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Det er bare super flot, at alle vores elever sammen med lærere og pædagoger, har været med til
at gøre vores skole – Langelinieskolen – til ikke bare Københavns første, men Danmarks første
rettighedsskole.
Alle skolens elever og alle os der arbejder her på skolen, i KKFOen og på SPK kan være rigtig stolte
af, at kunne sige, at vores skole nu er en rettighedsskole.
Og det gode ved at gå i skole på en rettighedsskole er flere ting. Fx at vi har mulighed for at styrke
læring og trivsel, ved at arbejde med, ved at lære om og ved aktivt at være med til at sætte fokus
på - børns rettigheder.
På Langelinieskolen har vi i nu snart to år samarbejdet med UNICEF Danmark omkring det at
arbejde med børns rettigheder på en dansk skole.
Vi har været så heldige, at kunne indgå i et partnerskab med UNICEF Danmark omkring udviklingen
af en dansk version af ’Rights Respecting Schools.’
Baggrunden og motivationen blandt forældre og personale har været et ønske om en
værdibaseret skoleudvikling, der særligt har et sigte på at styrke demokratisk dannelse,
elevinddragelse og inklusion.
Et andet væsentligt fokus har været at øge chanceligheden for skolens elever.
Vi kan nu se tilbage på et forløb, hvor rettighedsskolen stille og roligt er ved at blive en del af
skolens identitet og hvor fx skolens rettighedsråd, der i praksis er et demokratisk organ bestående
af elever, forældre og personale, er blevet en fast del af skolens elevinddragelse og samtidig et
råd, der bidrager i forbindelse med vigtige drøftelser på skolen.
På skolen håber vi på, at de seneste to års arbejde med børns rettigheder, på længere sigt er med
til at støtte et vigtigt, meningsfuldt og fremadskuende projekt, og dermed også medvirkende til at
sætte meget væsentlige problemstillinger på dagsordenen i danske skoler.

ANDESPIL
Husk ikke at gå glip af skolens traditionelle og meget hyggelige andespil, der finder sted på torsdag
d. 5. november kl. 18.30 i gymnastiksalene på Kastelsvej 58.
Se yderligere info vedr. køb af billetter mv. på skolens intra.
LOPPEMARKED
Som en del af det, at Langelinieskolen bliver landets første rettighedsskole, afholder
skolebestyrelsen et loppemarked på lørdag d. 31.10. kl. 12 til 15. Vi håber at rigtig mange
forældre, naboer og andre kommer og støtter den gode sag.
NYT OM VORES BYGGESAG
Københavns Ejendomme har nu overtaget den nye bygning i Holsteinsgade. Da bygningen er
overtaget med en række fejl og mangler, skal disse udbedres, før vi kan flytte ind i de nye lokaler.
Vi forventer, at indflytningen finder sted op til jul – og at håndværkerne, der vel og mærke ikke er
fra samme entreprenør, går i gang med den sidste byggefase af den gamle byggesag på matriklen i
Holsteinsgade efter jul.
I forbindelse med indflytningen holder vi et lille ’Åbent hus’ for forældre og naboer en fredag
eftermiddag. Herom nærmere.
BYGGESAGEN PÅ KASTELSGÅRDEN
Hermed lidt info om byggesag på nabogrunden til vores bygninger på Kastelsvej 58. Børne- og
ungdomsudvalget godkendte d. 23. september en bevilling på 30,7 mio. kr. til udvidelse af
Kastelsgården med fire grupper. Bevillingen skal endelig godkendes af Borgerrepræsentationen i
midten af november.
Byggeriet forventes at gå i gang til februar 2016. I byggeperioden skal institutionen flytte til
Nyborggade 46.
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