Red Barnet – Ambassadørskole
Det er dejligt, at I har lyst til at være Red Barnet ambassadørskole.
Vi, i Red Barnet, glæder os meget til at samarbejde med jer og ikke mindst til sammen at sætte
børns rettigheder på skoleskemaet.
Som ambassadørskole fejrer man FN’s Børnerettighedsdag d. 20. november hvert år, senere på
året får I et idékatalog med aktiviteter I kan bruge til fejringen af dagen her i 2015.
Her er nogle vigtige informationer:
1.

Opstartsoplæg – Red Barnet vil rigtig gerne komme ud til jer og afholde et opstartsoplæg.
Oplægget er til skolens lærere, om hvad det vil sige at være Red Barnet Ambassadørskole.
Hvorfor arbejde med børns rettigheder? Der vil være mulighed for at stille spørgsmål og afklare
rollerne i forhold til hinanden. Oplægget varer ca. en time inklusiv spørgsmål. Skolen bedes stille
enten SmartBoard eller pc og projekter med internetadgang til rådighed.
Oplægget behøver ikke at ligge på et lærermøde eller pædagogisk rådsmøde, det kan sagtens blot
ligge i forlængelse af en almindelig skoledag.
2. Opgive kontaktinformationerne på den person, der fremadrettet skal være bindeleddet
mellem skolen og Red Barnet. Opgiv venligst skolens navn og adresse, skolens leder,
kontaktpersonens fulde navn, en e-mail og et telefonnummer, man kan kontakte personen på.
Det kan være en ide, at skolen udpeger en kontaktperson, der får x-antal timer til at varetage
opgaven, præcis som var man fagudvalgsformand eller lignende.
3. Den visuelle pakke – består af to dele, en til web og en fysisk del. Webbannere med
ambassadør-logo til internet og intranet sender vi, når I lige har bekræftet, at I gerne vil modtage
det. Det fysiske skilt vil vi gerne forhøre os om, det er noget I er interesserede i?
4. Markering af FN’s børnerettighedsdag – Idékataloget modtager I senere på året med forslag
til, hvordan man kan fejre dagen.
I kan også læse mere om ambassadørskolekonceptet på Red Barnets skolewebsite MEGAFONEN:
http://megafonen.redbarnet.dk/Introduktion.aspx?ID=2308
og I kan læse om hvordan andre skoler fejrede Børnerettighedsdagen i 2014
her: http://megafonen.redbarnet.dk/S%C3%A5dan-fejrede-skolerB%C3%B8rnerettighedsdagen-2014.aspx?ID=2322
Hvis I har nogle spørgsmål er I meget velkomne til at kontakte os. Vi glæder os meget til at
samarbejde med jer.
De bedste hilsner,
Christian Engel Brundt, Red Barnets skoletjeneste

