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Næmmen ... hei,
så hyggelig å se
deg igjen.

Hva sier du? Har du
kommet for å se hvordan
det går med barna på
Rettighetsslottet?

Akkurat nå skjer det
ikke så mye her. Det 
er natt og alle sammen
sover ...

... men hvis du er
veldig stille, kan vi
ta en liten titt ...
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Hva er det
som bråker
så fælt?!

Det er du
som promper!

Nei, jeg promper
ikke! Det er Jorda
som bråker!

Ja! Slutt å
bråke Jorda, 
vi prøver
å sove!

Månen! Månen!
Du må se etter
hvorfor Jorda
bråker sånn!

Hvorfor bråker
jeg sånn?!

Det er natt
på Jorda! Jeg
ser ingenting!

Ta frem
månelyset!

Hi hi
hi!
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Månelyset, ja!
Det var lurt! Åååh, nei!

Det er krig
på Jorda!

Au! Det
gjør vondt!

Vi må se hvordan
det går med barna
på Rettighetsslottet!

Der er
slottet!

Stakkars
Jorda!

Ta frem
månelyset!
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Se! Der er trekkopp-
krokodillen Knut ...

... og der er det masse
soldater, fly og tanks!

Knut sin jobb er å hindre 
de voksne fra å plage alle 
som er mindre!
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AU! AU!
Rompa mi!

ÆVVE!
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ÅNEI! Så fælt!
Rettighetsslottet er
ødelagt og Knut er
hardt skadet!

Hvordan skal det gå med barna 
på Jorda nå?!

Jeg tør ikke
se på!
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Nå er det morgen!
Noe rører seg i sanden ...

Næmmen, se! Det er bamsen 
Bosse! Den har klart seg!

Og hvem kommer her? Det er Hvajegvil! Og der er Bosse også! Hva har skjedd
med slottet vårt?

– en fortelling om retten til beskyttelse!
TREKKOPPKROKODILLE
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Det har rast
helt sammen!

Se! Her er det spor etter
store støvler og tanks!
Det har vært soldater her!

Soldater? 
Betyr det at 
det er krig?

KRIG?!
Det er jo 
kjempefarlig!

Er ikke vi beskyttet 
mot krig, da?

Vi er jo bare 
barn!

Og alle barn har 
rett til beskyttelse 
og til å bli tatt
vare på!

Det er derfor vi 
har Knut til å 
passe på oss!

Men ... 
hvor er Knut?

Gy!

Takk, 
Hvajegvil!
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KNUUUT!
KNUU-UUUT!

Hvor er
du, Knut?!

Bruk roperten,
Tuva!

JA!

KNUUUT!

Se, en
soldathjelm!

Hallo? Er
du her?

Ikke vær redd, Knut!
Vi skal få deg løs! Hal i og dra i halen!

             Hal i og dra i halen!

HEIA!

Den er tom!
Kanskje Knut 
har spist opp
en soldat?

Oi! Tenk om det!
Men, han liker best
trekkoppbrød!

SE DER!!
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Knut! Hvor er
resten av deg?!

Knut er
blitt slått
i stykker! Er han 

død?!

Vi må trekke
ham opp for
å se om han
fortsatt
virker!

Finn frem nøkkelen, 
reparatør Reptilius!

Jeg har
den ikke!

Nøkkelen 
er borte!

Hjelp! Hvem skal
holde trekkopp-
vakt og beskytte 
oss nå?!

Kanskje nøkkelen
ligger i vannet?

Noen må hoppe
uti og lete! Det tør

ikke jeg!

Her er
han!

Nå får barna Knut
opp på land ...

Grave!

JIPPI!

BA-
BU!
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Det tør jeg,
for jeg kan
klatre!

Ja, men her må 
noen dykke!
Det er skummelt!

Neida! Å dykke er som
å klatre nedover! Du bå bare

holde deg for
desen!

Er det
nøkkelen?

Nei ... men
den var fin!

Hei!

Se på den
rare fisken!

Hihi!
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Tenk om
hun ikke
finner
nøkkelen!

Det er masse 
voksne som slåss 
mot hverandre!

Når voksne
slåss er det
farlig for
barn!

De voksne hører
oss ikke, Bosse!

Hva skal
vi gjøre,
Bosse?

Der er krigen!

DUMME VOKSNE!
             SLUTT Å SLÅSS!

Tenk om
hun slipper
opp for
luft!

Tenk om
krigen
kommer
tilbake!

Vi skal
kikke nå!

Tora og Labandera,
hvor er krigen?
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Hvor er nøkkelen?!
Jeg kan nesten ikke
holde pusten lenger ...

Oppe på land har barna bygget 
en stor sykeseng til Knut!

Han har alvorlige bulkesår, revnerifter 
og krokodillefeber!

Vi tetter sårene med plaster 
og kjærlighet! Og

reparerer
halen!

Ja! Over tusen 
trekkoppgrader!

Fiskehal i
og dra!

Grave!
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HVAJEGVIL! Si ifra hvis
du trenger luft, så skal Bosse
puste for deg!

Han våkner
ikke!

Vi må synge
krokodillesangen!

Nå kan de endelig 
trekke opp Knut!

Men ...

Hva er dette? Vet ikke, men
jeg fant den,

og den
er fin!

Bosse er glad i
Hvajegvil!

Hvajegvil klarte det!
For en tøff jente!

  Vi har trukket
  opp vår egen
   tre

kkoppkrokodille ...

Sangen ”Trekkoppkrokodille” kan du høre på CDen ”Fem sanger fra Rettighetsslottet” og på www.reddbarna.no/rettighetsslottet.
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GY!

Trekkoppkos!Hurra! Knut
virker igjen!

Nå ser Knut alt som
er ødelagt ...

Oi ... hva har
skjedd her?

Det kom
soldater
og ødela!

Ja, nå husker
jeg det! Knut, spiste

du opp en 
soldat?

Nei, æsj! Jeg liker ikke
soldater! Men jeg beit 
ham i rompa!

Hi hi!
Flink Knut!

   tre
kkoppkrokodille ...

... 
den passer på

    
     

      at alle de som
    

     
 kommer hit

    
     

             er snille!

Vi har en trekkoppkrokodille!

     
         

   Se! Vi har en trekkoppkrokodille!

Sangen ”Trekkoppkrokodille” kan du høre på CDen ”Fem sanger fra Rettighetsslottet” og på www.reddbarna.no/rettighetsslottet.
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Vi klarte å
reparere
deg, Knut!

Tusen takk, 
barna! Dere 
er flinke!

Men nå må 
vi reparere 
slottet vårt!

Hvordan
skal vi få
til det?

Ja, hvordan skal barna 
klare å reparere
Rettighetsslottet? 

Men først skal
vi se på noen
oppgaver!

Jippi!

Det blir
spennende

å se!

Svarene finner du bakerst i heftet!

2. Hva er krig?
� A: Det samme som fred

� B: Mange mennesker som slåss mot 
         andre mennesker

� C: Mange mennesker som lever sammen

3. Hva mener barna på 
    Rettighetsslottet om krig?
� A: At det er kjempekoselig

� B: At det er kjempefarlig

� C: At det ikke finnes

1. Hva er jobben til trekk-
    oppkrokodillen Knut?
� A: Å ligge i vannet og late seg

� B: Å bite voksne i rompa

� C: Å beskytte barna på 
         Rettighetsslottet

4. Hva har alle barn rett til?
� A: Å holde seg for desen og dykke

� B: Beskyttelse 

� C: En trekkoppnøkkel

1

2

Kan du svarene på disse spørsmålene?
             Sett kryss ved riktig svar!

Tror du det du har skrevet gjelder for alle barn i hele verden? 

Tenk på dette ... 
Alle barn lever på den samme jordkloden, men noen steder er 
det farligere for barn enn andre steder. Vet du om steder der 
barn ikke har det bra og ikke får den beskyttelsen de trenger? 
Og hva mener du vi kan gjøre for at disse barna skal få det 
bra?

Hei du! Hvis du har lyst, kan du finne frem en 
penn og skrive ned to grunner til at barn trenger 
beskyttelse og noen til å ta vare på seg.



17

Hvordan skal 
vi få bygget 
opp slottet  
           igjen?

Vi må spørre
noen som
kan bygge!

Sandi og Grabben! Kan dere
bygge opp Rettighetsslottet igjen?

Nei, det går ikke! 
Grabben og jeg er 
flinke til å bygge ...

... og grave ... ... og grave!

... men, vi to klarer ikke 
dette alene! Det er altfor 
mye å gjøre ...

La oss se hva som skjer
nede på Jorda ...

– en fortelling om
retten til å gå på
skole!

GODT Å VITE
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Jammen ...
hvis alle hjelper til, så 
går det vel bra?

Bosse vil
hjelpe til!

Joda, kanskje det ...
men da må alle
kunne alt det
som skal gjøres!

De må kunne
lese og skrive og måle
og regne og sage og
snekre og bygge og
sy og plante og ...

Og det er det ikke alle
som kan, så hvordan
skal vi få det til?

Kanskje vi kan
lage en skole? JA!

På skolen kan
de som kan noe,
lære bort til dem 
som ikke kan noe!

Og når de som 
ikke kan noe 
har lært noe, 
da kan de også 
lære det bort!

Hm ... det høres lurt ut!
Og en skole skal vi vel
klare å bygge!

Hva sier du,
Grabben?

Grave!

Se! Bosse og Bosse og Hvajegvil
begynner å bygge en skole
sammen med Sandi og Grabben ...

Grave!
... grave!
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... og nå er skolen
snart ferdig!

Se på alle barna
som vil gå på skole!

Pst ... Linn ...
kan jeg også
gå på skole?

Klart det, Blågutt!
Alle barn har rett 
til å gå på skole!

Kom å gå på skole!

         Kom å gå på

                      skole!  Kom og lær

        
noe nytt!

        
   Kom å gå

        
        

på skole!
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Her lærer de å ...

Og her lærer de
å regne!

Hei! Jeg
heter 3!

Og jeg
heter 7!

Og sammen
er vi ...

Så dere
tallet? Jeg må finne

ballen! Hadet!



21

Sammen var vi 10! Nå er 7 
borte, men jeg er fortsatt
her! Og hvem er jeg?

Ja, vi ser dem nå, Pipp! Men de kommer 
ikke i mot oss, 
heldigvis

Bombefly har
ikke rompe,
Knut!

Øøøh ... nei, jeg 
vet da det! Det 
jeg mente å si er 
at jeg skal ...

Over og
ut!

Hvis de kommer 
hit, skal jeg
bite dem i
rompa!

... BITE DEM I
    BOMBA!!

Jeg ser TRE
 bombefly! Over!

3!
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Mens noen barn holder vakt, 
fortsetter andre å lære på 
skolen!

Sandi viser hvordan man
bygger sandslott ...
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... og Grabben lærer
    dem å Så bra at barna får 

gå på skole!
Nå lærer de masse!

I natt må de sove under 
åpen himmel ...

... men Knut passer på,
og barna sover godt og
får hvilt ut, og det er bra ... 

... for plutselig
er det morgen ... 

... og dette blir
en travel dag! 

Klar, ferdig ...Jeg må
tisse!!

GRAVE! GRAVE! GRAAAVEEE!

Gy! Gy!
Gy?

Gy?
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... BYGG!
Nå er barna i gang med å reparere 
slottet! Heia barna!

Barna jobber som helter,
og litt etter litt tar
Rettighetsslottet form! Dette hadde vi

aldri klart om vi 
ikke hadde fått
gå på skole!

Nei ...

Gy!
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Og så ...... det er godt å 
vite at vi har rett
til å gå på skole!

Ja, for det 
er godt å 
kunne noe!

Vi fikk
det til!

Jaaa!
Vi får til
hva vi vil!

Gy!

Nei ...

Ja, det er godt

... det er godt    ... at vi kan    ... alt vi
     ikke vet!             lære ...

å vite ...

  å vite ...

Svarene finner du bakerst i heftet!

6. Hva er lurt å gjøre med det 
    du kan?
� A: Holde det hemmelig for andre

� B: Glemme det

� C: Lære det bort til dem som ikke kan det

7. Hva har alle barn rett til?
� A: Å gå på skole

� B: Å gi rev eselkos

� C: Å sove under åpen himmel

5. Hvordan klarer barna å 
    bygge opp Rettighets-
    slottet igjen?
� A: Ved å synge sanger

� B: Ved at alle hjelper til

� C: Ved å krangle og slåss

8. Hva er det godt å vite?
� A: Ingenting

� B: Vet ikke 

� C: At vi kan lære alt vi ikke vet

1

2

Her er noen flere oppgaver!
             Sett kryss ved riktig svar!

Har du noen gang lært bort det du kan til noen som 
ikke kan det? 

Tenk på dette ... 
Tror du det finnes barn som ikke får gå på skole? 
I så fall, hva kan være grunnen til det noen barn ikke 
får gå på skole? 

Her kan du skrive mer, om du
har lyst! Nevn to ting du har lært på skolen 
som du ikke kunne før. 
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– en fortelling om retten
til å bli hørt!

ROPERT Det er en ny dag og sola skinner! Det er fortsatt mye å gjøre
for å få Rettighetsslottet helt ferdig, men nå er det også tid
til å puste ut og kose seg litt!

Oppe i tårnet holder Tora og
Labandera fortsatt vakt ...Bosse og Bosse, 

hva gjør dere?
Vi rydder
opp løst
papir!

Så fint! Skal
dere bruke det
til noe?

Øhm ... vet ikke 
egentlig! Det bare 
ligger der og er 
søppel!

Kanskje vi kan 
lage papirhatter
av det? Hi hi hi! God idé!

Så kan dere 
selge dem 
og få masse 
puttepenger!

Hi hi
hi!
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... men heldigvis er det
ingenting skummelt å se! Jeg tror krigen

har blitt borte!
Så fint! Da 
kan vi ta frem 
tomatpakken
og spise litt!

Tomatpakke! Én mat
til hver!

Til dessert skal
vi ha appelsin! Hvem sin?

Appel sin!
Tullinger!

Ja! Tomatpakken!

Men ... den er tom!
Da er den jo bare
en tom atpakke!

Vent
litt!

Hei, Rabarbara!
To mater, takk!

Hi hi!
   hi hi!

 hi hi!
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Dumme flaksefugl!
Hva er det nå, da?

Nå blir vi
rike, Bosse!

HVA SKAL
VI GJØRE?! Bare rolig!

Jeg skal bite
krigen i rompa!

Nei, vi må stoppe 
soldatene før de 
kommer helt hit, så 
de ikke ødelegger 
alt vi har bygget 
opp!

Men hvordan 
kan vi stoppe 
så mange 
sinna
voksne?!

KRIGEN KOMMER TILBAKE!
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Barn har rett
til å si ifra,
ikke sant?

Jo! Og vi har
rett til å bli
hørt også!

De voksne hører oss ikke!
Krigen kommer nærmere!

Vi trenger roperter, Bosse,
men alt vi har er papirhatter!
 Hatter hjelper ikke
 mot krig ... *sukk*

Nå trekker vi
pusten dypt
og bruker
utestemme
alle sammen
samtidig!
Én – to – tre ...

Alle barna må rope!

Fort! Vi trenger
flere roperter!

Men vi har
bare én!

Tuva! Tuva!
Rop i roperten
så krigen
ikke kommer
hit! Fort!

Ikke kom hit, krig!
           Det er barn her!

Men ...
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Ikke kom hit, krig! 

         Det er barn her!

   Ikke kom hit, krig!

           Det er barn her!!

Ånei! Hvorfor
oppdager de
oss ikke?

Fordi de har tykke soldathjelmer 
over ørene og øynene!

Vi må rope
enda høyere! Og du må også

rope, Hvajegvil!

Men vi er utsolgt
for roperthatter!

Hva kan jeg
bruke som
ropert, da?

Jeg vet det!

Og jeg vet hvordan vi skal
få hjelmen av soldatene!

Se opp, soldater!
Det kom post
til dere!
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Hva kan jeg
bruke som
ropert, da?

Nå kan soldatene både 
se og høre oss! Vi må 
rope igjen!

Men hvor er
Hvajegvil?

Se! De går rundt!

De så oss!
Soldatene gikk

sin vei!

Hurra
for oss!

Ærtabærta
krigen!

Rettighetsslottet
er reddet!

De hørte
oss!

Barna klarte det!
Se så glade de er!

Her kommer jeg
med egen ropert!

Hør! Nå roper barna så 
høyt de kan ...

... og se! Soldatene 
stopper og lytter!

Vi roper til vi blir hørt

Gjør det nå!

     
  Gjør det fort!

     o
g noe blir gjort!

Sangen ”Ropert” kan du høre på CDen ”Fem sanger fra Rettighetsslottet” og på www.reddbarna.no/rettighetsslottet.
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Puh! Det var nære på!
Jeg er helt svett, jeg!

Håper du orker å se på 
noen oppgaver før vi
sier hadet!

Jammen bra dere 
fant opp ropert-
hatter, Bosse og 
Bosse!

Jammen bra du 
fant en under-
vannsropert, 
Hvajegvil!

Jammen bra vi har

Og to
mater!

Jeg turte 
ikke å se 
på, jeg! Da så du 

ikke at det 
gikk bra!

Hva
skjedde, da?

Jo, nå skal 
du høre ...

Takk for nå! 
Håper vi ses 

igjen!

Svarene finner du bakerst i heftet!

10. Hva kan skje når barn 
      ikke blir hørt?
� A: De voksne glemmer å tenke på hva som 
         er best for barna

� B: De voksne glemmer å gi dem godteri

� C: De voksne får fred og ro og kan slappe av

11. Er det viktig å si ifra 
      når noe er galt?
� A: Nei, for da blir det enda verre

� B: Ja, for da kan vi løse problemet

� C: Ja, for da får de voksne mer å gjøre

9. Hva har alle barn rett til?
� A: En tomatpakke med to mater i

� B: Å si sin mening og bli hørt

� C: Å selge papirhatter

12. Hva skjer når vi alle roper 
      det samme samtidig?
� A: Det blir skikkelig bråkete

� B: Det blir helt stille 

� C: Det blir lettere å høre oss

Sett kryss ved riktig svar! Er det noe du vil si ifra om? Lag din 
egen ropert! Gjør som Bosse og Bosse og ta 
et papirark, rull det sammen til en trakt, og så er det 
bare å rope i vei til de voksne hører hva du har å si! 

Tenk på dette ... 
De voksne har store ører, men noen ganger virker det 
som om de hører dårlig. Hva kan være grunnen til at
voksne ikke alltid hører hva barna sier?



www.reddbarna.no/rettighetsslottet
Vil du vite mer om barns rettigheter? 
Gå inn på www.reddbarna.no/rettighetsslottet

Denne tegneserien er en del av Rettighetsslottet 
– Redd Barnas undervisningsmateriell for de yngste.

Artikkel 6: Alle barn har rett 
 til å leve og til å ha det bra! 

Artikkel 31: Alle barn har rett
  til å leke og å hvile seg

Artikkel 28: 
Alle barn har rett 
til å gå på skole og 
til å lære nye ting

  Artikkel 14: 
Alle barn har rett 
         til å tenke 
          og tro det de 
                     ønsker

   Artikkel 42: 
Alle barn har rett  
        til å få vite   
          om rettighetene 
         sine

   Artikkel 
    7, 19, 20: 

Alle barn har rett 
til å bli tatt vare på

    Artikkel 7: 
Alle barn har 
 rett til et navn

Artikkel 2: Alle barn har    de samme rettighetene     uansett hvem de er og hvor de bor

Artikkel 3: De som 
bestemmer skal alltid 

           tenke på hva som 
     er best for barn

 Artikkel 12: Du har rett til å si hva du mener og bli hørt

 Artikkel 24: Hvis du er syk, har du rett til å få hjelp
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Sanghefte

Tegneserier

UndervisningsoppleggKlikk på kameraikonet og se billedserien. 

Bilde 1 Skole for mødre  

Dette bildet er fra en flyktningleir hvor familier 

fra Syria bor. Damen på bildet lærer om hvor-

dan hun kan ta best mulig vare på babyen sin, 

selv om hun ikke bor i huset sitt.  Snakk med 

elevene om hva er det viktig at mødre vet for 

å ta mest mulig vare på babyen sin (hygiene, 

melk, beskyttelse).

Bilde 2 Familiekos  

Denne familien i flyktningleiren koser seg sam-

men med en kopp te. Spør barna hvordan de 

koser seg i familien sin eller med andre voksne 

de er glad i. 

Bilde 3 Farlig barnearbeid  

På dette bildet jobber en gutt fra  

Kambodsja på en søppelfylling. Det er farlig å 

være på store søppelfyllinger. Heldigvis har det 

blitt bygget en skole like ved søppelfyllingen 

slik at barna kan gå på skolen selv om de må 

jobbe. Diskuter hva som kan være farlig for et 

barn på en søppelfylling. 

Bilde 4 Gode venner  

Trygghet innebærer også å ha det bra og å ha 

trygge og gode venner og voksne i livet sitt. 

Jenta på bildet er fra Kambodsja. Hun koser 

seg med å leke med vennene sine.  Snakk sam-

men om hvorfor det er viktig å spørre dem 

som leker alene, om de vil være med og leke. 

Alle barn har rett til

å bli tatt vare på (§ 20)

Slottsbesøk - opplegg 1Rettighetsslottet undervisningsmateriell

Mål med aktiviteten:  

Få kjennskap til at barn har rett til omsorg og til å bli 

tatt vare på, enten av foreldre eller fosterpersoner. La 

barna reflektere rundt bevisstheten om seg selv som 

en del av en større helhet; som en del av en familie og 

som en del av samfunnet. Få økt bevissthet om egne og 

andres behov for å bli tatt vare på og ha det godt, og 

likheter og forskjeller i måter å være sammen på. 

Klikk på tegningen av barnet med tåte-

flaske. Lytt til rettigheten som blir lest opp.

Klikk på TV-skjermikonet og se filmen om  

retten til beskyttelse.

Samtale i ring, kast ball til hverandre – den 

som har ballen, kan snakke. Alle får ballen en gang hver.

Spørsmål til samtale kan være: 

 • Hva gjør voksne for at dere skal ha det bra?  

   (Hjemme/i barnehagen/andre steder?)  

 • Hva liker dere å gjøre sammen med voksne når  

   dere ikke er i barnehagen?  

 • Finnes det voksne som kan hjelpe hvis man ikke  

   har det bra hjemme?  

 • Hvem er de?  

 • Har dere noen faste ting dere alltid gjør før dere  

   legger dere? (Tannpuss/nattahistorie/osv.)

Likt og forskjellig mellom Norge og  

Nicaragua 

Se filmen en gang til og se etter hva som er  

likt/forskjellig i deres liv og livet til Andrea. 

Tegneoppgave: Klipp ut store hjerter og tegn det 

du liker aller best å gjøre sammen med en voksen du er 

glad i. Alle får vise tegningene sine og fortelle hva de har 

tegnet. Hjertene kan limes i en stor hjerteformasjon på 

et stort ark eller på veggen. 

Klikk på kameraikonet og se billedserien. 

Bilde 1 Skole for mødre  
Dette bildet er fra en flyktningleir hvor familier 

fra Syria bor. Damen på bildet lærer om hvor-

dan hun kan ta best mulig vare på babyen sin, 

selv om hun ikke bor i huset sitt.  Snakk med 

elevene om hva er det viktig at mødre vet for 

å ta mest mulig vare på babyen sin (hygiene, 

melk, beskyttelse).

Bilde 2 Familiekos  
Denne familien i flyktningleiren koser seg sam-

men med en kopp te. Spør barna hvordan de 

koser seg i familien sin eller med andre voksne 

de er glad i. 

Bilde 3 Farlig barnearbeid  
På dette bildet jobber en gutt fra  

Kambodsja på en søppelfylling. Det er farlig å 

være på store søppelfyllinger. Heldigvis har det 

blitt bygget en skole like ved søppelfyllingen 

slik at barna kan gå på skolen selv om de må 

jobbe. Diskuter hva som kan være farlig for et 

barn på en søppelfylling. 

Bilde 4 Gode venner  

Trygghet innebærer også å ha det bra og å ha 

trygge og gode venner og voksne i livet sitt. 

Jenta på bildet er fra Kambodsja. Hun koser 

seg med å leke med vennene sine.  Snakk sam-

men om hvorfor det er viktig å spørre dem 

som leker alene, om de vil være med og leke. 

Alle barn har rett til
å bli tatt vare på (§ 20)

Slottsbesøk - opplegg 1
Rettighetsslottet undervisningsmateriell

Mål med aktiviteten:  
Få kjennskap til at barn har rett til omsorg og til å bli 

tatt vare på, enten av foreldre eller fosterpersoner. La 

barna reflektere rundt bevisstheten om seg selv som 

en del av en større helhet; som en del av en familie og 

som en del av samfunnet. Få økt bevissthet om egne og 

andres behov for å bli tatt vare på og ha det godt, og 

likheter og forskjeller i måter å være sammen på. 

Klikk på tegningen av barnet med tåte-
flaske. Lytt til rettigheten som blir lest opp.

Klikk på TV-skjermikonet og se filmen om  
retten til beskyttelse.

Samtale i ring, kast ball til hverandre – den 

som har ballen, kan snakke. Alle får ballen en gang hver.

Spørsmål til samtale kan være: 
 • Hva gjør voksne for at dere skal ha det bra?  

   (Hjemme/i barnehagen/andre steder?)  

 • Hva liker dere å gjøre sammen med voksne når  

   dere ikke er i barnehagen?  

 • Finnes det voksne som kan hjelpe hvis man ikke  

   har det bra hjemme?  

 • Hvem er de?  

 • Har dere noen faste ting dere alltid gjør før dere  

   legger dere? (Tannpuss/nattahistorie/osv.)

Likt og forskjellig mellom Norge og  
Nicaragua 

Se filmen en gang til og se etter hva som er  

likt/forskjellig i deres liv og livet til Andrea. 

Tegneoppgave: Klipp ut store hjerter og tegn det 

du liker aller best å gjøre sammen med en voksen du er 

glad i. Alle får vise tegningene sine og fortelle hva de har 

tegnet. Hjertene kan limes i en stor hjerteformasjon på 

et stort ark eller på veggen. 

Klikk på kameraikonet og se billedserien. 

Bilde 1 Skole for mødre  

Dette bildet er fra en flyktningleir hvor familier 

fra Syria bor. Damen på bildet lærer om hvor-

dan hun kan ta best mulig vare på babyen sin, 

selv om hun ikke bor i huset sitt.  Snakk med 

elevene om hva er det viktig at mødre vet for 

å ta mest mulig vare på babyen sin (hygiene, 

melk, beskyttelse).

Bilde 2 Familiekos  

Denne familien i flyktningleiren koser seg sam-

men med en kopp te. Spør barna hvordan de 

koser seg i familien sin eller med andre voksne 

de er glad i. 

Bilde 3 Farlig barnearbeid  

På dette bildet jobber en gutt fra  

Kambodsja på en søppelfylling. Det er farlig å 

være på store søppelfyllinger. Heldigvis har det 

blitt bygget en skole like ved søppelfyllingen 

slik at barna kan gå på skolen selv om de må 

jobbe. Diskuter hva som kan være farlig for et 

barn på en søppelfylling. 

Bilde 4 Gode venner  

Trygghet innebærer også å ha det bra og å ha 

trygge og gode venner og voksne i livet sitt. 

Jenta på bildet er fra Kambodsja. Hun koser 

seg med å leke med vennene sine.  Snakk sam-

men om hvorfor det er viktig å spørre dem 

som leker alene, om de vil være med og leke. 

Alle barn har rett til

å bli tatt vare på (§ 20)

Slottsbesøk - opplegg 1Rettighetsslottet undervisningsmateriell

Mål med aktiviteten:  

Få kjennskap til at barn har rett til omsorg og til å bli 

tatt vare på, enten av foreldre eller fosterpersoner. La 

barna reflektere rundt bevisstheten om seg selv som 

en del av en større helhet; som en del av en familie og 

som en del av samfunnet. Få økt bevissthet om egne og 

andres behov for å bli tatt vare på og ha det godt, og 

likheter og forskjeller i måter å være sammen på. 

Klikk på tegningen av barnet med tåte-

flaske. Lytt til rettigheten som blir lest opp.

Klikk på TV-skjermikonet og se filmen om  

retten til beskyttelse.

Samtale i ring, kast ball til hverandre – den 

som har ballen, kan snakke. Alle får ballen en gang hver.

Spørsmål til samtale kan være: 

 • Hva gjør voksne for at dere skal ha det bra?  

   (Hjemme/i barnehagen/andre steder?)  

 • Hva liker dere å gjøre sammen med voksne når  

   dere ikke er i barnehagen?  

 • Finnes det voksne som kan hjelpe hvis man ikke  

   har det bra hjemme?  

 • Hvem er de?  

 • Har dere noen faste ting dere alltid gjør før dere  

   legger dere? (Tannpuss/nattahistorie/osv.)

Likt og forskjellig mellom Norge og  

Nicaragua 

Se filmen en gang til og se etter hva som er  

likt/forskjellig i deres liv og livet til Andrea. 

Tegneoppgave: Klipp ut store hjerter og tegn det 

du liker aller best å gjøre sammen med en voksen du er 

glad i. Alle får vise tegningene sine og fortelle hva de har 

tegnet. Hjertene kan limes i en stor hjerteformasjon på 

et stort ark eller på veggen. 

Svar på spørsmålene:

Rettighetsslottet er et digitalt undervisningsmateriell 
om barns rettigheter. Materiellet er laget for de eldste 
barna i barnehagen og for elever i småskolen. 
Rettighetsslottet oppfyller mål både i Rammeplanen 
for barnehager og i Kunnskapsløftet. 

Rettighetsslottet er gratis å bruke, og du finner det på 
www.reddbarna.no/rettighetsslottet. 
På denne nettsiden kan du også laste ned, eller bestille
gratis materiell som hører til Rettighetsslottet: 
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Nå ble

magen glad! Takk for

maten!

Takk

for hatten!

Hihi!

Det var jammen fint å se

at Bosse og jenta fant

fram til Rettighetsslottet!

Tenk at det finnes et

sånt sted for barn!

Men, du? Lærte du noe

av det vi nettopp

har sett?

La oss kikke litt på

noen oppgaver!

22

Bosse og Hvajegvil er mette og trygge og har tatt på segnye klær ...

Se, der er
han rare!

Han er ikke
sånn som oss!

Da kan vi
ERTE ham!

NÆ-NÆ-NÆ
   NÆ-NÆÆÆÆ

HALLO?! Hvaer det dere
driver med?

Vi erter
deg, vel!

Hvorfor det?!
Fordi du brukergulrot som hatt,og det gjør ikkeVI!

    .
.. og alt jeg vil

er bare å være meg

ÆRTABÆRTA DEG!

ÆRTABÆRTA DEG!

En tegneserie 

om barn for barn

Hei!

Vet du hva? Jeg kikket nettopp ned på jorda, og det jeg så der har nå blitt til det

første tegneserieheftet med fortellinger fra Rettighetsslottet.

Rettighetsslottet er et stort sandslott som er bygget for at barn skal være trygge og ha det

bra. Der kryr det av barn som ordner og fikser og hjelper hverandre, og lærer andre barn

om hvilke rettigheter de har.

I dette heftet møter du jenta som leter etter mat til magen sin og et navn til

seg selv. Du møter også Bosse og bamsen hans Bosse, trekkoppkrokodillen

Knut, Linn som går med sko på hodet og spiller munnspill med øret, og Jon Niklas som er

Rettighetsslottets egen globussnurrer.

Jeg har også laget noen oppgaver som du kan løse, så ser vi om du lærer noe av det du

leser.
På Rettighetsslottet synger de flere sanger som du kan du høre på ordentlig og synge med

på selv. Sangene finner du både på plate og på Rettighetsslottets egen nettside. Og du,

hvis du synger høyt nok, så kanskje det høres helt opp til meg. Det hadde vært hyggelig.

God fornøyelse!

En tegneserie 

om barn for barn

www.reddbarna.no/rettighetsslottet

Rettighetsslottet
Et interaktivt slott med filmer, bilder, lyd, 
tegninger og sanger. Er utgangspunktet for 
digitale slottsbesøk/undervisningsopplegg.

Plakat
Plakaten Barnas Rettigheter er laget i A1 format 
med en stor illustrasjon av Rettighetsslottet, samt
et utvalg rettigheter. Finnes både på bokmål og 
nynorsk.

CD
”Fem sanger fra Rettighetsslottet” består av 
fem sanger om barns rettigheter. Linn Skåber, 
Knut Reiersrud, Jon Niklas Rønning, Tomas Drefvelin 
og Tuva Syversen synger sangene. 

Sanghefte 
Sangheftet er laget for barn, og inneholder tekster 
og illustrasjoner til sangene fra CDen ”Fem sanger 
fra Rettighetsslottet”.

Tegneserier 
Tegneseriene ”Fortellinger fra Rettighetsslottet” 
og ”Flere fortellinger fra Rettighetsslottet” er to 
tegneseriehefter på 32 sider som forteller om barns 
rettigheter. Inneholder elevoppgaver.  

Undervisningsopplegg/slottsbesøk
Undervisningsoppleggene tar utgangspunkt i ulike 
rettigheter og er forslag til hvordan du kan legge 
opp arbeidet med barna. 
Oppleggene er satt sammen av det digitale og 
trykte materiellet, samt aktiviteter og forslag 
til samtaler.  

Spørsmål 1   = C 
Spørsmål 2   = B 
Spørsmål 3   = B 
Spørsmål 4   = B 
Spørsmål 5   = B
Spørsmål 6   = C 
Spørsmål 7   = A 
Spørsmål 8   = C 
Spørsmål 9   = B
Spørsmål 10 = A
Spørsmål 11 = B
Spørsmål 12 = C



Hei igjen!
Velkommen til det andre store tegneserieheftet med fortellinger fra Rettighetsslottet. I det første heftet
møtte vi jenta som fikk navnet Hvajegvil. Vi møtte også Bosse som har en bamse som også heter Bosse. 
Hvajegvil og Bosse og Bosse ble gode venner, og vi så hvordan de fant frem til det store sandslottet som 
kalles Rettighetsslottet. Der fikk de klær, mat og senger å sove i. De møtte mange andre barn og lærte 
at alle barn i hele verden har egne rettigheter. Barnas rettigheter sier noe om hva barn trenger for å ha 
det bra.

I dette heftet møter vi Hvajegvil og Bosse og Bosse igjen, og denne gangen begynner det med at det går 
veldig galt på slottet. Vi får se at trekkoppkrokodillen Knut prøver å beskytte barna mot fare, men så får 
han store problemer og trenger plutselig hjelp selv. Mens en skummel fare truer i horisonten, må alle barna 
på Rettighetsslottet jobbe sammen for at ting skal bli bra igjen.

Tror du de får det til? Tror du det går bra til slutt? Det finner du ut om du leser heftet.

Også denne gangen har jeg laget noen oppgaver til deg. Etter hvert kapittel kan du svare på spørsmål 
om det du har lest, og du kan skrive litt og tenke litt. Håper du liker fortellingene og oppgavene, og at 
du lærer masse.
God fornøyelse!

En tegneserie 

om barn for barn

Hei!

Vet du hva? Jeg kikket nettopp ned på jorda, og det jeg så der har nå blitt til d
et

første tegneserieheftet med fortellinger fra Rettighetsslottet.

Rettighetsslottet er et stort sandslott som er bygget for at barn skal være trygge og ha det

bra. Der kryr det av barn som ordner og fikser og hjelper hverandre, og lærer andre barn

om hvilke rettigheter de har.

I dette heftet møter du jenta som leter etter mat til magen sin og et navn til

seg selv. Du møter også Bosse og bamsen hans Bosse, trekkoppkrokodillen

Knut, Linn som går med sko på hodet og spiller munnspill med øret, og Jon Niklas som er

Rettighetsslottets egen globussnurrer.

Jeg har også laget noen oppgaver som du kan løse, så ser vi om du lærer noe av det du

leser.

På Rettighetsslottet synger de flere sanger som du kan du høre på ordentlig og synge med

på selv. Sangene finner du både på plate og på Rettighetsslottets egen nettside. Og du,

hvis du synger høyt nok, så kanskje det høres helt opp til meg. Det hadde vært hyggelig.

God fornøyelse!

Har du ikke lest det første 
heftet med ”Fortellinger fra 
Rettighetsslottet”?
Da kan du bestille det på
www.reddbarna.no/rettighetsslottet

www.reddbarna.no/rettighetsslottet


