ONLINE INDSAMLING – OPRET NEMT KLASSENS EGEN
På siden www.sosbornebyerne.dk/skole kan du og dine elever let oprette
jeres helt egen online indsamling til fordel for udsatte børn. I får tilsendt et link
til en digital indsamlingsbøtte. Det kan I maile direkte videre til forældre, bedsteforældre og venner – og dele på sociale medier. Så med få klik er I i fuld gang
med at gøre en forskel!
Det skal I bruge:
♥ En e-mailadresse, vi kan sende den digitale indsamlingsbøtte til. Det vil
oftest være lærerens
♥ Eleverne får linket og sender det videre til alle, de gerne vil have til at donere til indsamlingen
♥ Eventuelt et foto af klassen, som I kan sætte ind på indsamlingssiden
Hvor lang tid tager det?
Det tager højst 5 til 10 minutter at oprette jeres indsamling. Husk at dele jeres
link med så mange som muligt, så I sammen kan samle mest muligt ind til forældreløse og udsatte børn.
Sådan gør I:
♥ Gå ind på hjemmesiden og opret jeres online indsamling i fællesskab.
♥ I får en mail med link til jeres digitale indsamlingsbøtte.
♥ Eleverne deler linket med alle, de gerne vil have til at støtte jeres
indsamling.
♥ Lav eventuelt plakater, der opfordrer til at støtte jeres indsamling og hæng
dem op på skolen, i SFO eller fritidsklubben.
♥ I får jeres egen indsamlingsside. Her kan eleverne følge, hvordan det går
med indsamlingen.

Der er mange sjove måder at støtte udsatte børn på: I kan for eksempel også
sy sokkedyr, lave kage-bagesalg eller andre fælles indsamlingsaktiviteter. Se
mere på www.sosbornebyerne.dk/skole/aktiviteter

Jeres donationer bliver automatisk indbetalt til SOS Børnebyerne
Det er supernemt for dig og din klasse. I kan hele tiden følge med i, hvor meget
I har samlet ind. Man kan vælge at indbetale anonymt. Alle de penge, der bliver
doneret til jeres online indsamling, lander direkte hos SOS Børnebyerne. Herfra
kan de hurtigst muligt komme ud og gøre gavn for børnene.

Bestil et
gratis
foredrag!

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

Har I spørgsmål, så kontakt skoleansvarlig
Charlotte Henriques på 33 73 02 33 eller
ch@sosbornebyerne.dk

Tak fordi I har lyst til at gøre en forskel for udsatte
og forældreløse børn. God fornøjelse!

