
 

 

Talmanus till powerpoint om FN-skola 
 
Förberedelser: 
 
Skicka gärna ut årets utbudslista till skolans lärare. Där beskrivs grundpaket och tillval i 
närmare detalj. Utbudslistan finns som PDF på www.fn.se/portalen (lösenord egypten) under  
puffen planering. 
 

1. Introduktion 
 
Bilden visar en aktuell karta över landets FN-skolor 
 
Visa gärna en 3 minuter lång film om FN-skola: 
https://www.youtube.com/watch?v=aZkzXPD2GoA&feature=youtu.be   
 

2. Kriterier 
 
Bilden visar kriterierna för FN-skola 
 

3. Året som FN-skola 
 
Under ett år som FN-skola erbjuds skolan ett flertal aktiviteter. Bilden illustrerar hur året 
börjar med certifiering vid höstterminens start och sedan följs av planering via skypemöte 
med FN-förbundet, en kick-off i Stockholm för elever från alla FN-skolor, firande av FN-
dagen, elevaktiviteter i form av Aktion FN-paket ute på varje FN-skola 4 gånger per år, det 
nationella FN-rollspelet SweMUN där även årets FN-lärare utses, nätverksmöte med alla FN-
skolor, ungdomsläger för elever på FN-skolor och ungdomar från FN-rörelsen. På våren 
utvärderas samarbetet med varje FN-skola.  
 
FN-skolor sluter ett samarbetsavtal med FN-förbundet som gäller ett år i taget (1 aug-31 jul). 
Avtalet löper på automatiskt om ingen part säger upp det senast 30 maj. 
 
Utbudet för FN-skolor delas in i grundpaket (gemensamt för alla FN-skolor) och tillval (varje 
FN-skola väljer två aktiviteter inom ramen för samarbetet). Se följande bilder. 
 

4. Grundpaket 
 
Bilden visar grundpaketets innehåll, som varje FN-skola har tillgång till. Detta är en översikt 
mer information om FN-elevförening, portalen och Aktion FN följer.  
 
Varje skola har en kontaktperson på FN-förbundet. 
 
FN-skolor får profilmaterial som flaggor, logotyp, roll-up, skylt och certifikat. 
 
Varje år arrangeras en kick-off för FN-elevföreningar på FN-förbundets kansli i Stockholm.  

http://www.fn.se/portalen
https://www.google.com/maps/d/u/0/viewer?mid=13gv3QEnXCf8tsYlnukcsi2co8kI&ll=62.45063656990452%2C20.313566974999958&z=5
https://www.youtube.com/watch?v=aZkzXPD2GoA&feature=youtu.be


 

 

 
Eleverna får ett eget nyhetsbrev med tips och stöd direkt från FN-förbundet. Portalen för FN-
skolor nås via FN-förbundets hemsida med ett lösenord  
 
Aktion FN och lärarpaketen skickas till skolan vid fyra tillfällen varje år. Där finns material till 
elever och lärare på skolan som vill uppmärksamma en specifik fråga på och utanför 
undervisningen. Med färdiga materialpaket blir det enkelt för eleverna att arrangera egna 
manifestationer eller informationskampanjer på skolan, tex för att informera om världsläget 
när det gäller kvinnors rättigheter, rasdiskriminering eller hur FN arbetar för en mer fredlig 
och hållbar värld.  
 
Kursplatserna är på de kurser i FN-kunskap som FN-förbundet arrangerar årligen. Både 
grundkurser och fördjupningskurser i olika ämnen finns att välja på. 
 
Världshorisont heter vår medlemstidning. Varje nummer har ett tema och innehåller 
särskilda faktablad. 
 
Skoltips heter vårt nyhetsbrev för pedagoger som undervisar i globala frågor.  
 

5. Tillval 
 
Varje FN-skola kan utöver grundpaketet välja två aktiviteter per läsår. Detta ingår. 
Aktiviteterna är de som i bilden sorterats i tre områden(PPT animering -klicka fram en cirkel 
i taget): Elevaktivitet, Fortbildning och FN-rollspel  
 
Globalt engagemang är en temadag som arrangeras på skolan med syfte att ge eleverna 
kunskap om läget i världen och inspirera till hur de kan engagera sig för en bättre värld.  
 
UNg-helgen går av stapeln i maj och är FN-förbundets årliga ungdomsläger där 
ungdomsmedlemmar och elever på FN-skolor får kunskap och inspiration om globala frågor. 
 
Föreläsning /workshop på skolan.  Välj bland föreläsare och ämnen i föreläsarmenyn för FN-
skolor. Föreläsningen kan rikta sig till elever och/eller lärare. 
 
Global kompetens är ett inspirationstillfälle för lärare på skolan. Syftet är att stärka 
engagemanget för FN-skola och att förse deltagarna med verktyg att arbeta med globala frågor 
i klassrummet. 
 
Lärarkurs i FN-rollspel  är en endagsutbildning där teori och praktik varvas för att förbereda 
deltagarna att arrangera egna FN-rollspel på skolan 
 
Ordförandekursen är en endagsutbildning som vänder sig till elever som vill lära sig regler 
och knep för att sitta i presidiet under ett FN-rollspel 
 
Hyra ordförande. FN-skolor har möjlighet att låna in en erfaren ordförande till sitt eget FN-
rollspel. Ordföranden har utbildats och arvoderas av FN-förbundet 



 

 

 
SweMUN är FN-förbundets nationella FN-rollspel för gymnasiet. Tillvalet innebär att skolan 
skickar en delegation + lärare till SweMUN som arrangeras på en FN-skola i mitten på 
vårterminen 
 

6. FN-elevförening 
 
Att inspirera och ge plats för växande elevengagemang är centralt för en FN-skola. Alla FN-
skolor har möjlighet att starta upp en FN-elevförening med stöd från FN-förbundet. Eleverna 
får stöd av skolans kontaktperson på FN-förbundet i att planera sina aktiviteter, de kan delta 
på en kick-offen på FN-förbundets kansli varje år, de får nyhetsbrev och de kan använda sig 
av Aktion FN-paketen som skickas ut fyra gånger per år. På portalen finns en egen sida för 
FN-elevföreningar med bl.a. en handbok och tips på aktiviteter 
 

7. Aktion FN 
 
Aktion FN är ett materialpaket som skickas ut fyra gånger per år till varje FN-skola. Varje 
paket innehåller material som FN-elevföreningen kan använda för att genomföra en aktivitet 
på skolan samt material till undervisningen för lärare. Aktion FN-kopplas ihop med en 
internationell dag så alla FN-skolor har möjlighet att genomföra aktiviteterna samtidigt, men 
materialet kan användas närsomhelst under året.. Material- och inspirationspaket skickas till 
alla FN-skolors elevföreningar via kontaktpersonerna. Läsårets paket: 
 

 Aktion FN för globala målen: paket skickas vecka 39 inför FN-dagen 24 okt, vecka 43. 

 Aktion FN för mänskliga rättigheter: paket skickas vecka 46 inför MR-dagen 10 dec, vecka 49. 

 Aktion FN för jämställdhet: paket skickas vecka 6, inför kvinnodagen 8 mars, vecka 9 eller 10. 

 Aktion FN för fred: paket skickas vecka 11, inför Internationella dagen mot minor 4 april, 
vecka 14 eller 15. 

 
 

8. FN-rollspel 
 
Många FN-skolor deltar på FN-rollspel och flera arrangerar även egna FN-rollspel. 
Det är en elevaktiv metod som går ut på att eleverna agerar som diplomater från olika länder 
och tillsammans debatterar och finner lösningar på ett antal frågor, som vpre de på ett verkligt 
möte i FN.  
 
Se en film om FN-rollspel på vår hemsida: https://www.youtube.com/watch?v=RjyljwdCpg4   
 

9. Portalen  
 
Portalen för FN-skolor nås via FN-förbundets hemsida med ett lösenord (årets lösenord är: 
egypten). Där finns ett rikt utbud av olika digitala resurser som inspiration och hjälp till lärare 
och elever som vill lyfta globala frågor på olika sätt på skolan. Verktyg för att planera året som 
FN-skola, logotyper, klassrumsmaterial, årets Aktion FN-paket och mycket annat. 

https://www.youtube.com/watch?v=RjyljwdCpg4


 

 

 
10. Övrigt  
 
Här kan ni t.ex. informera vem som är ansvarig för FN-skola samt vem som är er 
kontaktperson på FN-förbundet 
 


