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Kære forældre 

I næste uge deltager dit barn i Røde Kors' emneuge ”Børn gør en forskel - om fordomme, forskelle og 
RESPEKT”. Formålet med ugen er at give børnene en mulighed for bedre at kunne forstå og forholde 
sig til de udfordringer og oplevelser, de møder i deres hverdag. I emneugen lægger vi vægt på, at 
børnene ikke bare kommer til at føle sig magtesløse, når de møder fordomme og forskelle, men at de 
også får en oplevelse af, at de kan gøre en forskel.  

 
Ugen er sammensat, så dit barn lærer om fordomme, forskelle og respekt mellem mennesker på for-

skellig vis. De lærer gennem øvelser, der træner deres evne til meddigtning, historieskrivning og vi-
dereformidling af information. De får praktisk erfaring med undersøgelser i lokalområdet. Og de får 
indtryk udefra i form af foredragsholdere fra Røde Kors eller film.  
 
På arbejde med Røde Kors 

En dag i løbet af ugen kommer dit barn til at opleve, hvordan det er at være Røde Kors-medarbejder, 
udsendt for at lave konfliktmægling. Børnene oplever, hvad der sker, når folk strides over en vand-
ressource i et fiktivt land, ramt af tørke. De arbejder med konfliktløsning og mægling, renser vand og 
laver nødhjælpsmad. Tanken er, at børnene oplever at kunne handle og gøre en forskel. Vent med at 
snakke med dit barn om dagen til bagefter – overraskelsesmomentet er en vigtig del af læringsople-
velsen.  
 

Børn gør en forskel  
Ugen slutter med, at børnene samler deres indtryk og nye viden på www.rodekors.dk/skole/respekt, 
på vores blog. Det er vores erfaring, at børnene også gerne vil handle, når de har arbejdet med vores 

materialer. Det kan de gøre ved at videreformidle deres nye viden til venner og familie. Vil de gøre 
endnu mere, foreslår vi, at læreren sammen med børnene overvejer, om de vil deltage i Røde Kors' 
landsindsamling d. 6. oktober 2013. Børn kan kun samle ind sammen med en voksen.  

 
Vi håber, at dit barn får en god og oplevelsesrig uge. Hvis du har spørgsmål eller kommentarer, er du 
velkommen til at kontakte Skoletjenesten på nedenstående mailadresse.  
 
 
De bedste hilsner  
 

 
Morten Schwarz Lausten 
Kommunikationskonsulent, ansvarlig for Røde Kors Skoletjeneste  

Skoletjenesten@rodekors.dk  
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