Rettighedsrådet i FN Byen
Vi startede dagen på skolen kl. 8 og kørte derefter til FN
byen. Da vi ankom til FN byen havde vi flere snakke om,
hvorfor det nu var at man skulle have pas med og alle ens ting skulle røntgenfotograferes.
Det gav anledning til at tale med eleverne om hvad FN byen egentlig er.
Workshoppen startede med at vi alle skulle finde en at tale med, som vi ikke havde snakket med før.
Herefter skulle vi tale med en ny, og sådan fortsatte det, det meste af dagen. Dette gav anledning til
mange gode samtaler med nye mennesker, der var også en del grænser der skulle overskrides for
eleverne, men de klarede det alle rigtig godt.
Efter kort tid blev de voksne sendt ind i et andet rum, hvor vi snakkede om hvordan man kan
arbejde med ligeværdig mellem eleverne og de voksne. Hvordan kan vi som voksne sikre at det
ikke er vores ideer der kommer til udtryk? Hvordan kan vi som voksne, og som ledelse støtte op om
elevernes ideer? var nogen af de spørgsmål vi arbejde med.
Eleverne brugte derimod tiden sammen med Camilla fra TRUE NORTH (se mere her
http://www.truenorth.dk/) Hvor de brugte meget tid på at tale om og øve det, at stå frem foran
andre, give udtryk for sine meninger, hjælpe kammerater til at give udtryk for deres meninger.
De var på hårdt arbejde, men de tog alle rigtig godt fat i emnerne. Det tog alt sammen udgangspunkt
i §2, 12 og 13 i Børnekonventionen. De hørte også om, hvordan Amygdala virker og hvad den gør
ved os.
Turen hjem blev dog længere end forventet, da vi kom til at sidde lige i kø pga. myldretiden. Så vi
var først tilbage på skolen kl. 17.30. men selv dette kunne ikke slå dem ud af kurs og de talte ivrigt
videre i bilerne.
Så alt i alt en fantastisk dag.

Rettighedsrådet består af:
Peter Petersen 8.B, Magnus Johansen 8.B., Jannik Svensson 9.A., Rasmus La Cour Jensen 9.B.,
Adam Søndergård 6.A., Zander Hass 5.A., Astrid Kalmberg 3.A., Hjalte Drew 3.A., Emil Jespersen
9 kl., Kristian Fabricius 8 kl., Lene Røgilds lærer, Lena Jensen lærer, Lise-Lotte Neldahl Hjort-Bak
SKB repræsentant, Lisbeth Poulsen afdelingsleder, Esben Buhl Afdelingsleder.

