
 
 

Dagur mannréttinda barna 20. nóvember 

MANNRÉTTINDASMIÐJA 

 

Ágæti framhaldsskólakennari, 

Viltu taka þátt í mannréttindasmiðju Barnaheilla – Save the Children á Íslandi? 

Í tilefni af degi mannréttinda barna, sem haldinn verður þann 20. nóvember, opna Barnaheill – Save the 

Children á Íslandi mannréttindasmiðju fyrir öll börn allt frá leikskóla og upp í framhaldsskóla hvaðanæva 

af landinu. Ykkur er boðið að taka þátt. 

Þátttaka framhaldsskóla felst í því að gefa ungmennum kost á að vinna skapandi verkefni um 

mannréttindi þeirra. Þetta árið er lögð sérstök áhersla á réttindi allra barna til þátttöku, að láta 

skoðanir sínar í ljós og að hafa áhrif, eins og segir í 12. og 13. grein barnasáttmála Sameinuðu þjóðanna. 

Yfirskrift mannréttindasmiðjunnar 2017 er því Raddir barna og eru nemendur hvattir til að láta raddir 

sínar heyrast í verkefnum sínum. 

Mannréttindasmiðjan er ekki keppni heldur eins konar samsýning og samfélagsþátttaka þar sem 

börnum og ungmennum gefst kostur á að vinna sköpunarverk um mannréttindi og þátttöku þeirra í 

samfélaginu og í eigin lífi og senda í mannréttindasmiðjuna. 

Hönnuð verður FJÁRSJÓÐSKISTA á vefsvæði síðunnar Dagur mannréttinda barna á  vef Barnaheilla. Í 

fjársjóðskistuna safnast verk sem skilað er inn í smiðjuna. Fjársjóðskistan lifir áfram og nýtist á komandi 

árum til að geyma verkefni og sköpunarverk nemenda sem send verða inn þetta ár og næstu ár.  

Á degi mannréttinda barna, þann 20. nóvember, hvetjum við alla framhaldsskóla til að nýta daginn til að 

fjalla um og fræða nemendur um mannréttindi sín. Inni á vefsíðu verkefnisins er að finna ýmsar 

hugmyndir um verkefni sem má hæglega nýta í þínum skóla. Sjá: 

http://www.barnaheill.is/Dagurmannrettindabarna/Fyrirframhaldsskola/ 

 

Leiðbeiningar: 

Kynna þarf verkefnið fyrir nemendum, í það minnsta þeim sem ekki hafa náð 18 ára aldri. 

Kynningarmyndband verður aðgengilegt á síðu verkefnisins: 

http://www.barnaheill.is/dagurmannrettindabarna í byrjun október. 

Mikilvægt er að allir nemendur upp að 18 ára aldri fái tækifæri til þátttöku án mismununar í samræmi 

við Barnasáttmálann. 

 

http://barnasattmali.is/barnasattmalinn/barnasattmalinnstyttriutgafa.html
http://www.barnaheill.is/dagurmannrettindabarna
http://www.barnaheill.is/dagurmannrettindabarna


 
 

Kennarar geta sett tímaramma sem þeir telja hæfilegan fyrir nemendur  til að vinna að sínum verkum.  

Hægt er að skila verkefnum í ýmsu formi; á myndbandi (í gegnum YouTube), í hljóðskrá (mp3), sem 

textaskjali (ljóð, saga o.s.frv.), sem mynd (jpg) allt eftir því sem nemendur kjósa. Svo lengi sem hægt er 

að miðla efninu rafrænt gegnum internetið.   

 

Síðasti skiladagur verkefna í fjársjóðskistuna er 13. nóvember.  

Sköpunarverkin má senda á fjarsjodskistan@barnaheill.is. 

Á degi mannréttinda barna, þann 20.  nóvember, verður fjársjóðskistan opnuð formlega á vefnum. Eftir 

það ættu nemendur að geta fundið sköpunarverk sín þar. Þaðan geta þeir deilt verkum sínum að vild. 

Hvatt er til að myllumerkið #dagurmannrettindabarna verði notað. 

Kennurum verður gefinn kostur á að hlaða niður viðurkenningarskjali sem  prenta má út og veita 

hverjum og einum nemanda sem sendir inn verk viðurkenningu.  

Úr greinargerð sem fylgdi þingsályktunartillögu þar sem lagt var til að dagurinn yrði helgaður fræðslu 

um mannréttindi barna í skólum landsins: 

„Samningur Sameinuðu þjóðanna um réttindi barnsins, barnasáttmálinn eins og hann er oftast kallaður, 

var samþykktur á allsherjarþingi Sameinuðu þjóðanna 20. nóvember 1989. Hann var undirritaður fyrir 

Íslands hönd árið 1990 og fullgiltur árið 1992. Sáttmálinn boðar nýja sýn á stöðu barna í samfélaginu. 

Sáttmálinn skilgreinir börn sem viðkvæman hóp sem hefur sérstaka þörf fyrir vernd og umönnun. 

Samhliða því gengur sáttmálinn út frá að börn séu fullgildir og hæfir einstaklingar sem búi yfir 

viðhorfum og reynslu sem feli í sér verðmæti fyrir samfélagið. “ 

Sjá nánar um verkefnið og tilurð þess á http://www.barnaheill.is/dagurmannrettindabarna 

Góða skemmtun! 

 
Erna Reynisdóttir 

Framkvæmdastjóri 

Barnaheill – Save the Children á Íslandi 
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