
Kombiner eventuelt med en kaffe og kage-bage-salgsbod for at skabe hyggelig 
stemning – og samle endnu mere ind til udsatte børn. Se mere på  
www.sosbornebyerne.dk/skole/aktiviteter

HOLD LOPPEDAG FOR EN GOD SAG
Arrangér en hyggelig loppemarkedsdag for dine elever, deres forældre og bed-
steforældre. Det er en skøn mulighed for at give brugt legetøj nyt liv. Og det læ-
rer samtidig eleverne at gøre noget godt for andre børn og for klimaet. Eleverne 
medbringer selv legetøjet, så du skal kun sørge for lokalerne. 

Det skal I bruge: 
♥ 1-3 stykker brugt legetøj per elev
♥ Et lokale med borde og/eller tæpper. Hvis vejret er godt, kan I selvfølgelig

også være udenfor
♥ Eventuelt prisskilte

Hvor lang tid tager det?
Begynd et par uger før med at invitere børn og forældre og samle brugt legetøj. 
Selve loppedagen tager højst et par timer.

Sådan gør I:
♥ Lav en invitation til forældrene og send ud.
♥ Husk at nævne, at børnene skal medbringe 1-3 stykker brugt legetøj i ren

og god stand.
♥ Indsaml legetøjet løbende.
♥ Beslut om I vil have faste priser, eller folk bare betaler det, de synes.
♥ Ved faste priser kan børnene bestemme beløbene og lave prismærker til

legetøjet. Hvis I bestiller vores aktivitetspakke, får I tilsendt prismærker.



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 loppemarked. 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 www.sosbornebyerne.dk/skole

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/



