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KÆRE LÆRER
Velkommen til Hele Verden i Skole 2020. I denne folder
får du informationer om undervisningsmaterialet:

!
d Læseraketten 2020

•
•
•
•
•
•

Baggrund og formål
Hjemmeside
Undervisningsmaterialer og aktiviteter
Nyhedsbrev
Kontaktinformationer
FN’s 17 verdensmål

HVEM ER VI?
Hele Verden i Skole er den danske del af
”Global Campaign for Education”. Sammen
med organisationer i mere end 100 lande
sætter vi fokus på børns ret til at gå i skole og
få undervisning af god kvalitet.
Vi er to organisationer bag kampagnen
i Danmark: Oxfam IBIS og Red Barnet.
Sammen ønsker vi at bidrage til danske
børns læselyst og globale uddannelse. Vi
håber, at historierne i LæseRaketten kan
inspirere din undervisning og sætte mange
tanker i gang hos eleverne.

GLOBAL UNDERVISNING PÅ EN
LET OG OVERSKUELIG MÅDE
UGANDAS BØRN

FAKTA OG HISTORIE

SKOLE
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FLYGTNINGE

NATUR OG KLIMA

DYR I UGANDA

UGANDA
MED ALLE SANSER

heleverdeniskole.dk

På vores hjemmeside
under menupunktet
LÆSERAKETTEN finder
du et stort elevunivers om
Uganda. Her er en bred
vifte af baggrundsmateriale
fordelt på ni temaer med
film, billedserier, artikler,
lege, opskrifter og meget
mere.
Lærervejledning, opgaver
og informationer til
læreren er samlet
under menupunktet
TIL LÆREREN.

HVAD FÅR DU?
LæseRaketten
LæseRaketten er en gratis læsebog til elever i
grundskolen. Hvert år har bogen et fokusland,
som i år er Uganda. Bogen er inddelt i tre trin og
henvender sig til elever i 0. - 8. klasse.
Bogen indeholder portrætter af syv børn og unge
fra Uganda samt litterære historier skrevet af
nogle af Alineas forfattere. LæseRaketten lukker
verden ind i klasselokalet og skaber engagement
og læselyst.

Hjemmeside
Under menupunktet LÆSERAKETTEN kan
dine elever blive kloge på Uganda og lære børnene
fra LæseRaketten endnu bedre at kende. Desuden
kan du finde opgaver, en præsentation af landet
og forslag til temauger. Se under menupunktet
TIL LÆREREN.

Nyhedsbrev
Du modtager automatisk nyheder om undervisningsmaterialet, tilmeldingsfrister mv. direkte i
din indbakke. Interesserede kolleger kan tilmelde
sig nyhedsbrevet på heleverdeniskole.dk

de synes, alle børn skal i en god skole. Send talen til
Hele Verden i Skole som tekst eller video, så sørger vi
for at skabe opmærksomhed omkring budskabet.
På hjemmesiden finder du information om
Aktionsugen og inspiration til, hvordan din klasse
kan være med til at holde politikerne op på deres
løfte om alle børns ret til en god uddannelse.
heleverdeniskole.dk/aktionsugen-2020

Indsamling
I år modtager du ikke lodsedler. Vi opfordrer klasser
til selv at finde på, hvordan de kan samle ind. Kun
fantasien sætter grænser. Både små og store beløb
tæller.
Når I deltager i Hele Verden i Skole-indsamlingen,
støtter I Oxfam IBIS og Red Barnets arbejde med at
få børn i gode skoler. Alle klasser, der vælger at samle
ind, kan printe et flot diplom på hjemmesiden som
minde om jeres fælles indsats.
Find inspiration til, hvordan I kan samle ind i
idébanken og se, hvordan I indbetaler.
heleverdeniskole.dk/indsamling

Aktionsuge

Del jeres arbejde med os

I Aktionsugen har eleverne mulighed for at handle
og give deres mening til kende. Vi skal sende
politikerne et klokkeklart budskab: Alle børn har
ret til en god skolegang. Lad klassen skrive en tale
til Danmarks statsminister. I talen kan eleverne
fortælle om LæseRakettens børn og om, hvorfor

Vi vil gerne vide, hvordan I arbejder med
LæseRaketten. Send os en mail med billeder og
lidt tekst om, hvordan I bruger LæseRaketten,
og hvordan I engagerer jer i Aktionsugen eller
indsamlingen. Jeres input kan være med til at
inspirere andre skoler.

Kontakt

Hele Verden i Skole
info@heleverdeniskole.dk

Heidi Brehm
hbc@oxfamibis.dk
Tlf.: 3520 0260

Katrine Broch Hansen
kha@redbarnet.dk
Tlf.: 4647 3429

		

De 17 verdensmål blev vedtaget i 2015 og gælder
for alle lande i verden – både rige og fattige. Målene
skal sørge for, at verden udvikler sig i en bæredygtig
retning.
Verdensmålene danner rammen om LæseRaketten
og det tilhørende undervisningsmateriale. Vi har
valgt at sætte specielt fokus på fem mål:
Verdensmål 1: Afskaf fattigdom
Verdensmål 4: Kvalitetsuddannelse
Verdensmål 5: Ligestilling mellem kønnene
Verdensmål 10: Mindre ulighed
Verdensmål 16: Retfærdighed og fred

Alle historierne i LæseRaketten forholder sig til
problemstillinger, som verdensmålene berører.
Som noget nyt har vi fået danske skoleelever til at
diskutere og forholde sig til udvalgte verdensmål.
Vi håber, at deres tanker kan inspirere jeres arbejde
med verdensmålene.
På hjemmesiden finder du en samlet indgang til arbejdet med verdensmålene. Den indeholder en oversigt over de 17 mål, film, billeder, artikler og opgaver.

heleverdeniskole.dk/verdensmaalene
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