Flagghissningsceremonin under Veckan för barnets rättigheter

Ordna en flagghissningsceremoni under barnkonventionens dag den 20 november!
I ceremonin ingår tre delar: en färdig inledning, innehållet i konventionen om barnets rättigheter,
flaggceremonin + en allsång som eleverna väljer.
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Inledningen är en färdig text, som en elev läser.
Innehållet i barnets rättigheter: barnen sammanställer på förhand detta utifrån materialet i
”Visste du detta om barnets rättigheter”. Läraren ber barnen i materialet söka en sådan barnets
rättighet som gäller t.ex.
skolgång
familj
hälsa
asylsökande
krig
handikappade barn
föräldrars död
barns privatliv
barns arbete

Barnen läser de valda punkterna högt under ceremonin.

3.

Flagghissningen kan ordnas utomhus om vädret tillåter det, även skolans festsal duger utmärkt som
ceremoniplats för hela skolan. För en ceremoni som ordnas i klassen kan användas t.ex. finska flaggor som
barnen knåpat.

4.

Barnen får på förhand rösta om allsången. Läraren kan på tavlan skriva en lista som barnen kan och
bland sångerna ordna en sluten omröstning. Den allsång som vunnit avslöjas och sjungs under ceremonin.

Manuskript för flagghissningsceremonin

Rekvisita: Finlands flagga (flaggstång/flagga/flaggor som barnen knåpat)
Inledning (en elev läser)
Vi har idag samlats här för att fira konventionen om barnets rättigheter. Konventionen är viktig för den
säkerställer att barn får omvårdnad och att barnen har det bra.
Nästan alla länder har undertecknat konventionen om barnets rättigheter. FN eller Förenta Nationerna
utarbetade konventionen 1989 och Finland undertecknade den 1991. Det innebär att finska staten ser till att
de rättigheter som inskrivits i konventionen förverkligas för alla barn som bor i Finland.
I konventionen finns 54 olika punkter. Vi kommer snart att för er berätta mer om dem.
Konventionen om barnets rättigheter
(5–10 elever läser/berättar turvis om en punkt. Den första punkten är färdigt delaktighet, men de övriga
punkterna har barnen själva valt i grupper/klasser)

1.

Temat under detta års Vecka för barnets rättigheter är delaktighet. Barnets delaktighet innebär barnet
har rätt att säga sin åsikt i ärenden som gäller det själv. Vuxna ska ta reda på barnets åsikt innan de fattar
beslut som gäller barnet. Barnets åsikt ska beaktas med hänsyn till barnets ålder och utvecklingsnivå.
Vuxna ska på ett för barnet förståeligt sätt kunna motivera besluten.

2.

De punkter som barnen själva valt ur konventionen om barnets rättigheter.

Flagghissning (en elev läser)
Idag firar vi att barnen har egna mänskliga rättigheter. Eftersom ärendet är så viktigt, har många bostadsbolag, skolor och ämbetsverk redan i flera år flaggat för konventionen om barnets rättigheter den 20
november. I år beslutade Finland att konventionen om barnets rättigheter ska bli en officiell flaggningsdag
om två år. Hurra!
Vår skola flaggar för barnets rättigheter redan i år!
Eleverna hissar flaggan/flaggorna.
Allsång
Till sist sjunger vi tillsammans en allsång. Resultatet av den slutna omröstningen var att vi sjunger sången:

