
I kan hente inspiration til fælles indsamlingsaktiviteter 
på www.sosbornebyerne.dk/skole/aktiviteter

DELTAG I DEN POPULÆRE OMVENDT JULEKALENDER
Med Omvendt Julekalender kan dine elever bruge december måned på at gøre 
noget godt for andre. Via små film og opgaver får eleverne indblik i udsatte 
børns vilkår. Det motiverer dem til at gøre gode gerninger for forældre, naboer 
eller venner, som belønner gerningerne med donationer til SOS Børnebyerne. 

Omvendt Julekalender er hvert år et stort hit. I 2019 deltog mere end 500 
skoler og samlede 300.000 kr. ind til udsatte børn. Se hvordan I tilmelder 
jer på www.sosbornebyerne.dk/julekalenderen

Hvor lang tid tager det?
½-1 time hver skoledag i december. I starter med at åbne dagens låge og 
se en kort kalenderfilm på cirka 5 minutter. Herefter laver I dagens opgave. 
Spørgsmål og opgaver varierer efter alderstrin og tager cirka 10-30 
minutter. Brug for eksempel dansktimerne, UU eller Klassens Time.

Sådan gør I:
♥ Tilmeld din klasse Omvendt Julekalender på hjemmesiden:

www.sosbornebyerne.dk/julekalenderen
♥ I får tilsendt alt materiale direkte fra os.
♥ Brug eventuelt et fag som Håndværk og Design til at lave små ting, elever-

ne kan sælge på skolen, det lokale plejehjem, forældrenes arbejdsplads
m.m.

♥ Hver skoledag i december åbner I en ny låge og ser en film om et udsat
barn fra et af de lande, SOS Børnebyerne arbejder i.

♥ Giv klassen dagens spørgsmål og opgave og diskuter emnet.



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

Besøg Omvendt Julekalender universet

På www.sosbornebyerne.dk/julekalenderen kan du finde tips og 
inspiration til:
♥ Gode gerninger
♥ Hvordan I samler ind i klassen
♥ Hvordan I let indbetaler de indsamlede pengene til SOS Børnebyerne

Du kan også åbne dagens låge, finde undervisningsmaterialer og læse om, 
hvad pengene går til. 

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



