
INVITER TIL FÆLLES MADAFTEN 
Saml dine elever til en hyggelig og lærerig madaften for deres forældre, bedste-
forældre og søskende. Sæt for eksempel fokus på udenlandsk mad og inviter 
til street food marked, hvor eleverne i fællesskab har lavet retterne. Eller bed 
eleverne tage en ret med hjemmefra. Forældrene betaler per ret, og hele over-
skuddet går til udsatte børn.

Det skal I bruge: 
♥ Små boder/borde, hvor eleverne kan sælge retter fra forskellige lande
♥ Borde, hvor familierne kan sidde og spise maden
♥ Service

Hvor lang tid tager det?
Det afhænger af, om eleverne selv tilbereder maden eller har en ret med hver 
hjemmefra. Selve madaftenen kan strække sig over et par timer. 

Sådan gør I:
♥ Lad eleverne lave fine invitationer til familierne og del dem ud.
♥ Beslut jeres retter nogle dage i forvejen og find opskrifter.
♥ På selve dagen: Brug formiddagen på at købe ind og lave maden.
♥ TIP: Hent lækre opskrifter fra SOS-mødre i hele verden på

www.sosbornebyerne.dk/skole
♥ Eleverne kan også have en ret med hjemmefra.
♥ Sæt borde op til små boder. Pynt dem fint op – for eksempel med flag fra

de lande, retterne kommer fra.
♥ Forældrene betaler et beløb per ret, og hele overskuddet fra madaftenen

går til SOS Børnebyerne.

https://www.sosbornebyerne.dk/skole/sos-moedrenes-bedste-opskrifter/


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 madaften. 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/



