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FN·skola
Släpp in världen i skolan och engagera era elever 



Vår kunskap till er skola
Skolan spelar en central roll i FN-förbundets verksamhet. Vi stödjer FN-rollspel, anordnar  
lärarkurser och tillhandahåller läromedel anpassade för elever och peda goger  
från förskola till gymnasiet. 

Sedan 2007 finns ett långsiktigt samarbete mellan Svenska FN-förbundet och gymnasieskolan. 

Genom certifiering av gymnasieskolor med global profil samarbetar vi med ett trettio    tal      
skolor. FN-skolor erbjuds årligen lärarfortbildning, pedagogisk väg  ledning, före- 
läsningar, elevaktiviteter samt tillgång till nätverk och undervisningsmaterial. 

Svenska FN-förbundet har expertkompetens inom fred- och säkerhet, mänskliga  
rättigheter och utvecklingsfrågor. Vi har många års erfarenhet av ungdoms- och  
skolprojekt och våra skolhandläggare och ungdomssekreterare arbetar särskilt med de 
 certifierade skolorna.

Globala framsteg behöver lokalt engagemang. Oavsett var vi lever och bor 
påverkas vi av frågor som berör oss alla. Svenska FN-förbundet verkar i 
Sverige och internationellt för en värld där mänskliga rättigheter respekteras, 
där krig förebyggs, där det råder rättvisa och där utvecklingen är hållbar.
Svenska FN-förbundet har tusentals personer och över 100 riksorganisationer  

som medlemmar. Vi har 110 lokala FN-föreningar som bedriver verksamhet 
över hela landet.
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Det här är FN-skolor
FN-skolor präglas av sin globala profil som finns på ett eller flera av skolans program. Hur 
ni i praktiken vill fördjupa er profil väljer ni  och vårt samarbete stödjer er i det arbetet. 

De certifierade FN-skolorna visar stor variation men gemensamt för många är 
att man arrangerar FN-rollspel, har vänskolor och erbjuder sina elever kurser eller 
program med global inriktning. Alla gymnasieprogram finns representerade bland  
skolorna vars elevantal varierar från 150 upp till 4 000 elever. Det finns sex kriterier 
som en FN-skola ska uppfylla med hjälp av vårt samarbete.

Kriterier för FN-skolor:
  En FN skola
•  verkar i en anda i enlighet med FN-stadgans mål och principer
 
•  präglas av en internationell profil som kontinuerligt utvecklas i samarbete  
      med Svenska FN-förbundet

• arrangerar årligen aktiviteter i syfte att öka elevers och lärares kunskap och  
     engagemang i internationella frågor

• lyfter aktivt fram internationella frågor i den ordinarie undervisningen

• uppmuntrar elever till gemensamt globalt engagemang i elevföreningar

• erbjuder årligen sin personal fortbildning i internationella frågor

Utveckla er internationella profil
Att ha världen som sitt arbetsfält är en framtidsdröm för många unga och intresset för 
globala frågor ökar. Globaliseringen gör världen mindre och frågor som fattigdoms-
bekämpning, mänskliga rättigheter och klimatförändringar engagerar. Många ung-
domar önskar en aktiv roll i internationella miljöer för att göra skillnad. Det är viktigt 
att de redan i gymnasieskolan inspireras att anta de globala utmaningarna.
Är ni en gymnasieskola med engagemang för globala frågor? Då kan ni ansöka om att bli 
en certifierad FN-skola och utveckla er profil i samarbete med oss på FN-förbundet. 
Samarbetet regleras i ett skriftligt avtal. Som FN-skola betalar man en årlig avgift på 
55 000 kr.

VAD ÄR EN FN-SKOLA?



Varför FN-skola?
Vill ni öka engagemanget för globala frågor bland era elever och bli omtalade för det? 
Är ni beredda att satsa ert engagemang tillsammans med oss för att ge skolan en stark 
global profil?
FN-skolor får varje läsår ett grundpaket med tjänster och produkter, däribland lärarfortbildning, 
undervisningsmaterial, profilprodukter och inspiration till temadagar och gymnasiearbeten.  
Dess utom får ni välja två tillval som arrangeras av FN-förbundet. Varje skola har en kontakt- 
person som ser till att ni får den service som samarbetsavtalet anger. Avgiften för FN-skolor är 
55 000 kr per år (moms utgår ej). 

VARFÖR FN-SKOLA?

GRUNDPAKET

Certifikat och startpaket FN-skolor får ett inramat 
certifikat, fri tillgång till en unik logotyp samt ett start-
paket med profilprodukter. 
Personlig kontakt Som certifierad skola har ni en 
kontaktperson på FN-förbundet som tillsammans med  
er planerar ert läsår som FN-skola och som finns till 
hands för att svara på frågor, ge lektionstips eller  
ge stöd inför ert FN-rollspel.
Projektmöte Varje år besöker vi alla
FN-skolor för projektmöten. Då träffar vi även elever
och övrig personal och berättar om vad det innebär att
vara en FN-skola samt om kommande aktiviteter.
Lärar- och informationsmaterial Under höst-
terminen får varje FN-skola ett materialpaket med 
böcker, studiematerial, lärarhandledningar och filmer. 
Dessutom får ni tillgång till en resurssida på webben. 
Kurser i FN-kunskap Varje FN-skola erbjuds  
årligen fem platser på FN-förbundets A- och B-kurser i 
FN-kunskap. Kurserna är heldagsutbildningar om FN:s 
historia, verksamhet i fält, mänskliga rättigheter, fred 
och säkerhet samt utvecklingsfrågor.
Skoltips Vid sex tillfällen per år får FN-skolor e-brevet 
Skoltips som innehåller tips på lektionsaktiviteter, nytt 
material och tävlingar.
Aktuellt i FN Fyra gånger per år får FN-skolor via 
e-post en sammanfattning av senaste nytt från FN och 
globala händelser som påverkar organisationen. 

Temadagar Som FN-skola får man konkreta uppslag 
på workshops och aktiviteter för temadagar med global 
inriktning.
Stöd till skolbiblioteket FN-skolans bibliotekarier 
erbjuds handledning i FN:s databaser i form av nyhets-
brev, fortbildning eller studiebesök.
Prenumeration på Världshorisont FN-skolor får 
fyra gånger per år 10 ex av tidskriften Världshorisont. 
Tidningen är upplagd efter teman, med faktablad för 
varje nummer, som passar att använda i undervisning. 
Förslag på gymnasiearbeten FN-förbundets 
skolhandläggare skickar i början av vårterminen ut 
konkreta förslag på gymnasiearbeten för de elever som 
vill fokusera på globala frågor.
Stöd till elevföreningar Elever som väljer att 
bilda en FN-elevförening på skolan får stöd i form av 
en kontaktperson på FN-förbundet, en handbok och 
regelbundna nyhetsbrev med tips på hur man kan 
engagera sig.
Aktion FN En gång per läsår kan FN-skolor delta i en 
gemensam insamlings- och informationsaktion för FN:s 
humanitära arbete tillsammans med skolor över hela 
landet. 
Inbjudan till tävlingar och evenemang  FN-skolor 
är självklara gäster på FN-förbundets arrangemang.  I vårt 
uppdrag att utbilda och engagera om FN ingår att anordna 
tävlingar, föreläsningar och debatter i aktuella frågor.



VARFÖR FN-SKOLA?
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Två valfria aktiviteter ingår
I grundpaketet ingår även två tillval. Här kan ni som skola utveckla er globala profil 
efter egna behov och önskemål. Välj två av följande aktiviteter:

TILLVAL

 Lärarkurs i FN-rollspel Lär mer om FN-rollspel
och hur ni kan arrangera ett eget rollspel på skolan. Ni 
väljer om ni vill ha kursen på er skola eller tillsammans 
med andra FN-skolor.

 Ordförandekurs för elever Elever som ska
sitta i presidiet under ett FN-rollspel får på den här
heldagskursen lära sig regler och knep för att klara av
denna utmanande och roliga uppgift.

 Tillgång till ordförande FN-skolor som vill  
anordna egna FN-rollspel får tillgång till ordföranden 
från FN-förbundets ordförandepool.

 Delta på SweMUN Elever har med det här till- 
valet möjlighet att delta som delegater på FN- 
förbundets nationella FN-rollspel SweMUN. Simuleringen 
av FN:s arbete ger en unik insyn i världssamfundets 
utmaningar och är ett engagerande sätt att lära om 
globala frågor.

 Utökad lärarfortbildning i globala frågor
Fem heldagsplatser erbjuds på någon av FN-förbundets
kurser under året. Vi erbjuder grundkurs i FN-kunskap
samt fördjupningskurser i mänskliga rättigheter, fred
och säkerhet samt utvecklingsfrågor. 

 Inspiration till gymnasiearbete Elever som
vill koppla sitt gymnasiearbete till globala frågor är 
välkomna på en inspirationsdag i Stockholm. Under 
dagen får eleverna redskap att ta sin idé till konkret 
handling.

 Föreläsning eller workshop på skolan Med
det här tillvalet får ni en spännande föreläsning eller
workshop för skolans lärare och elever.

 Kick-off för FN-elevförening Inspirera era
elever till globalt engagemang. Nystartade föreningar 
samlas på en heldagskick-off där de får stöd och 
inspiration av oss och av varandra.  

 Elever på UNg-läger FN-skolor kan välja att
skicka elever på FN-förbundets UNg-läger som  
arrangeras en helg varje år. Under helgen träffas  
engagerade ungdomar från hela landet och deltar i 
aktiviteter, umgås och byter erfarenheter.

 Globalt Engagemang Vi arrangerar en temadag 
om globalt engagemang på er skola för ett större antal 
elever. Eleverna får lära sig mer om läget i världen och 
om hur de själva kan engagera sig i globala frågor.  

”Vi vill för
stå  

 en värld s
om  

 berör oss a
lla”

Elev på FN-skola 



Det här händer på FN-skolorna
På Söderportgymnasiet håller man sedan länge årliga FN-rollspel och på Falu Frigymnasium  
arrangeras internationella FN-rollspel med livlig debatt om aktuella globala frågor. 
Lärarna på Västerås Fria gymnasium och Danderyds gymnasium har gått kurs i hur 
man anordnar ett eget FN-rollspel och Rudbecksgymnasiet har haft FN-rollspel om 
Syrien. 

På de flesta FN-skolor finns en FN-elevförening som på olika sätt engagerar sig i globala 
frågor. Elever på Viktor Rydberg gymnasium, Ingrid Segerstedts gymnasium och Per 
Brahegymnasiet har deltagit på en kick-off för FN-elevföreningar. Elevföreningar på 
Tibble gymnasium och ISSR har hållit temadagar på skolan och genomfört kampanjer 
som stödjer FN:s humanitära arbete.

Hockey för flickors rättigheter, utställningar och bokbord för barns rätt till utbildning. 
Hulebäcksgymnasiet, Stagneliusskolan och Polhemsskolan är några av de skolor 
som deltagit i Aktion FN, en insamlings- och informationsaktion till stöd för FN:s  
humanitära arbete.

Temadagar och föreläsningar är populära sätt att belysa globala frågor. På Karolinska  
skolan har ett hundratal elever engagerats i en interaktiv dag om mänskliga  
rättigheter. Sannarpsgymnasiet har fått besök av FN-förbundets goodwill - ambassadör  
Carolina Klüft som föreläser om utvecklingsfrågor och vikten av ungt engagemang. 
På Elof Lindälvs gymnasium har det arrangerats en temadag om globalt engagemang 
och Räddningsgymnasiet har låtit samtliga lärare och elever gå en kurs i FN-kunskap. 

VAD GÖR EN FN-SKOLA?



Ansökan
Svenska FN-förbundet söker skolor med ett tydligt engagemang för globala frågor, en seriös  
ambition att utveckla sin globala profil samt kapacitet och önskan att samarbeta med oss. 
Är ni dessutom en etablerad gymnasieskola med minst ett års verksamhet är ni välkomna 
att ansöka om en certifiering.
Ansökningar skickas via mejl eller post till:

Svenska FN-förbundet, Box 15115, 104 65 Stockholm. 

Märk kuvertet ”FN-skola”. 

På vår hemsida www.fn.se/fnskola kan ni läsa mer om hur ansökningsprocessen går till.

Vill ni veta mer om FN-skolor? 
På vår hemsida www.fn.se/fnskola finns information om våra FN-skolor, hur  
samarbetet ser ut och hur ni kan ansöka om en certifiering.

KONTAKTA GÄRNA FN-FÖRBUNDETS SKOLHANDLÄGGARE:

Helén Huledal 08-462 25 81 helen.huledal@fn.se

Terese Johansson 08-462 25 41 terese.johansson@fn.se
Stella Lundén 08-462 25 42 stella.lunden@fn.se

Lärare på en FN-skola

”Certifieringen innebär att vi kan stärka internationaliseringen 
på alla våra program. Den utgör en 
kvalitetsstämpel för vårt arbete”

Terese, Helén och Stella

VILL NI BLI FN-SKOLA?



www.fn.se

Vad gör Svenska FN-förbundet?
Vi informerar. FN-förbundet producerar skolmaterial, faktaskrifter och FN-rapporter. 
Vi arrangerar seminarier, studieresor, utbildningar och FN-rollspel. 

Vi påverkar. FN-förbundet verkar för internationellt samarbete och deltar i debatten 
om världsorganisationens framtid med ett bättre och starkare FN i sikte. Vi gör våra 
åsikter kända för allmänheten och för också en ständig dialog med makthavare och 
beslutsfattare i regering, riksdag och myndigheter. Vi ger förslag och ställer krav. 

Vi granskar. FN-förbundet granskar Sveriges agerande i FN. Vi övervakar att den  
svenska regeringen uppfyller kraven i FN:s olika konventioner. Som ett led i detta  
arbete lämnar vi bland annat regelbundet in rapporter till FN:s granskningskommittéer. 
Vårt arbete ger FN bättre möjlighet att kritiskt granska Sverige och sätter samtidigt 
press på den svenska regeringen att göra mer. 

Vi hjälper. FN-förbundet hjälper FN att hjälpa utsatta människor. Genom oss kan du 
göra livet bättre för miljontals människor. Det handlar till exempel om att stödja  
minröjning, om gratis skolmat i utvecklingsländer och om flickors rättigheter.  
Dessutom genomför vi katastrofinsamlingar. Insamlingen bedrivs via Insamlings-
stiftelsen FN-fonden.

Vi samarbetar globalt. FN-förbund finns i över 100 länder. Vi samarbetar med ett  
antal av dessa för att förebygga konflikter, stärka ungdomars inflytande och nå  
millenniemålen. I DR Kongo och Kaukasien verkar vi för att stärka den lokala  
FN-rörelsen. Vi samverkar också via FN-förbundens världsfederation, WFUNA, som 
har rådgivande status i FN:s ekonomiska och sociala råd, ECOSOC. 

Vi finns lokalt. Svenska FN-förbundets medlemmar är organiserade i 100 lokal- 
föreningar. Till FN-förbundet är också ett stort antal riksorganisationer anslutna. På 
vårt kansli i Stockholm arbetar drygt 20 personer. 

Besök oss på vår hemsida:

SVENSKA FN-FÖRBUNDET  
Box 15115, 104 65 Stockholm  
Info@fn.se  
www.fn.se
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