
Barnevennlige skoler er bærekraftige
Alle barn har re� til utdanning. For å finne ut hvordan vi kan leve bærekra�ig, er det viktig å gå på 

skole og lære.

Totalt er det 650 millioner barneskolebarn i verden. Samtidig er det cirka 59 millioner barn i barne-

skolealder som ikke går på skole. Det kan være flere grunner til det. Noen må bruke dagen på å 

hente vann til familien og rekker ikke skolen. Noen må hjelpe til med å dyrke jorda så familien får 

nok mat. Andre går ikke på skole fordi de ikke har gode nok lærere der eller at det er for mange 

elever i klassen. Noen jenter slu�er på skolen når de får menstruasjon fordi det ikke er skikkelige 

toale�er der, og andre har ikke råd til å gå på skole fordi det koster for mye. Jenter som får utdan-

ning, gi�er seg senere, får færre barn og blir bedre i stand til å ta seg av barna sine. Det er også mer 

sannsynlig at deres barn får utdanning.

 

For å gi alle barn mulighet til å gå på skole og lære noe, holder det ikke bare med en skolebygning. 

Det er nemlig flere barn som ikke kan lese og skrive enn de som ikke går på skolen. Det betyr at 

mange av skolebarna ikke lærer det de skal. For at barn skal lære, trengs det flinke lærere, under-

visningsmateriell, vannforsyning på skolen, egne doer for gu�er og jenter og mye mer. Hvis skolen 

ligger i et område hvor mange barn ikke får nok mat hjemme, er det lurt å servere et måltid på 

skolen. Hvis du er sulten og tenker på mat hele dagen, klarer du ikke å konsentrere deg og lære noe. 

Mange steder mangler det utdannede lærere. Noen lærere vet ikke hvordan de skal lære bort faget 

til barn. Da blir det viktig å gi lærerne utdanning og kurs.

 

UNICEF hjelper myndighetene i mange land med å gjøre skolene barnevennlige. En barnevennlig 

skole tar hensyn til barns re�igheter. Lærerne får kurs i å undervise på en barnevennlig måte så 

elevene forstår og lærer. Skolene får undervisningsmateriell som hjelper elevene å lære det de skal, 

og elevene får være aktive i timene. I tillegg til de vanlige fagene lærer elevene hvordan de skal 

klare seg i hverdagen og unngå å bli smi�et av sykdommer, for eksempel. Skolene får egne toale�er 

for gu�er og jenter som kan låses og vann de kan vaske hendene i. En barnevennlig skole er trygg for 

alle elevene og gir jenter og gu�er de samme mulighetene. Elevene har områder der de kan leke og 

hvile. Foreldrene og de som bor i nærheten er med og tar ansvar for skolen sin. Noen hjelper til med 

reparasjoner, noen lager mat til elevene og noen gjør lekeplassen fin, for eksempel. På 

barnevennlige skoler lærer elevene å ta vare på miljøet og leve bærekra�ig.  


