
Flere børn i skole 
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Vi har brug for jeres hjælp til at finde 

nye, opfindsomme og brugbare 

løsninger...  
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Hvem er UNICEF 

Vi udfordrer jer til at finde nye, 
sjove og brugbare løsninger    

I dag er UNICEF verdens største 
hjælpeorganisation for børn. 
 
Vi arbejder med nødhjælp, 
katastrofehjælp og udviklingshjælp i 
hele verden - specielt målrettet børn. 
 
Vi arbejder for alle børns rettigheder 
verden over.   
 
ALLE børn har ret til at være sunde, 
raske og trygge. Dét kæmper vi for på 
deres vegne. 
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UNICEF Danmark blev stiftet i 1954  
og er en af UNICEFs i alt 34 nationale komiteer.  
 
De nationale komiteer arbejder for at udbrede 
kendskabet til FNs Børnekonvention og for at 
samle penge ind til UNICEFs arbejde. 
 
I 2015 samlede UNICEF Danmark over 200 
millioner kroner ind til arbejdet for verdens 
fattige og nødlidende børn.  
 
Vores hovedkvarter ligger i FN Byen ved 
Nordhavn St.  
 
 

Hvem er UNICEF Danmark 



Ballerup og UNICEF 

  
I 2017 er Ballerup Kommune udpeget til at være UNICEF By. 
 
Det betyder, at hele kommunen i løbet af året samler penge ind. 
 
Temaet i år er ”Uddannelse til alle”. Det betyder, at pengene, vi samler ind 
sammen i Ballerup, går til at sikre uddannelse til børn i verdens fattigste lande.  
 
Uddannelse giver ikke bare det enkelte barn en lysere fremtid, men er også det 
mest effektive middel til at bekæmpe fattigdom. 



Om børns skolegang i u-lande 

Vi udfordrer jer til at finde nye, 
sjove og brugbare løsninger    

Uddannelse er helt afgørende for, at børn 
kan udvikle sig og klare sig i livet. 
 
I dag går flere børn end nogensinde i 
skole. På verdensplan er 91 procent af 
alle børn indskrevet i grundskolen. 
 
Alligevel er der 59 millioner børn, som 
ikke kommer i skole.  
Værst ser det ud i Vest- og Centralafrika, 
hvor kun 74 procent af børnene kommer 
i skole. 

Børnene vil gerne i skole!  
Skolen er et alternativ til det ofte hårde arbejde hjemme, og den er vejen til en anden fremtid.  
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Forhindringer for børns skolegang  

Vi udfordrer jer til at finde nye, 
sjove og brugbare løsninger    

Det er en stor udfordring at fastholde børnene i skolen. Mange går der kun i kort tid.  
Årsagen kan fx være en lang skolevej, mange pligter derhjemme, forældrenes holdning, sygdom i 
familien og for pigernes vedkommende også tidligt ægteskab eller dårlige sanitære forhold på skolen. 

Katastrofer  
Katastrofer betyder ofte ødelagte skoler og 
lange afbræk i børns skolegang – nogle 
gange vender de slet ikke tilbage til skolen 
igen.  

Piger 
52 procent af de børn, som ikke kommer i 
skole, er piger.  
Piger, der har gået i skole, har ellers større 
chancer for at få job. De bliver gift senere 
og får færre børn, og børnene har større 
chancer for at overleve, fordi pigerne ved 
mere om, hvordan de skal holde dem 
sunde og raske.  
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Hvad gør UNICEF for at fastholde børn i skolen 

Vi udfordrer jer til at finde nye, 
sjove og brugbare løsninger    

UNICEF laver ”Back to school”-kampagner  
i samarbejde med myndighederne i de forskellige lande, 
så børnene kan komme tilbage i skole. 
 
UNICEF støtter projekter, der hjælper piger med at 
komme i skole. 
 
Vi oplyser også forældrene om, hvorfor det er vigtigt, at 
deres børn kommer i skole. 
 
Skoler er heller ikke bare skoler.  
Det er vigtigt for os, at undervisningen er af god kvalitet, 
og at der er plads til at være barn.  
Derfor etablerer vi ”Child Friendly Schools”, der tilgodeser 
børns behov, rettigheder og trivsel. 

https://www.google.dk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwja7_am9PHUAhXCJJoKHQrQDewQjRwIBw&url=https://www.unicef.dk/uddannelse&psig=AFQjCNF74t_5MkKvR6gvF1u2Aff09kjHcw&ust=1499336064927393


En afgørende grund til at børn – og især piger  - ikke kommer i skole, er, at de hver dag skal bruge mange 
timer på at hente vand til familien.  

For at motivere både børn og forældre til at prioritere skolen sørger UNICEF for rent drikkevand på skolerne. 
Så kan børnene både slukke tørsten, mens de er der og de kan tage en dunk eller to med hjem til familien.  

I Adjumani i det nordlige Uganda har vi for eksempel både sørget for telte, som børnene går i skole i og vi 
har boret en brønd, hvor børnene kan hente rent vand. Selve vanddunkene er også udleveret af UNICEF. 

Rent vand i skolerne 

Uganda 



Piger i mange dele af verden oplever udfordringer,  

der forhindrer dem i at få en god uddannelse.  

Nogle blive gift tidligt, tvunget til at arbejde for deres familie 
eller en arbejdsgiver eller de bliver diskrimineret alene på 
grund af deres køn. 
  

Et andet stort og lidt skjult problem er menstruation – det er 
stadig et tabu i mange lande. Skønnet er, at 1 ud af 10 piger 
i Afrika går glip af skolen, når de har menstruation. Det 
betyder, at de kommer bagud og nogle gange helt forlader 
skolen.  

UNICEF samarbejder derfor med regeringer og skoler for at 
sikre, at skolepiger fx får gratis hygiejnebind, så de har en 
ekstra god grund til at gå i skole, når de har menstruation.  
 

Og så er det vigtigt, at skolerne har egnede og adskilte 
toiletter og vaskefaciliteter. For når piger kommer i 
puberteten, har det også betydning for om de fortsætter i 
skolen. Når der ikke er toiletter, eller adskilte drenge- og 
pigetoiletter, så kan pigerne i værste fald risikere overgreb 
fra teenagedrengene.  

Kønsopdelte toiletter i skolerne 



Hjælp til en nemmere skolevej 

UNICEF arbejder på at fastholde elever i 
skolen ved fx at levere cykler.  

En cykel forkorter børnenes daglige 
transporttid. På den måde kan de bedre nå at 
passe skolen og deres pligter derhjemme.  

Sabine fra Madagaskar er et af de mange bør
n, der har fået en cykel af UNICEF.  
Hun sparer over en time hver vej til og fra  
skole. Nu har hun både tid til at gå i skole og 
hjælpe med madlavning og rengøring. 
 
Alle børn har ret til uddannelse.  
Med cyklerne fra UNICEF har børnene i  
Madagaskar en reel chance for at  
gennemføre deres skolegang.   
 

Sabine - Madagaskar 



Tryggere skoler - uden vold 

Aida fra Timor-Leste begyndte i 1. klasse, da hun var fem år 
gammel. Men læreren slog eleverne, og der var for meget larm 
og for mange elever i klassen, så Aida kunne ikke koncentrere 
sig og endte med at droppe ud.  
To år senere kom hun tilbage i skolen, og da var alt forandret. 
Skolen var blevet en ”Child Friendly School”  

Aida – Timor-Leste 

https://www.youtube.com/watch?v=t8hx6jLrEw4&feature=youtu.be


Undervisning for enhver pris 

Mobile skoler 

For at børn i nomadefamilier også får 
mulighed at lære en masse, laver vi 
mobile skoler. Her flytter læreren 
simpelthen rundt sammen med 
nomadefamilierne, og undervisningen 
bliver tilpasset nomadernes hverdag, 
årsrytme og lokale forhold.  

UNICEF sørger også for skolematerialer 
og uddannelse af lærerne.  

 

UNICEF sikrer ”fortovsskoler” fx i 
Bangladesh. Undervisningen foregår 
på gaden, hvor der er størst 
koncentration af børnearbejdere og i 
de kvarterer, hvor de bor.  

Når skolen bliver lettere tilgængelig, 
kan vi sikre undervisning til børn, der 
arbejder, aldrig har gået i skole, eller 
er droppet ud alt for tidligt. 

Fortovsskoler Katastrofer 

Under og efter en katastrofe arbejder 
UNICEF på hurtigst muligt at få børnene 
tilbage til undervisningen fx i midlertidige 
telte. Vi leverer også skolematerialer.  
For jo længere tid der går uden 
undervisning, jo større sandsynlighed er 
der for, at børnene aldrig kommer tilbage 
i skole.  
 



Vigtige faktorer i børns skolegang   

1) Tryghed  

 Når børn føler sig trygge i skolen, er de mere motiverede for at møde op og 
forældrene er mere motiverede for at sende deres børn i skole. 

2) Afstand 

 Når børn har en meget lang skolevej, kan det være svært at nå pligterne 
derhjemme og samtidig også nå at lave lektier. Især for de piger, der har 
mange opgaver som at hente vand og lave mad. 

3) Katastrofer  

  En form for skole og undervisning giver børn tryghed midt i kaos efter en 
katastrofe. Derudover er det super vigtigt at få dem hurtigt tilbage til 
undervisningen, ellers risikerer de aldrig at vende tilbage. 

4) Toiletter på skoler 

 Når piger kommer i puberteten og har adgang til ordentlige toiletter på skolen, 
er der flere af dem, der fortsætter med at gå i skole. 

 



Jeres udfordring 

Vi udfordrer jer til at finde nye, 
sjove og brugbare løsninger    

Vi mangler gode ideer og innovative løsninger til, hvordan vi i højere grad kan sikre, at børn i fattige lande - og især 
pigerne - bliver i skolen. 
 
Hver gruppe skal komme med 1 løsning på 1 af disse udfordringer . 
I skal aftale med jeres lærer hvilken af udfordringerne I vil svare på * 

  
Hvordan kan vi: 
 
1. Gøre en skole tryggere for børn?  

 
2. Finde på nye undervisnings/transport løsninger til de børn, der har meget langt til skole? 
  
3. Finde nye måder til at sikre undervisning efter en katastrofe?  
  
4. Finde på nye løsninger til toiletter på skoler? 

 
 
 

 
(*det er jeres lærer der beslutter om klasser skal arbejde  
med en eller flere af udfordringerne) 

 
 
 
 



Hjælp til udfordringen 

https://www.unicef.dk/boernskole/temaboernearbejde 

 

https://ballerup.dk/unicefby/om-unicef-2017 

 

Eksempel på løsninger: 

https://verdensbedstenyheder.dk/nyheder/kenya-indfoerer-gratis-bind-skolepiger/ 

 
Relevante undervisningsmaterialer fra UNICEF i forbindelse med udfordringen: 

https://www.unicef.dk/indhold/bestil-gratis-skolemateriale 

 

(1) Sofie finder guld i Myanmar - Det gyldne land 

SOFIE FINDER GULD I MYANMAR – DET GYLDNE LAND er et undervisningsmateriale om børns rettigheder. Materialet tegner et 
positivt og stærkt billede af børn i Myanmar og fokuserer særligt på, hvad man gør, når man ikke har adgang til rent 
vand. Materialet består af et elevhæfte, en lærervejledning, en film og en hjemmeside.  

 

(2) Rune og Zambias Helte 

UNICEF Danmarks undervisningsmateriale om Rune Klans tur til Zambia handler om klima, om syv seje børn, om børnerettigheder, 
om danske skoleelevers bekymringer for klimaforandringerne og meget mere. Her finder børn fx på at bygge en flydende skole for 
at imødekomme den klima/katastrofeudfordring, at der falder så meget vand til tider, at skolerne bliver oversvømmet. 

 

(3) Sofie på jagt efter Børnevenlige skoler  
Materialet handler om børnevenlige skoler i Madagaskar og om forskellen på børns rettigheder i skolerne i Danmark og i 
Madagaskar. Børnevenlige skoler arbejder meget med, at børn føler sig trygge i skolen, at faciliteterne er i orden, og ting som rent 
vand og ordentlige toilet forhold er vigtigt. 
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