
Hejsan barnen! 

 
 
Den här veckan har vi pratat mycket om barnets rättigheter. Kommer ni fortfarande ihåg vad de 
är? Alldeles, barnets rättigheter är en form av regler som de vuxna i nästan hela världen har lovat 
följa. I reglerna sägs till exempel att alla barn ska ha tillräckligt med tid för att vila och sova, de 
ska få hälsosam mat och kläder. Barnen ska också ha tid att vara aktiv, leka och lära sig nya saker. 
De vuxna måste också lyssna då barnet vill säga något.

En mycket viktig sak för oss är att varje barn har rätt att vara sig självt, just sådant som det är – 
detta gäller alla barn, vuxna och djur. Om ni inte ännu har hört vår egen sång om barnets rättig-
heter (på finska) Lapsella on oikeus ska ni be att vuxna spelar den för er. I sången finns ett ställe 
som jag tycker är särskilt fint, där man säger att vi alla är hjältar. Det stämmer! 

Ett annat favoritställe i sången går så här: ”Tulkaa uudet kaverit messiin, kaikki mukaan tulla saa! 
Jos sydän sykkii tähän tahtiin, ystävyyttä on se vaan”, som på svenska betyder ”Kom med alla 
kompisar, alla får delta! Om ditt hjärta slår i samma takt, så är det vänskap”. Vänskap är också en 
mycket trevlig sak. Fundera på hurdan en viktig vän eller kompis är eller vad som gör dig till en 
bra kompis. Här kan ni också fråga råd av en vuxen. 

Vet du att vi denna vecka i daghem och klubbar runt om i hela Finland har firat veckan för bar-
nets rättigheter på många olika sätt. Och nu finns det orsak till fest, för Barnkonventionen fyller 
30 år. Idag kan ni fira barnets rättigheter tillsammans med era föräldrar eller andra vuxna som är 
viktiga för er. Jag har för er ordnat ett gemensamt äventyr till Hoppsan-skogen – Ni kan under 
äventyret berätta vad allt ni gjort under denna vecka! Ni kan också för era föräldrar sjunga den 
finskspråkiga sången Lapsella on oikeus.

Tiuku

Tips för genomförandet: 
 
Genomför en aktivitetsbetonad bana i Hoppsan-skogen 
(se mer information i planen för dag 4). Barnen kan ut-
föra banan tillsammans med föräldern eller någon annan 
viktig vuxen till exempel som avslutning på dagen. Kring 
de olika punkterna kan man utöver de aktivitetsbetonade 
uppgifterna ställa ut material, pyssel och andra uppgifter 
som barnen har producerat under veckan. Därigenom får 
föräldrarna också information om hur ni har tagit upp 
barnets rättigheter tillsammans med barnen under veckan. 
Om ni vill kan ni också skriva ut för varje barn ett pass 
med barnets rättigheter, som barnen kan fylla i tillsam-
mans med föräldern och i vilket barnet kan samla stämplar 
för presterade poäng (passet finns i materialet för veckan 
för barnets rättigheter).


