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Uppmärksamma FN-dagen
den 24 oktober med UNday.org!
Manifestationen sänds ut redan den 23 oktober kl 12:00 (CEST) så att 
eleverna ska kunna ta del av programmet under skoltid. 

Så kan ni vara med i år!
Gå in på projektets blogg och 
kommentera, lägg upp egna 
bilder och videos tillsammans!
Bloggen har all info:
http://undayorg.wordpress.com/

Årets utsändning från Grimeton 
görs av barn i:
Sverige
Danmark

Koppla upp er och följ på 
storskärm!
Kl. 12.00 CEST 23 & 24 oktober
på www.unday.org
på internet och via långvågs-
sändaren på Världsarvet 
Radiostationen Grimeton.

2016 - dina elever?
Är du och din klass med nästa 
år, 24 oktober 2016?
Läs mer på www.unday.org

Vilka elever sänder 
årets budskap?
Påskbergsskolan, Varberg,
Sverige
Mejrup Skole, Holstebro,
Danmark

Av tradition uppmärksammar många skolor FN-dagen den 24 oktober. 
Man samlas kring barnkonventionen och mänskliga rättigheter. 

Nu kan din skola gå "utanför mallen" och följa den globala freds-
manifestation skapad av barn i Danmark och Sverige "live"!

Gå in på www.unday.org!

Svenska elever samarbetar med danska elever. 

I en direktsändning presenteras ett samarbete mellan elever från 
Påskberskolan i Varberg, Sverige med elever från Mejrup Skole i 
Holstebro, Danmark sina budskap om fred, hållbar utveckling och 
barns- och människors rättigheter till hela världen, inklusive 
politiker och beslutsfattare. De kommer att göra detta via 
Världsarvet Grimeton radiostation med hjälp av Teater Halland, 
Sverige. 
 
Www.unday.org 2015 är ett samarbete mellan Sverige och Danmark 
och sker precis i mitten av/och är en del av Internationellt 
Fredsforum Varberg. 
 
Fredsbudskapet, översatt till morsekod, sattes samman av en klass 
i årskurs 8 från Påskberskolan i Varberg, Sverige. Processen in-
leddes med samtal från personer som direkt har upplevt flyktingars 
situation ute i världen och en introduktion till både äldre och 
ny digital teknik av experter på området. 
 
Den andra delen av årets manifestation är kortfilmer av årskurs 
6 elever från Danmark och Sverige. De blev först presenterade 
för varandra via Skype. De fortsatte sedan, med hjälp och stöd 
av lärare och drama workshops, att uppfinna berättelser på te-
mat konflikter. Berättelserna blev filmmanus och utbyttes mellan 
länderna. Eleverna gjorde sedan sina tolkningar av manusen till 
korta filmer. Resultatet blir den andra delen av manifestationen 
tillsammans med en fredslåt framställd och framförd av Påskberg-
skolans skolkör. 
 
Välkommen till vår fredsmanifestation, som gjorts av barn som 
vill skicka sina framtidsvisioner till världen! 
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Projektledning
Undayprojektet drivs av:
Teater Halland 
www.teaterhalland.se

Pedagoger/team live event:
Mehayla Chamaleh, drama
Maria Ericson, konstn. led.
Gösta Öborn, pedagog
Per-Åke Skagersten, pedagog
Julia Dinome, film/reporter
Dan Söderqvist samt Ingemar 
Ljungström, film/ljud/sändnings-
teknik

Projektledare:
Maria Ericson, teaterchef

Press/kommunikation:
Julia Dinome

Musikledare: Annika Werdelin

Hoppas att ni
vill vara med!
Förbered er genom att prata 
om barns rättigheter, koppla 
upp er och följ med. Skaffa 
inspiration här
unicef.se/barnkonventionen

Är du och din klass i UNday nästa år? 
Den 24 oktober 2016? besök www.unday.org 
  
Sedan 2011 har Teater Halland och Världsarvet Grimeton radiosta-
tion manifesterat FN-dagen med ett global live-event som sänds 
över Internet med skolbarn som huvudaktörer. De skapar innehållet 
och gör olika former av fredsmanifestationer. 
 
Varje år är det barnens rättigheter och tankar om en hållbar 
framtid som är i fokus. I första anblick kan det verka som ett 
udda samarbete mellan kulturinstitutioner - en teater och en 
radiostation ... men det finns åtminstone två gemensamma faktorer! 
Båda använder kommunikation och båda har en pedagogisk uppgift i 
samhället. 
 
UNESCO, FN:s organisation för internationellt samarbete om 
utbildning, vetenskap och kultur, ser världsarvet Grimeton ra-
diostation som ett enastående exempel på människans förmåga att 
skapa den första trådlös kommunikation mellan två kontinenter i 
världen. Världsarv, som använder radioteknik utvecklades under 
första världskriget! Varje år förbereder barn fredsmeddelanden 
som skickas från Grimeton, en Unescos symbol för hela världens 
kommunikation! 
 
I teatervärlden söks alltid nya sätt för kommunikation. Förutom 
det traditionella scenspråket, verbal liksom icke-verbal, öppnar 
den moderna tekniken för nya uttryckssätt. Med stöd och inspira-
tion från pedagoger vid teatern, får skolbarn hjälp att uttrycka 
sig om fred och framtid också i digitala kanaler. Genom utma-
ningen att skapa icke-verbala budskap, syftar projektet UNday.
org till att överbrygga språkbarriärer! Meddelandena presenteras 
”live” genom denna världsomspännande direktsändning över Inter-
net! 
 
En viktig del i projektet är att elever och skolor har en bättre 
teknik nu än när de första människorna landade på månen 1969! 
Genom den digitala tekniken har barnen fått verktyg för att nå 
hela världen! 
 
Projektet Unday.org fokusera på globalt tänkande och använd-
ning av modern IT för fred, hållbar utveckling och barns- och 
människors rättigheter. Det är möjligt för alla att formulera 
och skicka fredsmeddelanden över hela världen! Till ledare och 
beslutsfattare, kommunrepresentanter, till idoler och även stu-
denter i andra delar av världen! 
 
Gå till UNday.org och bidra till en fredligare värld genom att 
tänka, skapa och kommunicera globalt.
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