Alle børn har ret til
leg, kultur og fritid
Temaet for årets Børnenes Grundlovsdag tager afsæt i
Børnekonventionens artikel 31, som fastslår, at børn har
ret til hvile, fritid, leg og deltagelse i det kulturelle og
kunstneriske liv. Rettigheder som er vigtige for børns
udvikling og trivsel og for kreativiteten og innovationen.
I en tid hvor vi har samfundsmæssig fokus på de mere
målbare skolefaglige resultater, vil vi meget gerne
medvirke til at sætte fokus på børns ret til leg, kultur
og fritid.
Kom og vær med onsdag den 4. juni. Her får alle børn i
fællesskab ret til at lege en masse sjove og spændende
og kreative lege – og det er helt gratis!

Alle børn har ret til
leg, kultur og fritid
Gratis vand
og frugt
Markedsplads
med masser
af gratis
aktiviteter og
underholdning

Hans Tavsens Park
på Nørrebro.
Indgang via Jagtvej/
Hans Tavsens Gade

Børnenes Grundlovsdag er et samarbejde mellem: BUPL • Frie Børnehaver og Fritidshjem • Red Barnet Ungdom • DUI-LEG og VIRKE
FOA – Fag og Arbejde • LOKK • Dansk Folkehjælp • Børns Vilkår • Ungdommens Røde Kors • FOLA – Forældrenes Landsforening
Foreningen grønlandske børn • Dansk Legeplads Selskab • Det Centrale Handicapråd • Institut for menneskerettigheder

Program
Kl. 10.00
Velkomst og underholdning
Kl. 10.15
De kreative aktiviteter:
sang, musik, leg og
underholdning starter

Under aktiviteterne gemmer
sig blandt andet:
Kl. 11.30
Frokostpause med musik
og fællessange fra scenen
Kl. 12.00
Aktiviteterne fortsætter
Arrangementet slutter kl. 12.30

• Rollespil – tør du deltage?
• STOMP – Vær med til den store fælles
koncert, giv den gas med klap, sang og
spil på skraldespande
• Musik og fællessang
• Vi leger en masse sjove fælleslege
• Se og prøv sansestien

Alle er velkomne til arrangementet.
For at sikre den bedste forberedelse, opfordrer
vi skoler og institutioner til at tilmelde sig og
angive navn og ca. deltagerantal til chf@bupl.dk
gerne inden 31. maj 2014.
Læs mere om børnenes grundlovsdag på
www.boernenesgrundlovsdag.dk
eller følg os på Facebook
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