle sig (de har ret til mad, bolig, sundhed, omsorg, trivsel, skole, fritid, information og leg samt beskyttelse fx mod mobning, vold og seksuelle overgreb).
•• Børn har ret til at udtale sig, blive inddraget og hørt i forhold og beslutninger, der angår dem.
Læg op til en dialog, hvor I taler om, hvilke rettigheder der især er vigtige at formidle til andre børn, når
man er børnerettighedsagent. Tal også om, at det er vigtigt at fortælle børn, hvor de kan hente hjælp, hvis
deres rettigheder krænkes. Det er godt, hvis I fx snakker om kammerater, lærere, skolen, sundhedsplejeske,
en voksen i fritidsaktiviteter, Børnetelefonen (Tlf.: 116-111), skolens sociale rådgiver, Ombudsmandens
børnekontor og politiet som steder, man kan hente hjælp, hvis ens rettigheder krænkes.
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FORMIDLINGEN AF BØRNERETTIGHEDER
For børnerettighedsagenterne er det ikke nok at have viden om børns rettigheder – de skal også kunne
dele denne viden med andre børn. Derfor skal børnerettighedsagenterne nu øve sig i at formidle. Formidling handler både om det, man siger, og hvordan man siger det.

ØVELSE 3
FORMIDLING OG KROPSSPROG
•• Alle børnerettighedsagenter får fem - ti minutter til at tænke over et emne; noget de brænder for
eller godt kan lide, som de skal fortælle om i 30 sekunder.
•• Alle børnerettighedsagenterne fortæller om deres udvalgte emne.
•• Giv kort og rosende feedback på oplæggene, og sig derefter noget ala: ”God formidling kan bruges
til mange ting; til at forhandle lommepenge med sine forældre, i eksamenssituationer, når man skal søge
fritidsjob mm. I denne forbindelse skal vi bruge vores formidlingsevner til at fortælle og tale med andre
børn om børns rettigheder. Når man skal formidle, er noget af det allervigtigste, at man har sat sig ind i
det stof, man vil formidle, at man gør det kort og præcist, og at man bruger sit kropssprog rigtigt. Nu skal
vi se et lille klip, hvor Jon Lange fra Red Barnet giver gode tips til, hvordan du bliver en god formidler”.
•• Vis filmen ”Gode tips til Børnerettighedsagenter”, som findes sammen med denne pdf.
•• Snak med agenterne om de tips, som Jon giver i filmen.
•• Lad eleverne lave deres 30 sekunders oplæg én gang til, mens de har Jons råd i baghovedet.
•• Lad eleverne give hinanden konstruktiv feedback.

OM FEEDBACK:
Feedback er en evalueringsform, hvor man giver positiv og konstruktiv kritik på andres
fremlæggelse. Formålet er at give hinanden konkret og brugbar respons, så man kan blive
bedre til det, man gør. Når eleverne giver feedback, er det vigtigt, at de er så konkrete som
muligt, og at det foregår i en god og ordentlig tone. Feedback kan favne bredt fx toneleje,
kropssprog, kontakt og nærvær.
Det kan godt være sårbart at få respons, og derfor er det vigtigt, at eleverne lærer at gøre
det Kærligt, Konkret og Konstruktivt.

FEEDBACKENS TRE SPØRGSMÅL:
•• Hvad er en fordel at fortsætte med? Fx det fungerer rigtig godt, når du …
•• Hvad er fint at gøre mere af?
•• Hvad kan der med fordel gøres mindre af?
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ØVELSE 4FORMIDLING OG ARARGUMENTATION
Argumentation handler om at tale for en sag og holdning - at overbevise nogen om noget. Det er
vigtigt at vide noget om argumentation af flere grunde. For det første for selv at kunne argumentere
overbevisende og for det andet for at kunne gennemskue eller redegøre for andres måder at argumentere for en holdning på.
Når man skal fremføre et argument, kan man inddele det i følgende hovedelementer:
1. Påstand – det, som man ønsker at overbevise nogen om. Eksempel: “Der bør ikke være undervisning
efter kl. 15.00”.
2. Belæg – begrundelsen for at påstanden er sandsynlig. Eksempel: “Fordi elevernes koncentration falder
i løbet af dagen”.
3. Hjemmel – den bagvedliggende regel, der gør, at man kan godtage argumentet. Eksempel: “Det er
ikke fornuftigt at afholde undervisning, hvis modtagerne ikke kan koncentrere sig”.
Overfor eleverne kan du forklare påstand med ”Jeg synes at…”, belæg med ”Det gør jeg fordi…”
og hjemmel med ”Som vi alle sammen ved/eksperter siger…”
•• Øv jer i at argumentere med forskellige eksempler: ”Jeg synes, FC Barcelona er det bedste fodboldhold,
det gør jeg fordi…. Som vi alle ved…” ”Jeg synes jordbæris er den bedste is…” Jeg synes, jeg skal have
mere i lommepenge…” etc.
•• Bed til sidst børnerettighedsagenterne om at vælge en rettighed fra børnekonventionen, som de vil
argumentere for efter samme model.
•• Bed gerne børnerettighedsagenterne om at øve sig i at argumentere for flere af rettighederne i
børnekonventionen.

AFSLUTNING MED BOLD
Beskrivelse:
1. Alle børnerettighedsagenterne står i en cirkel.
2. Tak agenterne for deres bidrag til workshoppen. Fortæl, at den, der har bolden, må tale og har de
andres fulde opmærksomhed.
3. Fagpersonen stiller et - tre spørgsmål, der relateres til workshoppen. Fx ”Hvad har du lært, som du
ikke vidste i forvejen?”, ”Hvad glæder du dig mest til ved at være børnerettighedsagent?” eller ”Hvad, synes
du, er vigtigst at fortælle børn om deres rettigheder?”.
4. De, der har lyst til at svare, markerer og får bolden.
5. Sørg så vidt muligt for, at bolden kommer rundt til alle agenter, så alle får mulighed for at udtrykke sig
og blive hørt.
Uddel diplomer for deltagelse i workshoppen, og hæng et skolediplom op et centralt sted på skolen, så
andre elever kan se, hvem der er børnerettighedsagenter på deres skole. Begge diplomer kan hentes på
temasitet om børnerettighedsagenter på redbarnet.dk/SKOLE
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