
Årsplan for Rettighedsskole 
2019/2020 

 
Rettighedsrådsmøder ligger fast sidste mandag i måneden i tidsrummet 8.20-9.30 på H41.  
Vi har løbende samarbejde med elevrådene. 
RS er et fast punkt på samlingerne på K58 samt H41. 
 
Arbejdet med rettighedsskole vil i år bære præg af Verdensmålene. Vi har særligt fokus på 
Verdensmål 12 vedrørende ”Ansvarligt forbrug og produktion”, som skolen vil medtænke i 
rettighedsdagene i efteråret og i minisamfundsugen i foråret. 
 
Vi arbejder med rettigheder i undervisningen bl.a. med udgangspunkt i nedenstående: 
 
Temaer i indskolingen: 
-Mig og skolen – mig og fællesskabet 
-Hvem er jeg? 
-Retten til at udtrykke sin mening og pligten til at lytte 
Forslag til artikler: 2, 7, 12/13, 28, 31 
 
Temaer på mellemtrinnet: 
-Kommunikation 
-Egne grænser/identitet 
-Tryghed og det nære 
Forslag til artikler: 3, 8, 12, 13, 16. 17. 
 
Temaer i udskolingen: 
-Rettigheder og pligter 
-Respekt for grænser 
-At udtrykke sin mening 
Forslag til artikler: 12, 16, 29 og 34 
 
 
Rettighedsskole er 
1. Indblik i eget liv, i egne og andres rettigheder, i skolens hverdag. 
2. Udsyn og kontakt til det globale fællesskab, vi er en del af. 
3. Vores bærende afsæt på værdisiden. 
4. Understøttende for skolens liv, dens værdier og målsætninger. 
5. Med til, igennem hele skoleforløbet, at sikre børns viden om og handlekompetencer i forhold til FNs 

Børnekonvention 
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6. Garant for, at vores børn og unge har reel medindflydelse på vores skole. 
7. Gør en god skole bedre – år for år! 
 
 
 
 

 
 

 
Rettighedsrådet 
 

 
I klasserne/personale 

 
Elev-mandage 

August Trin 1 + 2: Viden og 
Lederskab 
 
Rettighedsrådet fra 19/20 
er fungerende indtil det 
nye er blevet konstitueret 
 
Skolens fødselsdag 
 
RR møde 26/8 

Klasselærerne informerer 
eleverne om optagelse til 
Rettighedsrådet (SPK+ 3.-
9- klasse). 

 
Information om valg til 
elevråd og RR 
 
RR tilrettelægger stand til 
skolens fødselsdag. 
 

September 9/9 er der infomøde om 
optagelse i 
Rettighedsrådet. Det 
foregår på K58 i 2. lektion. 
 
10/9 etableres det nye 
Rettighedsråd 
 
Minde teamkoordinatorer 
om at bede klasserne lave 
klassechartre. 
 
Sørge for inspiration til 
klassechartre. 
 
Første møde for det nye 
RR 
• Hvad er RS 
• Årsplan for møder 
• Temaer for året? 

Hver klasse laver nyt 
klassecharter (deadline 
torsdag i uge 41). 
 
 
 
 

Elever og voksne fra 
Rettighedsrådet 
forbereder infomøde for 
interesserede elever 4/9. 
 
RR producerer indhold til 
de blå tavler i klasserne. 
 
Øve "elevatortalen" 
”Hvad er en 
Rettighedsskole?” 
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• Hvilken viden skal vi 
bruge – fx baseline, 
tryghedsvandring etc. 

• Mødeplan 
• Aktiviteter i løbet af 

året 
 

-Foto af det nye RR 
 
-20/9 – sidste 
ansøgningsfrist om 
medlemskab i DNR. 
 
RR møde 30/9 

Oktober Rettighedsdage tirsdag, 
onsdag og torsdag i uge 41. 
Temaet er verdensmål 12 
vedr. ”Ansvarligt forbrug 
og produktion”. 
 
24/10 – Børnetopmøde i 
FN Byen. 

 
 
 
 RR møde 28/11 

Klassechartret skal også 
færdiggøres i disse tre 
dage i uge 41 (hvis ikke de 
allerede er færdige) 

 
Kursus for nyansatte  

Fotos af klassechartre. 
 

Forberede RS workshop for 
nye elever 1.-9. klasse. 

 
 

November Trin 3: Undersøgelser 
 
Opfølgning på Baseline fra 
foråret ift. arbejdet med 
handlingsplanen. 
 
 
-Børnenes Dag 20/11. 
Den Nationale 
Rettighedsråd deltager i 
UNICEF Danmarks 
arrangement, Børnenes 
Dag 2019. 
 
 

 
20. november er det 
Børnekonventionens 
Fødselsdag 
Gør noget særligt på denne 
dag. Det fortjener jeres 
skønne elever😊"#$%. 
 

 
 

Forberede 
Tryghedsundersøgelse. 
 
Udarbejde idéer til 
markering af 
Børnekonventionens 
fødselsdag. 
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Tryghedsvandring 
(H41+K58).  
 
RR møde 25/11 

December Trin 4: Handlingsplanen 
laves 
(på baggrund af forårets  
baseline, 
tryghedsundersøgelsen og 
TU). 
 
 

Opdatere fælles 
rettighedsvægge med nyt 
løbende. 
 
 
 

Eleverne fra RR opdaterer 
rettighedstavlerne på 
begge afdelinger. 
 
Udarbejde handlingsplan. 

Januar RR møde 27/1  Videre arbejde med 
handlingsplanen 

Februar Trin 5: Handlingsplanen 
sættes i værk  
-Uge 5-9 
RR møde 24/2 

Tiltag i forhold til 
handlingsplan. 
 

Lave små indslag til 
samlinger om 
handlingsplanen. 
 
Kampagne for               
handlingsplanen. 

Marts RS besøg på skolen 
(Unicef) 
RR møde 30/3 

Tiltag i forhold til 
handlingsplan. 
 

Kampagne for 
handlingsplanen. 

April Trin 6: Evaluering 
-Baseline 
-Vurdere effekten af 
planen 
 
RR møde 27/4 

Baseline for elever og 
personale 

Gøre klasserne 
opmærksomme for den 
kommende baseline. 
 

Maj  Offentliggørelse af 
resultater 
Regional elevworkshop 
 
RR møde 25/5 

Tale med elever om 
resultaterne. 

 

Juni RS siger tak for dette 
skoleårJ 
RR møde 22/6 
 

 
 

Tale om tiltag ift. næste 
skoleårs handlingsplan 
med afsæt i forårets 
baseline. 

 
 
 


