Initiativer i forbindelse med
at blive rettighedsskole

VIGERSTED SKOLE
Ågerupvej 1, Vigersted
4100 Ringsted
Tlf: 57627600
SFO Snekken
Tlf: 25234770

Rettighedsråd
Rettighedsrådet er omdrejningspunktet for at
alle elever bliver hørt.
De skal bl.a. beskæftige sig med skolen antimobbestrategi, lave tryghedsvandringer der
kortlægger områder på skolen hvor der kan
være utrygt. Tilgængelighedsundersøgelser
og mange andre ting.

VIGTIGE DATOER
Mandag 19/09-2016
Borgmester Henrik Hvidsten og Anne Mette
Friis fra Unicef kommer.

Visuel gruppe

November/December 2016

Den visuelle gruppe står for at skabe sammenhæng i fællesarealerne, så de afspejler
arbejdet med børnekonventionen. Samt at
designe den visuelle væg.

Tryghedsvandringer/

Den visuelle væg er placeret ved læringscenteret, og afspejler skolens arbejde med børnekonventionen.

Information om
Unicef rettighedsskole

Kickoff for elever:

Rettighedsrådet består af flere børn end
voksne.

Visuel væg

V I G E R S T E D S KO L E

Uge 40 Rettighedsrådet dannes

tilgængelighedsundersøgelse, udarbejdelse
af handleplan.
Januar-September 2017
Handleplan igangsættes og implementeres
8 september 2017
Skolens certificeres som rettighedsskole

Klassecharter
Klassecharter er klassens arbejde med børnekonventionen. Her arbejder de med børnekonventionens artikler, og omsætter dem til
deres eget sprog, og dets betydning for deres
hverdag.

Tlf: 57 62 76 00
SFO Snekken: 25234770
www.Vigersted-skole.dk

Vigersted skole

Vigersted Rettighedsskole

Generelt om Vigersted Skole

Børnekonventionen

Vigersted Skole er beliggende centralt i Vigersted – med gode muligheder for at inddrage naturen i undervisningen.

Børnekonventionen er vedtaget på FN generalforsamling den 20 november 1989.
Den kan betegnes som børnenes grundlov, der skal være med til at sikre dem
grundlæggende rettigheder. Børnekonventionen er sammensat af 54 artikler.

Vigersted Skole er beliggende ca. 10 kilometer nord for Ringsted i landsbyen Vigersted, med gode muligheder for inddragelse
af naturen.
Vigersted Skole har cirka 300 elever, fordelt i klasser med et spor 0. – 6. klasse og
to spor i 7, 8. og 9. klasse, samt en centerafdeling for børn med Autismespektrumforstyrrelser med 28 børn.
Vigersted Skoles Skolefritidsordning, Snekken, er opdelt i SFO1 og SFO2 – med egne
lokaler.

Vigersted Skoles værdiregel sæt
Vi bygger vores daglige arbejde på
værdierne:

Hvorfor blive rettighedsskole
Der er kun en rettighedsskole i Danmark
på nuværende tidspunkt, der er dog 4000
school of rights i England, og erfaringerne
derfra er:

Vigersted skoles værdigregelsæt vil være
et af omdrejningspunkterne til at understøtte arbejdet med børnekonventionen.

Barnets ret til undervisning og statens pligt
til at grundskoleundervisning er obligatorisk
og gratis for alle børn og disciplinen er
menneskeværdig.



Der er et højt trivsels niveau blandt
eleverne



Eleverne opnår højere karakterer

Artikel 29 Undervisningens målsætning



Bedre inklusion

Samfundets ansvar for at sikre at undervisningen er med til at udvikle barnets personlighed og evner, at den forbereder barnet til
et aktiv liv som voksen, fremmer respekten
for menneskerettigheder og udvikler respekt for barnet egne kulturelle og nationale værdier.

Eksempler på artikler

Nysgerrighed.
Værdierne er gældende for de relationer vi
indgår i – uanset om vi er elever,
medarbejdere eller forældre

Barnets ret til livet og statens forpligtigelse
til at sikre barnets overlevelse og udvikling.

Artikel 28 Undervisning

Respekt
Troværdighed

Artikel 6 Retten til livet

Artikel 3 Sikring af barnets interesser
Samfundet forpligtigelse til at sikre
barnets interesser, når der træffes beslutninger. Statens forpligtigelse til at
vedtage særlige regler der beskytter

