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1098 CHILD HELP LINE: 
noen ganger er det krise

I Skoleløpet 
lærer elevene 
om bistand og 
utviklingsarbeid, 
i tråd med fl ere 
viktige lærings-
mål i skolen.

forut.no

Invitasjon



Skoleløpet er en skoleaksjon der elevene lærer om ulike temaer innen bistand og utviklingsarbeid, samtidig som de selv bidrar til viktig innsats for jevnaldrende.I årets aksjon forteller vi om 1098 Child Help Line, en krisetelefon for barn i Nepal som FORUT støtter. I Skole-løpet forteller vi om hvordan vi sammen kan hjelpe barn som rammes av omsorgssvikt, utnyttelse og barnearbeid.Gjennom et enkelt informasjonsblad og et videoforedrag blir elevene kjent med barn som er hjulpet gjennom 1098 Child Help Line.

Skoleløpet kan brukes av enkeltklasser eller hele skolen når som helst i løpet av skoleåret. Materiellet tilsendes gratis. Så langt det er mulig besøker FORUT gjerne skoler med en orientering og et klasseforedrag som en del av skolens gjennomføring av Skoleløpet. Ta kontakt med oss for en avtale.
Påmelding på epost til barn@forut.no 
– eller ring oss på 61 18 74 25.

Hva er Skoleløpet?

Velkommen til en lærende og aktiv innsats for barn i andre land!

Slik bor jentene på Balika…

Sakis vanskelige dagerSaki (5) er en av de yngste og sist ankomne jentene på jentehjemmet Balika i Nepal. Her får hun og mange andre jenter i ulike aldre hjelp ut av barne-arbeid eller annen omsorgssvikt etter kontakt med 1098 Child Help Line. I Skoleløpet blir elevene bedre kjent med Saki og andre barn. Vi presenterer grunnene til at jentene kontaktet 1098 Child Help Line, og forteller om hva slags hjelp og støtte de får.(Historien om Saki er sann. Navnet er endret av personvernhensyn)



1 Meld på skolen på barn@forut.no eller telefon 61 18 74 25.
2 Sett sammen en arrangørgruppe av elever og ansvarlig lærer.
3 Bruk elevheftet og videoforedraget sammen med elevene. Snakk om temaet.
4 Snakk om sponsorkortet som er en del av elevheftet. Hjelp elevene med å skaff e mam-ma, pappa eller andre som sponsorer med noen kroner for hver runde eleven løper.

5 Lag en løype på rundt en kilometer, gjerne med en drikke- og fruktstasjon ved mål.Husk tilrettelegging for elever med særlige behov.
6 Lærer bekrefter antall runder elevene har løpt og hjelper med summering på elevens sponsorkort. Kortet og pengene samles inn på en avtalt dag.
7 Overfør pengene til FORUTs konto 7874.06.61247, merket med skolens navn. Del ut diplom – og tusen takk for innsatsen!

Et kortfattet nyhetsbrev fra aktuelle prosjekter 
sendes skolen senere i skoleåret.

Ønsker skolen besøk og klasseforedrag 
med noen fra FORUT? 
Ta kontakt – vi stiller opp så langt vi har 
kapasitet!

Hvordan gjennomføres Skoleløpet?

Raufoss skole på Vestre Toten i Oppland deltok 

i Skoleløpet med 240 elever høsten 2015.



For tretti år siden startet Sumnima Tuladhar og noen medstudenter organisasjonen CWIN, Child Workers in Nepal. På tre tiår har CWIN blitt en av de viktigste barne-rettighetsorganisasjonene i Nepal. Titusenvis av barn i krise og uten trygge familier har fått hjelp og støtte. Da to katastrofale jordskjelv rammet Nepal våren 2015, satte CWIN i gang en enorm nødhjelpinnsats med ekstra-ordinær økonomisk støtte fra FORUT.  – Vi ble alle ram-met av jordskjelvene, så det ble en veldig vanskelig hjel-peinnsats, forteller Sumnima. I løpet av få dager hadde CWIN rekruttert 850 frivillige medarbeidere til pakking av alt fra mat til medisiner, drikkevann og leker til barn og deres familier. Fram til våren 2016 er det delt ut flere tusen telt til erstatning for ødelagte hus. I vinter har flere enn 11 000 barn fått vinterklær, etter at mye av det de hadde ble ødelagt i jordskjelvene. I etterkant av slike store katastrofer blir barn ekstra sår-bare og utsatt for både omsorgssvikt og utnyttelse fordi hus, skoler og familier bokstavelig talt går i oppløsning. CWIN har merket er stor økning i antall henvendelser til 1098 Child Help Line etter jordskjelvene, og hjelper nå flere barn enn noen gang før.– Derfor trenger vi hjelp og støtte fra organisasjoner som FORUT, slik at vi kan videreføre og forsterke det langsik-tige hjelpearbeidet for barn i krise, sier Sumnima. – Jeg hilser til alle skoler i Norge og ønsker dere velkommen til felles innsats i Skoleløpet!

forut.no

Sumnima Tuladhar

Sumnina leder viktig hjelpeinnsats i Nepal

På forut.no/skolelopet fi nnes mer informasjon 
om «hva og hvordan».

Skoleløpetarrangeres av bistandsorganisasjonen FORUT.
FORUThar prosjekter i Nepal, India, Sri Lanka, Malawi og Sierra Leone.
FORUTfår pengestøtte fra NORAD og er medlem i Innsamlingskontrollen. 
Spørsmål? Kontakt oss på 61 18 74 00 eller forut@forut.no

Fra Katmandu i minuttene etter det første jordskjelvet.
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Våre samarbeidsskoler over hele landet 

melder om sterk felles innsats når de 

arrangerer Skoleløpet, og vi i FORUT 

ser at dette også handler om «kultur-

bygging» rundt felles mål og verdier for 

skolene.

Velkommen til læring og egen aktivitet 

rundt viktige læringsmål om solidaritet, 

kulturforskjeller og utviklingsspørsmål.


