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Rigtig god fornøjelse med Læserakette
n 2020!

Tilmeld jer senest den 1. november 2019 på heleverdeniskole.dk
Bøgerne lander på jeres skole i januar 2020.
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Mød børn og unge fra Uganda i Østafrika, læs historier af
kendte danske forfattere og bliv klog på verdensmålene.

Verdens ledere er blevet enige om
17 mål for
verden. Verdensmål nummer 4 handler
om alle
børns ret til en uddannelse af god
kvalitet. 61
millioner børn går stadig ikke i skole.
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