
Kombiner eventuelt med en kage-bage-salgsdag. Nogle elever samler pant, 
mens andre bager kager og sælger dem til fordel for udsatte og forældreløse 
børn. Se mere på www.sosbornebyerne.dk/skole/aktiviteter

SAML PANT IND TIL BØRN I NØD
Mange dåser og flasker små … Indsamling af pant er en supernem måde at 
samle ind til en god sag – uden at dine elevers forældre skal have penge op af 
lommen. En pantindsamling er desuden en fin mulighed for at lære eleverne om 
genanvendelse og om børn i fattige lande, hvor mange må samle pant for at få 
mad. 

Det skal I bruge:
♥ Poser, stofnet eller papkasser til at samle dåser og flasker i. Lav eventuelt

en papkasse, som I maler/pynter fint i klassen
♥ Handsker til børnene – kan medbringes hjemmefra

Hvor lang tid tager det?
Afsæt et par lektioner eller en dag, eller saml løbende ind henover nogle uger. 

Sådan gør I:
♥ Saml pant ind i jeres lokalområde. Eller bed eleverne tage dåser og flasker

med hjemmefra.
♥ Brug et par timer, en dag – eller en uge/måned, hvor I løbende samler ind.
♥ Lad klassen aflevere dåser og flasker i samlet flok, så alle ser, hvor meget

de har samlet ind for.
♥ Fejr eventuelt succesen med hjemmebagt kage eller højtlæsning.



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 pantindsamling. 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/
https://www.sosbornebyerne.dk/skole/saadan-indbetaler-du/



