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ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER

ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER
DOWNLOADES FRA WWW.BRD.DK
PUBLIKATIONER KAN BESTILLES ELLER

Ni børn fortæller om, hvordan det er at være barn i en familie
med få penge. Skilsmisse, mobning og skrøbelige netværk er
en del af hverdagen.
EN ENSOM KAMP

Der er brug for en helhedsorienteret indsats for kriminalitetstruede unge. Børnerådet kommer her med en række forslag
til en national strategi på området.
FOR UNG TIL AT VÆRE KRIMINEL

INITIATIVER OG
AKTIVITETER 2006

350 elever fra 9. klasser fortæller om deres oplevelser med
alkohol. Rapporten er et oplæg til diskussion mellem forældre
og unge.
350 UNGES FORHOLD TIL ALKOHOL

STYRKELSE AF BØRNS RETSSTILLING

Sammen med en række organisationer tog Børnerådet initiativ til et notat med anbefalinger til Folketingets retsudvalg om at styrke børns retsstilling.

om sundhed i folkeskolen. Et inspirationshæfte til
alle elevråd i Danmark giver eleverne konkrete
værktøjer til at skabe en sundere folkeskole.
STOP VOLDEN MOD BØRN

Skolen er ikke klædt godt nok på til at løse hverdagens
konflikter. Det mener tre ud af fire af Børne- og Ungepanelets
medlemmer. Udgivet i samarbejde med Dansk Center
for Undervisningsmiljø (DCUM).
MOBNING OG KONFLIKT 2006

DIGITAL MOBNING ER ET PROBLEM

Tele2 og Børnerådets elevpanel besøgte en række
skoler for at samle viden om digital mobning. En
undersøgelse viser nemlig, at hvert 8. barn i 5. klasse
er blevet mobbet via mobiltelefonen.

Børnerådet og UNICEF arrangerede konferencen
’Stop volden mod børn’, som resulterede i et sæt
anbefalinger til myndigheder og politikere om konkrete handlinger mod vold mod børn.
BØRNERÅDETS ÅRSMØDE 2006

ATTENTION MOBNING

I forlængelse af DRs anti-mobbekampagne besøgte
Børnerådets sekretariat skolebestyrelser og elevråd
over hele landet for at diskutere, hvordan man kan
bekæmpe mobning.

De fleste børn er glade for at gå i skole, men en stor
gruppe forlader skolen med en følelse af ikke at have
fungeret godt på skolen. Årsmødet 2006 satte fokus
på rummelighed og udvikling i folkeskolen.
HØRINGSSVAR FRA BØRNERÅDET

PÅ VEJ TIL EN SUNDERE SKOLE

Børnerådet holdt konferencer for elever fra 75 forskellige elevråd for at høre, hvad eleverne mener

I 2006 har Børnerådet afgivet 26 høringssvar. Alle
høringssvar kan læses på www.brd.dk

En undersøgelse i Børne- og Ungepanelet kaster lys over unges
holdninger til emner som kriminalitet, tolerance og ærlighed.
RIGTIGT OG FORKERT

Børne- og Ungepanelet ser tilbage på deres 9 år i skolen.
Hvordan oplever eleverne skolelivet, og hvad er deres bud
på fremtidens skole?
9. KLASSE EVALUERER DERES SKOLELIV

BØRNERÅDETS
PUBLIKATIONER 2006

Hver anden måned udsender Børnerådet et nyhedsbrev. Tilmeld dig på www.brd.dk og hold dig
orienteret om Børnerådets aktiviteter.
Børnerådets hjemmeside for børn finder du på
www.boerneinfo.dk. Den giver konkrete tips om
rettigheder og klageveje for børn.
FÅ MERE AT VIDE
På Børnerådets hjemmeside www.brd.dk kan du
følge vores arbejde. Her finder du nyheder, debatindlæg, høringssvar, rapporter og meget mere. På
temasiderne har vi samlet relevant materiale om
de emner, Børnerådet arbejder mest med.
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ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER

B

ørnerådet er et statsligt råd, der arbejder for
at fremme børns rettigheder. Vi tager
udgangspunkt i FN’s Børnekonvention, som
gælder for alle børn i Danmark. Konventionen sikrer
børn ret til omsorg, beskyttelse, til at blive hørt – og
meget mere.
BØRN SKAL VÆRE MED TIL
AT BESTEMME

Børnerådet sætter børns rettigheder på dagsordenen i politik, i forvaltning og i den offentlige debat.Vi
sikrer, at børnenes stemme bliver hørt, når der
kommer ny lovgivning, der vedrører børn. Børnerådet går ikke ind i enkeltsager, men vi arbejder for
at børneperspektivet altid inddrages i beslutninger,
som angår børns velfærd og livsvilkår.

FOKUSOMRÅDER
I 2007

den omkring dem. Det er vigtig viden for os, og vi
arbejder løbende på at udvikle nye metoder til at
styrke dialogen med børn om samfundsforhold af
enhver art.
BØRNERÅDET TALER BØRNS SAG

Børnerådet tager initiativer, der sætter børneliv på
dagsordenen. I 2007 sætter vi bl.a. fokus på temaer
som sundhed, etik, opdragelse og kriminalitet. Her i
folderen kan du få et indtryk af Børnerådets indsats
for at styrke børns rettigheder i Danmark.

Med venlig hilsen
Charlotte Guldberg
Formand for Børnerådet

BØRNERÅDET LYTTER TIL BØRN

Børns holdninger og forslag er vigtige for et sundt
demokrati. Derfor lytter Børnerådet til børns meninger, og vi inddrager børns synspunkter, når vi tilrettelægger vores initiativer. På Børnerådets årskonference, ved dialogmøder og gennem undersøgelser
i Børnerådets Børne- og Ungepanel taler vi med
børn for at blive klogere på deres oplevelser af ver-

KRIMINALITET

VOLD MOD BØRN

Børnerådets Årsmøde 2007
Børnerådets Årsmøde inviterer til debat om børn
og kriminalitet.Vi sætter fokus på, hvordan der kan
skabes en helhedsorienteret indsats overfor børn
og unge, der har begået en kriminel handling eller
som er kriminalitetstruede.

Man må ikke slå børn - og sådan har det været siden
1997, hvor Folketinget vedtog at afskaffe revselsesretten. I anledning af 10-års jubilæet spørger vi
Børne- og Ungepanelet om, hvordan de bliver opdraget: Hvordan går det for sig, når far og mor sætter grænser, og hvad synes børnene selv er god opdragelse?

Dokumentarfilm og interaktivt spil
Børnerådet har premiere på en dokumentarfilm om
unges syn på kriminalitet og på samfundets sanktioner. Filmen følges op af et computerspil, hvor børn
og unge kan prøve deres holdninger af i en række
vanskelige dilemma-situationer.
SUNDHED OG ETIK

Hvem bestemmer over kroppen?
Omskæring af drenge, piercinger og tatoveringer.
Hvem sætter grænserne for, hvad der er i orden og
hvad der ikke er? Børnerådet tager fat på spørgsmålene sammen med Det Etiske Råd.

BØRNS RETTIGHEDER

Børnerådets Børne& Ungepanel
Børnerådets Børne- og Ungepanel består af 1.200 skoleelever som 3-4 gange om året
fortæller Børnerådet, hvad de mener om aktuelle
emner. Børnerådet præsenterer resultaterne i rapporter, debatoplæg, konferencer mv. I 2007 planlægger Børnerådet nye undersøgelser i panelet om bl.a.
elevernes medbestemmelse i folkeskolen og om
børns syn på opdragelse.

Inaktive børn har det svært
Flere og flere børn har problemer med konditionen.
Derfor sætter Børnerådet fokus på de inaktive
børns situation sammen med Det Nationale Råd for
Folkesundhed,TrygFonden m.fl.

ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER

WWW.BOERNEINFO.DK
En ny hjemmeside til børn
om børns rettigheder

AKTIVITETER 2007
Primære indsatsområder
BØRNS RETTIGHEDER

VISION

MÅL

At alle børn
bliver hørt

At børns rettigheder
efterleves i samfundet

At alle børn kan
udvikle og udfolde
deres evner

At børn kender til
og kan bruge deres
rettigheder

At alle børn får
tryghed og omsorg
under opvæksten

At der skabes strukturelle betingelser, på
alle samfunsniveauer,
for at børn kan
komme til orde

Børnekonventionen
Klageadgang
Børneinfo
Brevkasse
Elevrådsarbejde
Medinddragelse
KRIMINALITET

Film/CD-rom
Børnerådets årsmøde
SUNDHED OG ETIK

Konference med Etisk Råd
Konference med Det
Nationale Sundhedsråd

RESULTAT
OG EVALUERING

Børnerådets årlige
internat
Målfastsættelse
ved projektstart
Ekstern evaluering

VOLD

Opdragelse uden vold
FOKUSOMRÅDER

Kommunalreform
Børn, som ikke modtager
undervisning
Etniske minoriteter
Børn med psykiske problemer

Fokusgruppemøder
med eksterne
samarbejdspartnere
og målgrupper

Børnerådets Børneinfo giver tips om rettigheder og klageveje
for børn. Hjemmesiden skal hjælpe
børn, så de bliver
bedre rustet til at
stoppe overgreb og uretfærdigheder - både når de
selv kommer i klemme, og når deres kammerat
har brug for hjælp
Børneinfoen har både konkret faktahjælp og seks
interaktive dilemma-film, hvor man kan prøve sin
dømmekraft af. Dilemmaerne udfordrer og gør
klogere - både på fakta og egen dømmekraft.
Senere vil hjemmesiden blive udvidet med en brevkasse, hvor børn kan få svar på spørgsmål om rettigheder.
MEDINDDRAGELSE OG
MEDBESTEMMELSE I FOLKESKOLEN

Børn har ret til at blive inddraget i relevante
beslutningsprocesser – også i folkeskolen. Men
hvordan fungerer skoledemokratiet set med elevernes øjne? Børnerådet vil gerne vide, om børnene oplever, at de inddrages og har indflydelse. En
undersøgelse i Børne- og Ungepanelet er sat i
værk for at give os svaret.

BØRNERÅDETS
ØKONOMI

Børnerådet er på finansloven – i
2006 med en bevilling på kr.
5.580.000,-. Beløbet dækker løn og
driftsomkostninger for rådet og
sekretariatet. Børnerådets øvrige
aktiviteter finansieres med støtte
fra fonde og i samarbejde med
andre organisationer og virksomheder. Børnerådets årsrapport, som
gør rede for rådets aktiviteter og
økonomi, kan læses på www.brd.dk
BØRNERÅDETS
SEKRETARIAT

Børnerådets daglige arbejde varetages af sekretariatet, der består af
en sekretariatschef, faglige medarbejdere og kontorpersonale.Vi er ni
ansatte fordelt på 7,5 årsværk, samt
en studentermedhjælper og jævnligt
også en praktikant. Læs mere om
sekretariatet på www.brd.dk
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beslutningsprocesser – også i folkeskolen. Men
hvordan fungerer skoledemokratiet set med elevernes øjne? Børnerådet vil gerne vide, om børnene oplever, at de inddrages og har indflydelse. En
undersøgelse i Børne- og Ungepanelet er sat i
værk for at give os svaret.

BØRNERÅDETS
ØKONOMI

Børnerådet er på finansloven – i
2006 med en bevilling på kr.
5.580.000,-. Beløbet dækker løn og
driftsomkostninger for rådet og
sekretariatet. Børnerådets øvrige
aktiviteter finansieres med støtte
fra fonde og i samarbejde med
andre organisationer og virksomheder. Børnerådets årsrapport, som
gør rede for rådets aktiviteter og
økonomi, kan læses på www.brd.dk
BØRNERÅDETS
SEKRETARIAT

Børnerådets daglige arbejde varetages af sekretariatet, der består af
en sekretariatschef, faglige medarbejdere og kontorpersonale.Vi er ni
ansatte fordelt på 7,5 årsværk, samt
en studentermedhjælper og jævnligt
også en praktikant. Læs mere om
sekretariatet på www.brd.dk
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ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER
DOWNLOADES FRA WWW.BRD.DK
PUBLIKATIONER KAN BESTILLES ELLER

Ni børn fortæller om, hvordan det er at være barn i en familie
med få penge. Skilsmisse, mobning og skrøbelige netværk er
en del af hverdagen.
EN ENSOM KAMP

Der er brug for en helhedsorienteret indsats for kriminalitetstruede unge. Børnerådet kommer her med en række forslag
til en national strategi på området.
FOR UNG TIL AT VÆRE KRIMINEL

INITIATIVER OG
AKTIVITETER 2006

350 elever fra 9. klasser fortæller om deres oplevelser med
alkohol. Rapporten er et oplæg til diskussion mellem forældre
og unge.
350 UNGES FORHOLD TIL ALKOHOL

STYRKELSE AF BØRNS RETSSTILLING

Sammen med en række organisationer tog Børnerådet initiativ til et notat med anbefalinger til Folketingets retsudvalg om at styrke børns retsstilling.

om sundhed i folkeskolen. Et inspirationshæfte til
alle elevråd i Danmark giver eleverne konkrete
værktøjer til at skabe en sundere folkeskole.
STOP VOLDEN MOD BØRN

Skolen er ikke klædt godt nok på til at løse hverdagens
konflikter. Det mener tre ud af fire af Børne- og Ungepanelets
medlemmer. Udgivet i samarbejde med Dansk Center
for Undervisningsmiljø (DCUM).
MOBNING OG KONFLIKT 2006

DIGITAL MOBNING ER ET PROBLEM

Tele2 og Børnerådets elevpanel besøgte en række
skoler for at samle viden om digital mobning. En
undersøgelse viser nemlig, at hvert 8. barn i 5. klasse
er blevet mobbet via mobiltelefonen.

Børnerådet og UNICEF arrangerede konferencen
’Stop volden mod børn’, som resulterede i et sæt
anbefalinger til myndigheder og politikere om konkrete handlinger mod vold mod børn.
BØRNERÅDETS ÅRSMØDE 2006

ATTENTION MOBNING

I forlængelse af DRs anti-mobbekampagne besøgte
Børnerådets sekretariat skolebestyrelser og elevråd
over hele landet for at diskutere, hvordan man kan
bekæmpe mobning.

De fleste børn er glade for at gå i skole, men en stor
gruppe forlader skolen med en følelse af ikke at have
fungeret godt på skolen. Årsmødet 2006 satte fokus
på rummelighed og udvikling i folkeskolen.
HØRINGSSVAR FRA BØRNERÅDET

PÅ VEJ TIL EN SUNDERE SKOLE

Børnerådet holdt konferencer for elever fra 75 forskellige elevråd for at høre, hvad eleverne mener

I 2006 har Børnerådet afgivet 26 høringssvar. Alle
høringssvar kan læses på www.brd.dk

En undersøgelse i Børne- og Ungepanelet kaster lys over unges
holdninger til emner som kriminalitet, tolerance og ærlighed.
RIGTIGT OG FORKERT

Børne- og Ungepanelet ser tilbage på deres 9 år i skolen.
Hvordan oplever eleverne skolelivet, og hvad er deres bud
på fremtidens skole?
9. KLASSE EVALUERER DERES SKOLELIV

BØRNERÅDETS
PUBLIKATIONER 2006

Hver anden måned udsender Børnerådet et nyhedsbrev. Tilmeld dig på www.brd.dk og hold dig
orienteret om Børnerådets aktiviteter.
Børnerådets hjemmeside for børn finder du på
www.boerneinfo.dk. Den giver konkrete tips om
rettigheder og klageveje for børn.
FÅ MERE AT VIDE
På Børnerådets hjemmeside www.brd.dk kan du
følge vores arbejde. Her finder du nyheder, debatindlæg, høringssvar, rapporter og meget mere. På
temasiderne har vi samlet relevant materiale om
de emner, Børnerådet arbejder mest med.
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B

ørnerådet er et statsligt råd, der arbejder for
at fremme børns rettigheder. Vi tager
udgangspunkt i FN’s Børnekonvention, som
gælder for alle børn i Danmark. Konventionen sikrer
børn ret til omsorg, beskyttelse, til at blive hørt – og
meget mere.
BØRN SKAL VÆRE MED TIL
AT BESTEMME

Børnerådet sætter børns rettigheder på dagsordenen i politik, i forvaltning og i den offentlige debat.Vi
sikrer, at børnenes stemme bliver hørt, når der
kommer ny lovgivning, der vedrører børn. Børnerådet går ikke ind i enkeltsager, men vi arbejder for
at børneperspektivet altid inddrages i beslutninger,
som angår børns velfærd og livsvilkår.

FOKUSOMRÅDER
I 2007

den omkring dem. Det er vigtig viden for os, og vi
arbejder løbende på at udvikle nye metoder til at
styrke dialogen med børn om samfundsforhold af
enhver art.
BØRNERÅDET TALER BØRNS SAG

Børnerådet tager initiativer, der sætter børneliv på
dagsordenen. I 2007 sætter vi bl.a. fokus på temaer
som sundhed, etik, opdragelse og kriminalitet. Her i
folderen kan du få et indtryk af Børnerådets indsats
for at styrke børns rettigheder i Danmark.

Med venlig hilsen
Charlotte Guldberg
Formand for Børnerådet

BØRNERÅDET LYTTER TIL BØRN

Børns holdninger og forslag er vigtige for et sundt
demokrati. Derfor lytter Børnerådet til børns meninger, og vi inddrager børns synspunkter, når vi tilrettelægger vores initiativer. På Børnerådets årskonference, ved dialogmøder og gennem undersøgelser
i Børnerådets Børne- og Ungepanel taler vi med
børn for at blive klogere på deres oplevelser af ver-

KRIMINALITET

VOLD MOD BØRN

Børnerådets Årsmøde 2007
Børnerådets Årsmøde inviterer til debat om børn
og kriminalitet.Vi sætter fokus på, hvordan der kan
skabes en helhedsorienteret indsats overfor børn
og unge, der har begået en kriminel handling eller
som er kriminalitetstruede.

Man må ikke slå børn - og sådan har det været siden
1997, hvor Folketinget vedtog at afskaffe revselsesretten. I anledning af 10-års jubilæet spørger vi
Børne- og Ungepanelet om, hvordan de bliver opdraget: Hvordan går det for sig, når far og mor sætter grænser, og hvad synes børnene selv er god opdragelse?

Dokumentarfilm og interaktivt spil
Børnerådet har premiere på en dokumentarfilm om
unges syn på kriminalitet og på samfundets sanktioner. Filmen følges op af et computerspil, hvor børn
og unge kan prøve deres holdninger af i en række
vanskelige dilemma-situationer.
SUNDHED OG ETIK

Hvem bestemmer over kroppen?
Omskæring af drenge, piercinger og tatoveringer.
Hvem sætter grænserne for, hvad der er i orden og
hvad der ikke er? Børnerådet tager fat på spørgsmålene sammen med Det Etiske Råd.

BØRNS RETTIGHEDER

Børnerådets Børne& Ungepanel
Børnerådets Børne- og Ungepanel består af 1.200 skoleelever som 3-4 gange om året
fortæller Børnerådet, hvad de mener om aktuelle
emner. Børnerådet præsenterer resultaterne i rapporter, debatoplæg, konferencer mv. I 2007 planlægger Børnerådet nye undersøgelser i panelet om bl.a.
elevernes medbestemmelse i folkeskolen og om
børns syn på opdragelse.

Inaktive børn har det svært
Flere og flere børn har problemer med konditionen.
Derfor sætter Børnerådet fokus på de inaktive
børns situation sammen med Det Nationale Råd for
Folkesundhed,TrygFonden m.fl.

ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER

WWW.BOERNEINFO.DK
En ny hjemmeside til børn
om børns rettigheder

AKTIVITETER 2007
Primære indsatsområder
BØRNS RETTIGHEDER

VISION

MÅL

At alle børn
bliver hørt

At børns rettigheder
efterleves i samfundet

At alle børn kan
udvikle og udfolde
deres evner

At børn kender til
og kan bruge deres
rettigheder

At alle børn får
tryghed og omsorg
under opvæksten

At der skabes strukturelle betingelser, på
alle samfunsniveauer,
for at børn kan
komme til orde

Børnekonventionen
Klageadgang
Børneinfo
Brevkasse
Elevrådsarbejde
Medinddragelse
KRIMINALITET

Film/CD-rom
Børnerådets årsmøde
SUNDHED OG ETIK

Konference med Etisk Råd
Konference med Det
Nationale Sundhedsråd

RESULTAT
OG EVALUERING

Børnerådets årlige
internat
Målfastsættelse
ved projektstart
Ekstern evaluering

VOLD

Opdragelse uden vold
FOKUSOMRÅDER

Kommunalreform
Børn, som ikke modtager
undervisning
Etniske minoriteter
Børn med psykiske problemer

Fokusgruppemøder
med eksterne
samarbejdspartnere
og målgrupper

Børnerådets Børneinfo giver tips om rettigheder og klageveje
for børn. Hjemmesiden skal hjælpe
børn, så de bliver
bedre rustet til at
stoppe overgreb og uretfærdigheder - både når de
selv kommer i klemme, og når deres kammerat
har brug for hjælp
Børneinfoen har både konkret faktahjælp og seks
interaktive dilemma-film, hvor man kan prøve sin
dømmekraft af. Dilemmaerne udfordrer og gør
klogere - både på fakta og egen dømmekraft.
Senere vil hjemmesiden blive udvidet med en brevkasse, hvor børn kan få svar på spørgsmål om rettigheder.
MEDINDDRAGELSE OG
MEDBESTEMMELSE I FOLKESKOLEN

Børn har ret til at blive inddraget i relevante
beslutningsprocesser – også i folkeskolen. Men
hvordan fungerer skoledemokratiet set med elevernes øjne? Børnerådet vil gerne vide, om børnene oplever, at de inddrages og har indflydelse. En
undersøgelse i Børne- og Ungepanelet er sat i
værk for at give os svaret.

BØRNERÅDETS
ØKONOMI

Børnerådet er på finansloven – i
2006 med en bevilling på kr.
5.580.000,-. Beløbet dækker løn og
driftsomkostninger for rådet og
sekretariatet. Børnerådets øvrige
aktiviteter finansieres med støtte
fra fonde og i samarbejde med
andre organisationer og virksomheder. Børnerådets årsrapport, som
gør rede for rådets aktiviteter og
økonomi, kan læses på www.brd.dk
BØRNERÅDETS
SEKRETARIAT

Børnerådets daglige arbejde varetages af sekretariatet, der består af
en sekretariatschef, faglige medarbejdere og kontorpersonale.Vi er ni
ansatte fordelt på 7,5 årsværk, samt
en studentermedhjælper og jævnligt
også en praktikant. Læs mere om
sekretariatet på www.brd.dk
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alle elevråd i Danmark giver eleverne konkrete
værktøjer til at skabe en sundere folkeskole.
STOP VOLDEN MOD BØRN

Skolen er ikke klædt godt nok på til at løse hverdagens
konflikter. Det mener tre ud af fire af Børne- og Ungepanelets
medlemmer. Udgivet i samarbejde med Dansk Center
for Undervisningsmiljø (DCUM).
MOBNING OG KONFLIKT 2006

DIGITAL MOBNING ER ET PROBLEM

Tele2 og Børnerådets elevpanel besøgte en række
skoler for at samle viden om digital mobning. En
undersøgelse viser nemlig, at hvert 8. barn i 5. klasse
er blevet mobbet via mobiltelefonen.

Børnerådet og UNICEF arrangerede konferencen
’Stop volden mod børn’, som resulterede i et sæt
anbefalinger til myndigheder og politikere om konkrete handlinger mod vold mod børn.
BØRNERÅDETS ÅRSMØDE 2006

ATTENTION MOBNING

I forlængelse af DRs anti-mobbekampagne besøgte
Børnerådets sekretariat skolebestyrelser og elevråd
over hele landet for at diskutere, hvordan man kan
bekæmpe mobning.

De fleste børn er glade for at gå i skole, men en stor
gruppe forlader skolen med en følelse af ikke at have
fungeret godt på skolen. Årsmødet 2006 satte fokus
på rummelighed og udvikling i folkeskolen.
HØRINGSSVAR FRA BØRNERÅDET

PÅ VEJ TIL EN SUNDERE SKOLE

Børnerådet holdt konferencer for elever fra 75 forskellige elevråd for at høre, hvad eleverne mener

I 2006 har Børnerådet afgivet 26 høringssvar. Alle
høringssvar kan læses på www.brd.dk

En undersøgelse i Børne- og Ungepanelet kaster lys over unges
holdninger til emner som kriminalitet, tolerance og ærlighed.
RIGTIGT OG FORKERT

Børne- og Ungepanelet ser tilbage på deres 9 år i skolen.
Hvordan oplever eleverne skolelivet, og hvad er deres bud
på fremtidens skole?
9. KLASSE EVALUERER DERES SKOLELIV

BØRNERÅDETS
PUBLIKATIONER 2006

Hver anden måned udsender Børnerådet et nyhedsbrev. Tilmeld dig på www.brd.dk og hold dig
orienteret om Børnerådets aktiviteter.
Børnerådets hjemmeside for børn finder du på
www.boerneinfo.dk. Den giver konkrete tips om
rettigheder og klageveje for børn.
FÅ MERE AT VIDE
På Børnerådets hjemmeside www.brd.dk kan du
følge vores arbejde. Her finder du nyheder, debatindlæg, høringssvar, rapporter og meget mere. På
temasiderne har vi samlet relevant materiale om
de emner, Børnerådet arbejder mest med.

