
Sådan opretter du en klasseindsamling til Omvendt Julekalender 

Med få klik kan du oprette klassens indsamling på https://skoleindsamling.sosbornebyerne.dk/. En 

digital indsamling er nem, sikker og giver eleverne mulighed for at følge med i indbetalingerne. 

1. Find din skole ved at søge på skolens navn 

Vær opmærksom på, at der kan være flere skoler med samme navn, så vær sikker på, at du vælger 

den rigtige skole. Tilføj evt. bynavn eller skolens afdeling i søgningen. 

2. Start en indsamling under din skole, som du navngiver efter klassen 

Følg instruktionerne på siden. Vælg et mål for jeres indsamling og sæt en slutdato. Nedenfor kan du 

få tips til at skrive en tekst til jeres indsamlingsside. 

3. Del din indsamling med elever og forældre 

Del indsamlingen på intranettet, mail og sociale medier, så den er nem at finde. Forældre og andre, 

der ønsker at bidrage kan give en donation ved at klikke på knappen ”Giv bidrag” 

 

Forslag til tekst til klassens indsamlingsside: 

Overskrift: X.x deltager i Omvendt Julekalender 

I år er vores klasse med i Omvendt Julekalender. Hver skoledag i december ser vi film og taler om 
børns vilkår i andre lande, og så vender vi julen på hovedet ved at gøre gode gerninger, der både 
glæder mennesker omkring os og kommer forældreløse og udsatte børn til gode. 
 
Du kan støtte vores klasseindsamling ved at give et bidrag for en god gerning og hvis du har lyst kan 
du samtidig sende eleverne i klassen en lille hilsen. 
 
Man støtter klasseindsamlingen ved at indbetale et beløb her på siden (”Giv et bidrag”-knappen). 
Det er helt op til jer at bestemme størrelsen på beløbet. Følg vejledningen og vælg den 
betalingsmetode, der passer jer bedst. (Bankoverførsel eller MobilePay). 
 
Elevernes indsamling går til SOS Børnebyernes arbejde for udsatte og forældreløse børn. Sammen 
vender vi blikket udad og gør vi en forskel for verdens børn! Rigtig god jul til jer alle! 

https://skoleindsamling.sosbornebyerne.dk/

