
HOLD EN KAGE-BAGE-SALGSDAG
Børn elsker at bage. Og der kan gå helt sport i at sælge kagerne og samle ind 
til udsatte børn. Bed eleverne tage hjemmebagte kager med, eller bag dem 
sammen med din klasse i skolekøkkenet. Sælg kagerne på skolen eller ved et 
arrangement for forældre. For eksempel til en sommerfest. Det er et sikkert hit!

Det skal I bruge: 
♥ En masse kager
♥ Eller et skolekøkken med forme, røreskeer, ovne mv.
♥ Opskrifter og ingredienser til jeres kager
♥ Skilte til jeres kagebod

Kombiner eventuelt kage-bage-salgsdagen med en fælles madaften for 
klassen og deres forældre. Se mere på www.sosbornebyerne.dk/skole/
aktiviteter

Sådan gør I:
♥ Book skolekøkkenet – eller brug klassens madkundskabstimer.
♥ Lav på forhånd en indkøbsliste, eller lad eleverne lave den.
♥ Køb ingredienserne. For eksempel sammen med en gruppe elever.
♥ Bag kagerne og pynt dem. Hvis I bestiller vores aktivitetspakke medfølger

fine kageflag.
♥ Mal skilte til jeres kagebod.
♥ Sælg kagerne for cirka 10-15 kr. for et stykke ved et arrangement for for-

ældrene, klassen eller andre elever. Det kan være en sommerfest, spilleaf-
ten, eller et julemarked.

Har I ikke et skolekøkken, kan børnene også bage derhjemme, måske i små 
grupper.

https://www.sosbornebyerne.dk/skole/aktiviteter


Bestil en aktivitetspakke
Vi har samlet en aktivitetspakke med blandt andet indsamlingsbøtte, balloner, 
flag, venskabsbånd, fotos, prismærker og plakater.
Bestil den gratis aktivitetspakke på www.sosbornebyerne.dk/skole og I er 
godt på vej til at gøre en forskel for verdens forældreløse børn.

Indbetal nemt jeres donation til SOS Børnebyerne
Du kan nemt og hurtigt overføre indtægterne fra jeres kage-bage-salg. Læs 
mere om hvordan på www.sosbornebyerne.dk/saadan-indbetaler-du
Efter endt indsamling sender vi jer et diplom, som I kan hænge op i klassen.
Du og din klasse kan også oprette jeres helt egen online indsamling. 
Se mere på hjemmesiden.

Hvis I vil vide mere om SOS Børnebyernes arbejde med udsatte og 
forældreløse børn, kan I bestille et gratis foredrag til klassen. Bestil og 
læs mere om foredraget på www.sosbornebyerne.dk/skole

Tak fordi I har lyst til at gøre en forskel for udsatte 
og forældreløse børn. God fornøjelse!

Bestil et 
gratis 

foredrag!

Har I spørgsmål, så kontakt skoleansvarlig 
Charlotte Henriques på 33 73 02 33 eller  
ch@sosbornebyerne.dk

https://www.sosbornebyerne.dk/skole/bestil-en-gratis-aktivitetspakke/
https://indsamling.sosbornebyerne.dk/indsamlinger/
https://www.sosbornebyerne.dk/skole/book-en-foredragsholder/



