
Klassen kan eventuelt mødes til en fælles søndagsbrunch, inden I går ud på 
ruterne eller til efter-indsamlings-hygge en times tid i klassen eller hjemme hos 
en elev. Her kan eleverne aflevere deres bøtter til dig. Ellers afleveres bøtterne 
i udvalgte banker på en hverdag.

VÆR MED I SOS BØRNEBYERNES LANDSINDSAMLING
Arranger en sjov og hyggelig indsamlingsdag og gør en forskel for forældreløse 
og udsatte børn sammen med din klasse. Dine elever og deres forældre bliver 
en del af SOS Børnebyernes årlige landsindsamling. I tilmelder jer nemt som 
klasse eller som familier, og I vælger selv jeres ruter tæt på, hvor I bor. 
Se hvordan I tilmelder jer på www.sosindsamling.dk

Det skal I bruge:
♥ Indsamlermateriale: Vi sender bøtte, rute, kort og information direkte til jer.
♥ Ønsker du at få ruter og materialer sendt direkte til jeres klasse? Så ring til 

os på 33 73 02 33.
♥ Besked til elever og forældre: Tid, sted, og hvordan man tilmelder sig. 

Find udkast til et forældrebrev her.

Hvor lang tid tager det?
♥ Det tager cirka 2-3 timer at gå en rute på 100-125 husstande.
♥ Selve landsindsamlingen finder sted på én udvalgt søndag mellem kl.

10 og 18.

Sådan gør I:
♥ Giv elever og forældre besked om tid og sted i god tid.
♥ Brug eventuelt nogle lektioner op til indsamlingsdagen på et emne om

børn i andre lande.
♥ Tilmeld som klasse: Ring til os på 33 73 02 33, så finder vi gode ruter og

sender dig alt samlet.
♥ Tilmeld som familier: Hver elevs familie tilmelder sig som indsamlere på

www.sosindsamling.dk. Familierne vælger deres rute og får tilsendt alt,
hvad de skal bruge.

♥ Hver rute giver i gennemsnit 1.000 kr.

https://www.sosbornebyerne.dk/skole/lav-sjove-aktiviteter/vaer-med-til-landsindsamling/download-skabeloner-til-foraeldrebreve/


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

Lidt om alder
Vær opmærksom på aldersgrænsen for at være med i landsindsamlingen. Alle, 
der har lyst til at gøre en forskel, kan være med til at samle ind, MEN:

♥ Børn under 11 år skal samle ind sammen med en voksen.
♥ Børn og unge mellem 11 og 18 år må samle ind to og to.

Aflever nemt jeres indsamlede donationer til SOS Børnebyerne
Du – eller hver familie – kan nemt og hurtigt aflevere de penge, eleverne har 
samlet ind til udsatte børn. Vælg mellem to forskellige måder: 

♥ Aflever indsamlingsbøtterne i udvalgte banker på hverdage.
♥ Eller aflever bøtterne på SOS Børnebyernes kontor i København,

Amerikavej 15 C, 2. sal.

https://www.sosbornebyerne.dk/skole/book-en-foredragsholder/



