
Lav eventuelt også en kage-bage-salgsbod eller kombiner med en loppedag 
eller en fælles madaften. Se mere på www.sosbornebyerne.dk/skole/
aktiviteter

LAV EN FESTLIG TOMBOLA 
Tilføj et sjovt indslag til din klasses næste sommerfest eller til et skolearrange-
ment. 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.

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 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

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/



