
   
 

 
 

RETTIGHETSUKA  

Rettighetsuka er en temauke i begynnelsen av skoleåret der hele skolen, inkludert SFO, fokuserer på 

temaer knyttet til barnerettighetene og det å være en rettighetsbasert skole. Målet for uka er å bygge 

fellesskapsfølelse og identitet som rettighetsbasert skole, samt kunnskap om og respekt for egne og 

andres rettigheter. Bygg gjerne på egne etablerte tradisjoner med hensyn til form! Dere kan ha 

opplegg trinnvis eller aldersblandet, men vi anbefaler en fellessamling for hele skolen mot slutten av 

uka der dere markerer at dere nå har begynt arbeidet som rettighetsbasert skole eller starten på et 

nytt “rettighetsår”. 

I tillegg til å fokusere på rettigheter generelt og bevisstgjøring om forskjellen på rettigheter og 

ønsker/”kjekt å ha”, er det mange aktuelle temaer å ta opp i et rettighetsperspektiv. På våre skolesider 

finner du UNICEF Norges egne opplegg og henvisninger til andres opplegg om temaer som har en 

klar sammenheng med barnerettighetene, for eksempel vennskap og respekt (Klasse 6B), nettvett, 

barn på flukt, bærekraft, psykisk helse, overgrep osv. En kan også fokusere på ulike land og 

barnerettighetenes vilkår forskjellige steder i verden. Det første året er det imidlertid viktig å løfte 

barnerettighetene generelt og deres betydning for skolens og elevenes liv. 

Kunst og håndverkstimene kan brukes til utsmykning av skolen med illustrerte sitater fra artikler i 

FNs barnekonvensjon, elevsitater om hva dette betyr for deres skole og andre arbeider fra grupper og 

trinn om det å være en rettighetsbasert skole. Det er viktig at satsingen synes! Ikke glem å henge opp 

plakaten med alle barnerettighetene som kan bestilles fra UNICEF Norge. Den bør henge i alle rom. 

Rettighetsvegg 

 

En rettighetsbasert skole har en rettighetsvegg som er godt synlig for alle. Der henges plakaten med 

barnerettighetene, månedens/ukas rettighet (dersom skolen praktiserer dette), informasjon om 

Rettighetsrådet og annen relevant informasjon. 
 



   
 

 
 

Rettighetshjørne  

 

 

 

I tillegg har alle klasser og grupper et rettighetshjørne i 

klasserommet med klassens trinnavtale, barnerettighetene, 

ukas/månedens rettighet, referat fra Rettighetsrådet og 

annen relevant informasjon. 

  
Fra Sten-Tærud Rettighetsskole 

Trinnavtale 

 

 

 

Alle klasser og SFO-grupper skal i løpet av uken lage en ny 

trinnavtale/trivselsavtale. Trinnavtalen er en erstatning for 

de gamle klasseromsreglene og klassens egne mål for at 

alle skal trives på skolen. Elevene tar utgangspunkt i 3-5 

relevante artikler fra barnekonvensjonen og formulerer med 

egne ord hva dette i praksis betyr for dem i klassen. De 

lager en illustrert plakat med sitatene og sine egne 

formuleringer, samt alles signaturer i form av fingeravtrykk, 

underskrift, bilde eller lignende (Vær kreative!). Plakaten 

skal henge i klassens rettighetshjørne og brukes aktivt 

gjennom hele skoleåret. Se nærmere beskrivelse i 

ressursheftet for Rettighetsskoler. 

 
Fra Åsgård Rettighetsskole 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fra Ellebjerg Rettighetsskole 


