HOLD EN FESTLIG BINGO-BANKO-AFTEN
Bingo er en sjov aktivitet for både unge og ældre spillefugle og en oplagt mulighed for at være sammen om en god sag. Inviter klassens forældre og bedsteforældre til en festlig bingo-banko-aften. Pengene for entré og bingoplader
donerer klassen til udsatte børn.
Det skal I bruge:
♥ Et bingosæt: Kan købes i for eksempel en boghandel, på nettet – eller I
kan lave det selv.
♥ Præmier: Mange forældre vil gerne sponsorere præmier til børnenes klasse. Børnene kan også medbringe brugt legetøj. Eller I kan lave præmierne
selv i et fag som Håndværk og Design.
Hvor lang tid tager det?
Start i god tid med at skaffe/lave præmier. En bingo-banko-aften kan afholdes
på en eftermiddag eller en aften (2-3 timer).
Sådan gør I:
♥ Inviter forældre/bedsteforældre i god tid. Det kan også være en del af et
allerede planlagt trivselsarrangement i klassen.
♥ Husk at skrive priser på invitationen. For eksempel 25 kr. i entré per person eller 20 kr. per bingoplade. Nævn, at eleverne samler ind til SOS
Børnebyernes arbejde.
♥ Lad eleverne hver især stå for noget i aftenens løb: Tage imod penge i
døren, vise gaverne frem og råbe tallene op.

Kombiner eventuelt med kage-bage-salg eller andre sjove
indsamlingsaktiviteter. Se mere på 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 bingo-banko-aften.
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

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!

HOLD EN KAGE-BAGE-SALGSDAG
Børn elsker at bage. Og der kan gå helt sport i at sælge kagerne og samle ind
til udsatte børn. Bed eleverne tage hjemmebagte kager med, eller bag dem
sammen med din klasse i skolekøkkenet. Sælg kagerne på skolen eller ved et
arrangement for forældre. For eksempel til en sommerfest. Det er et sikkert hit!
Det skal I bruge:
♥ En masse kager
♥ Eller et skolekøkken med forme, røreskeer, ovne mv.
♥ Opskrifter og ingredienser til jeres kager
♥ Skilte til jeres kagebod
Sådan gør I:
♥ Book skolekøkkenet – eller brug klassens madkundskabstimer.
♥ Lav på forhånd en indkøbsliste, eller lad eleverne lave den.
♥ Køb ingredienserne. For eksempel sammen med en gruppe elever.
♥ Bag kagerne og pynt dem. Hvis I bestiller vores aktivitetspakke medfølger
fine kageflag.
♥ Mal skilte til jeres kagebod.
♥ Sælg kagerne for cirka 10-15 kr. for et stykke ved et arrangement for forældrene, klassen eller andre elever. Det kan være en sommerfest, spilleaften, eller et julemarked.
Har I ikke et skolekøkken, kan børnene også bage derhjemme, måske i små
grupper.

Kombiner eventuelt kage-bage-salgsdagen med en fælles madaften for
klassen og deres forældre. Se mere på 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 kage-bage-salg. 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 hjemmesiden.

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!

HOLD LOPPEDAG FOR EN GOD SAG
Arrangér en hyggelig loppemarkedsdag for dine elever, deres forældre og bedsteforældre. Det er en skøn mulighed for at give brugt legetøj nyt liv. Og det lærer samtidig eleverne at gøre noget godt for andre børn og for klimaet. Eleverne
medbringer selv legetøjet, så du skal kun sørge for lokalerne.
Det skal I bruge:
♥ 1-3 stykker brugt legetøj per elev
♥ Et lokale med borde og/eller tæpper. Hvis vejret er godt, kan I selvfølgelig
også være udenfor
♥ Eventuelt prisskilte
Hvor lang tid tager det?
Begynd et par uger før med at invitere børn og forældre og samle brugt legetøj.
Selve loppedagen tager højst et par timer.
Sådan gør I:
♥ Lav en invitation til forældrene og send ud.
♥ Husk at nævne, at børnene skal medbringe 1-3 stykker brugt legetøj i ren
og god stand.
♥ Indsaml legetøjet løbende.
♥ Beslut om I vil have faste priser, eller folk bare betaler det, de synes.
♥ Ved faste priser kan børnene bestemme beløbene og lave prismærker til
legetøjet. Hvis I bestiller vores aktivitetspakke, får I tilsendt prismærker.

Kombiner eventuelt med en kaffe og kage-bage-salgsbod for at skabe hyggelig
stemning – og samle endnu mere ind til udsatte børn. Se mere på
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 loppemarked. 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

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!

INVITER TIL FÆLLES MADAFTEN
Saml dine elever til en hyggelig og lærerig madaften for deres forældre, bedsteforældre 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 overskuddet 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.

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

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!

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!

LAV EN FESTLIG TOMBOLA
Tilføj et sjovt indslag til din klasses næste sommerfest eller til et skolearrangement. Tombolaen er et sikkert hit hos både store og små – og er nemmere at
gøre til virkelighed, end mange tror. Børnene har det sjovt og kan samtidig lære
en masse om at gøre et stykke arbejde sammen til gavn for andre.

Det skal I bruge:
♥ En tombola. Det kan sagtens bare være en krukke eller papæske, fint
pyntet af eleverne
♥ Lodsedler/papirstrimler til lodsedler
♥ Præmier
Hvor lang tid tager det?
Start i god tid med at skaffe præmier. Mange forældre vil gerne sponsorere
præmier til børnenes klasse. Børnene kan også medbringe brugt legetøj. Eller I
kan lave præmierne selv i et fag som Håndværk og Design.
Sådan gør I:
♥ Skaf præmierne: Sponsorerede, genbrug eller hjemmelavede.
♥ Bed eventuelt forældrene om hjælp til at skaffe præmier fra lokale butikker
og firmaer eller deres egne arbejdspladser.
♥ Få eleverne til at lave lodder: Nogle klipper papirstrimler, andre skriver
præmiekategorier på. For eksempel 1., 2. og 3. præmie og en masse
nitter! Til sidst folder et hold papirstrimlerne og lægger dem i tombolaen.
♥ Husk at markere kategori på hver præmie.
♥ Beslut, hvad lodderne skal koste. Det kan for eksempel være 25 kr.
stykket.

Lav eventuelt også en kage-bage-salgsbod eller kombiner med en loppedag
eller en fælles madaften. Se mere på 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 tombola. 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

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!

LAV SØDE PÅSKEKYLLINGER
Saml din klasse til en kreativ og hyggelig ”påsketime”, hvor eleverne samtidig
hjælper udsatte og forældreløse børn. Eleverne kan lave forskelligt påskepynt,
som de sælger til deres forældre ved et arrangement i klassen eller på forældrenes arbejdsplads. For eksempel de her skønne påskekyllinger.
Se en lille film om, hvordan I gør på www.sosbornebyerne.dk/skole/
aktiviteter
Det skal I bruge:
♥ Hvide vatæg eller flamingoæg
♥ Gul maling og pensler
♥ Fjer i forskellige farver
♥ Øjne
♥ Orange papir eller pap
♥ Orange piberensere
♥ Lim og saks
♥ Små træpinde
Hvor lang tid tager det?
Omkring 30 til 45 minutter – uden indkøb af materialer.
Sådan gør I:
♥ Mal æggene gule på den øverste del. Husk zig-zag-mønster, så nederste
del ligner en æggeskal. TIP: Sæt en træpind i ægget, så børnene har noget at holde i, når de maler.
♥ Lad ægget tørre i 10-15 minutter.
♥ Lim øjne på kyllingen og lim fjer på toppen af kyllingens hoved.
♥ Klip små, orange næb ud og lim dem på.
♥ Slut af med piberensere som fødder – gerne med tæer!
♥ Lav en hel familie eller en hel hønsegård – hvis I har tid.

I kan også lave flotte påskeæg. Se mere på 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 påskekyllinger. 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

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!

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, eleverne 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.

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

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.

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!

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.

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

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-indbetalerdu
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

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!

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 motionsdag – eller I kan bare samle en klasse eller to og bruge 1- 2 idrætstimer.
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.
Kombiner eventuelt med en fælles madaften, hvor klassen spiser
sammen med forældrene. Se mere på 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

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!

SY SJOVE SOKKEDYR
Sokkedyr er en nem indsamlingsaktivitet, som dine elever vil elske. Børnene
giver aflagte sokker nyt liv som tøjdyr og sælger dem ved et skole- eller forældrearrangement. Overskuddet donerer klassen til SOS Børnebyerne. En god
mulighed for både at være kreative, hjælpe andre børn og lære om genbrug!
Se en lille film om, hvordan I gør på www.sosbornebyerne.dk/skole/
aktiviteter
Det skal I bruge:
♥ Sokker og strømper – for eksempel børnenes eller forældrenes aflagte
eller billige sokker fra en genbrugsbutik
♥ Knapper til øjne – gerne i forskellige farver og størrelser
♥ Nål og tråd
♥ Vat eller andet fyld og garn
♥ Sakse
♥ Tuscher
♥ Eventuelt lim eller limpistol
Hvor lang tid tager det?
Bed eleverne om at tage sokker med et par dage i forvejen. Et sokkedyr tager
cirka 5 til 10 minutter at lave afhængig af detaljegraden. På én lektion kan I
sagtens nå at lave flere familier!
Sådan gør I:
♥ Indsaml sokker og knapper.
♥ Klip sokkerne til, fyld vat i og bind knude for enden med et stykke tråd.
♥ Sy knapper på som øjne og næse.
♥ Tegn munden med en tusch eller sy den på med garn.
♥ Sælg jeres sokkedyr for 20-25 kr. per styk til en skolefest, et forældremøde
eller lignende.

Aktiviteten er oplagt til et fag som Håndværk og Design eller til Klassens
Time. Kombiner eventuelt sokkedyrsdagen med kage-bage-salg eller tombola
med elevernes brugte legetøj. Se mere på 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 sokkedyr. 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

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!

LAV FLOTTE PÅSKEÆG
Saml din klasse til en kreativ og hyggelig ”påsketime”, hvor eleverne samtidig
hjælper udsatte og forældreløse børn. Eleverne kan lave forskelligt påskepynt,
som de sælger til deres forældre ved et arrangement i klassen eller på forældrenes arbejdsplads. For eksempel de her nemme og sjove påskeæg.
Se en lille film om, hvordan I gør på www.sosbornebyerne.dk/skole/
aktiviteter
Det skal I bruge:
♥ Vatæg eller flamingoæg i forskellige størrelser
♥ Maling og pensler
♥ Lim
♥ Snor
♥ Saks
♥ Eventuelt glimmer
Hvor lang tid tager det?
Omkring 30 til 45 minutter – uden indkøb af materialer.
Sådan gør I:
♥ Køb alle materialerne.
♥ Find inspiration til mønstre på nettet.
♥ Eleverne maler æggene i forskellige farver og mønstre – her er der fri leg!
♥ Lad æggene tørre i 10-15 minutter. TIP: sæt en træpind i ægget, så
børnene har noget at holde i, når de maler.
♥ Lav en løkke af snor, og lim de to ender fast med limpistol på toppen af
ægget. Så kan æggene for eksempel hænge på forårsgrene eller i vinduet.

I kan også lave søde påskekyllinger. Se mere
på 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 påskeæg. 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

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!

VÆR MED I SOS BØRNEBYERNES LANDSINDSAMLING
Arranger en sjov og hyggelig indsamlingsdag og gør en forskel for forældreløse
og udsatte børn sammen med din klasse. Dine elever og deres forældre bliver
en del af SOS Børnebyernes årlige landsindsamling. I tilmelder jer nemt som
klasse eller som familier, og I vælger selv jeres ruter tæt på, hvor I bor.
Se hvordan I tilmelder jer på www.sosindsamling.dk
Det skal I bruge:
♥ Indsamlermateriale: Vi sender bøtte, rute, kort og information direkte til jer.
♥ Ønsker du at få ruter og materialer sendt direkte til jeres klasse? Så ring til
os på 33 73 02 33.
♥ Besked til elever og forældre: Tid, sted, og hvordan man tilmelder sig.
Find udkast til et forældrebrev her.
Hvor lang tid tager det?
♥ Det tager cirka 2-3 timer at gå en rute på 100-125 husstande.
♥ Selve landsindsamlingen finder sted på én udvalgt søndag mellem kl.
10 og 18.
Sådan gør I:
♥ Giv elever og forældre besked om tid og sted i god tid.
♥ Brug eventuelt nogle lektioner op til indsamlingsdagen på et emne om
børn i andre lande.
♥ Tilmeld som klasse: Ring til os på 33 73 02 33, så finder vi gode ruter og
sender dig alt samlet.
♥ Tilmeld som familier: Hver elevs familie tilmelder sig som indsamlere på
www.sosindsamling.dk. Familierne vælger deres rute og får tilsendt alt,
hvad de skal bruge.
♥ Hver rute giver i gennemsnit 1.000 kr.

Klassen kan eventuelt mødes til en fælles søndagsbrunch, inden I går ud på
ruterne eller til efter-indsamlings-hygge en times tid i klassen eller hjemme hos
en elev. Her kan eleverne aflevere deres bøtter til dig. Ellers afleveres bøtterne
i udvalgte banker på en hverdag.

Lidt om alder
Vær opmærksom på aldersgrænsen for at være med i landsindsamlingen. Alle,
der har lyst til at gøre en forskel, kan være med til at samle ind, MEN:
♥ Børn under 11 år skal samle ind sammen med en voksen.
♥ Børn og unge mellem 11 og 18 år må samle ind to og to.
Aflever nemt jeres indsamlede donationer til SOS Børnebyerne
Du – eller hver familie – kan nemt og hurtigt aflevere de penge, eleverne har
samlet ind til udsatte børn. Vælg mellem to forskellige måder:
♥ Aflever indsamlingsbøtterne i udvalgte banker på hverdage.
♥ Eller aflever bøtterne på SOS Børnebyernes kontor i København,
Amerikavej 15 C, 2. sal.

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!

