
LØB, DANS ELLER HOP FOR EN SAG
Motionsdagen er en fin og sund tradition. Og hvorfor ikke kombinere dagen 
med en indsamling til udsatte børn? Saml en årgang eller hele skolen til en 
Sponsor-me-dag med løb, dans eller svømning. Forældre, bedsteforældre og 
andre sponsorerer den enkelte elev med for eksempel 10 kr. for hver løbet 
kilometer eller hver 10 minutters dans mv. De samlede donationer går til SOS 
Børnebyerne.

Det skal I bruge:
♥ Et forældrebrev, der fortæller om arrangementet
♥ En sponsorseddel, der udfyldes sammen med familien (=sponsorerne). 

Sponsorerne kan give et bidrag pr. omgang, eleven løber
♥ Et diplom til hver elev: I kan hente skabeloner til alle tre dokumenter på 

vores hjemmeside.
♥ Afhængig af jeres valgte sport:

» Løb: Stopur, start- og slutmål – måske fint pyntet med farvede 
balloner

» Svømning: Mulighed for at være i en svømmehal
» Dans: Højttalere til musik
» Atletik: Mulighed for at være på et stadion
» Yoga: Yogamåtter, batteridrevne stearinlys og højttalere til rolig musik

TIP: Hvis I bestiller en aktivitetspakke, sender vi jer balloner, venskabsbånd og 
andet godt, som I kan bruge til arrangementet.

Hvor lang tid tager det?
I bestemmer selv niveauet. I kan enten samle hele skolen og lave en fælles mo-
tionsdag – eller I kan bare samle en klasse eller to og bruge 1- 2 idrætstimer.

Kombiner eventuelt med en fælles madaften, hvor klassen spiser 
sammen med forældrene. Se mere på www.sosbornebyerne.dk/skole/
aktiviteter

Sådan gør I:
♥ Tal med dine elever om, hvad Sponsor-me-motion er.
♥ Lad eleverne vælge deres favoritsport.
♥ Informer forældrene om arrangementet og få udfyldt sponsorsedlerne.
♥ Efter løbet samler lærerne alle sponsor-sedlerne sammen og forældrene

indbetaler deres donationer. I kan for eksempel bruge MobilePay Box,
eller skolens MobilePay nummer.

https://www.sosbornebyerne.dk/skole/lav-sjove-aktiviteter/loeb-dans-eller-hop-for-en-sag/download-materialer-til-sponsor-me-dag/
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 motionsdag. Læs mere 
om hvordan på www.sosbornebyerne.dk/skole/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/



