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Alle som deltar har fri tilgang til flere aktiviteter,

oppgaveark, fortellinger m. m. på forut.no/barn

I FORUTs barneaksjon møter barn
i Norge en annerledes verden, samtidig
som mye også er ganske likt.

Et sted å bo
Vennene Biswas (6) og Nischal (7) bor med familiene
sine på to små gårder noen mil øst for Katmandu.
Ikke langt unna bor skolejentene Puspa (8) og Anjali
(12) på Balika Peace Home, et omsorgssenter for
jenter som ikke har noen trygg familie. Husene til
guttene og skolen til jentene fikk store ødeleggelser
etter jordskjelvene våren 2015. Heldigvis ble ingen
av barna skadet og bygningene er reparert med
penger fra FORUT og barneaksjonen.

Mine barnerettigheter
Vi presenterer våre egne barnerettigheter som er
laget i samarbeid med barn i Norge og Nepal.

Filmer og musikk
I fem filmer ser barna hvordan livet er i Nepal.
På CD-platen hører vi musikk om barna vi møter.

FORUT-festival
Hele aktivitetspakken er gratis  for alle
barnehager og skoler som avslutter med
en egen FORUT-festival eller innsamlingsaktivitet.
Dere kan selge FORUT-varer, og dere kan
selge noe dere lager selv. Kanskje kan dere
også selge suppe, kake og kaffe til de voksne?
Kanskje kan dere vise film og synge noen sanger?
Overskuddet fra alle bidrag til barneaksjonen går
til FORUTs prosjekter for barn og unge i Nepal
og andre samarbeidsland, se mer på forut.no

VÆR SÅ GOD!

CD med Gaute Fortellinger

Belønningsgave

Yetiskjerf
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Venne

Basarpakke
Et utvalg av varene
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Salgspakke
Et utvalg av varene

SENDES ALLE SOM DELTAR

Fem nye filmer
- om barna i Nepal som møter nye venner og kanskje Yeti.

Fem sanger med Gaute Ormåsen
- CD med sanger inspirert av Gautes opplevelser i Nepal.

Fem illustrerte fortellinger
- for høytlesning/lesetrening.

Fem store bildeplakater
- kan settes sammen til en helhet og inspirerer til samtaler.
Mine barnerettigheter og fire andre motiv.

Yetiskjerf - til lek og rollespill med tema fra aksjonen.
MONKI - verdens beste venn kommer i år også!
Jakkemerke - til alle deltakende barn.
Veiledningshefte - 28 sider med bilder, bakgrunnsstoff,
oppskrifter, forslag til aktiviteter og tips til gjennomføring.
I - til barnas foresatte.nformasjonsbrosjyre

SENDES PÅ BESTILLING
Basarpakke med 12 gevinster og 500 lynlodd.
Varepakke med mange fine salgsvarer
som kan selges sammen med det dere lager selv.
Usolgte varer kan sendes i retur.

BELØNNINGSGAVE!
I år sender vi barneaksjonens flotte veggteppe med
fargerikt illustrert verdenskart (60x80 cm)
til barnehager og skoler som samler
inn minst kr150,-
per barn.

INNHOLDSRIK MATERIELLPAKKE
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1 2Nischal: Hurra, jeg fant en lekebil! Gjør ikke noe om den er litt ødelagt. Biswas: Jeg synes det er morsommere å kaste ball enn å leke med biler.
3 4Puspa: Jeg trives godt på skolen. Heldigvis er den reparert etter jordskjelvet. Bhagawati: Fint å treffe Biswas og Nischal og se at de har det bra.

Fem filmer

Bytur og Yeti-jakt

Balika etter jordskjelvet

Biswas og Nischal i Makaitar

Musikkvideo «Vær en venn»

Øisteins blyant på Balika 1 2 3 4



forut.no/barn

FORUT  PB 300 2803 Gjøvik  Tlf 61 18 74 Faks 61 18 74 01  E-post @forut.no25 barn

BarneaksjonenFølg oss på facebook
FORUT
barneaksjon

Vi trekker to studieturplasser
til Nepal

blant alle som deltar!

Vi trekker en EKSTRA studieturplass
til Nepal blant dere

som melder dere på før 20. juni!

Bli med i årets
barneaksjon!

Påmelding kan gjøres på:

INTERNETT: forut.no
Gå til og trykk MELD PÅ...forut.no

E-POST: barn@forut.no
Send e-post med navn og kontaktperson

FAKS: 61 18 74 01
Bruk skjema på baksiden av brevet

TELEFON: 61 18 74 25

FOR SPØRSMÅL:
Ring 61 18 74 25

eller send e-post til barn@forut.no
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FORUTs barneaksjon skaper aktivitet
over hele Norge og blant mange barn i Nepal.

Vi håper at også din barnehage/barneskole
blir med på en spennende aksjon!

- har prosjekter i flere land i Asia og Afrika

- eies av organisasjonene IOGT, Juba og Juvente

- er medlem i Innsamlingskontrollen

Se mer på forut.no

Magnus og Sofie i Oslo er
bestevenner med Monki og Minki.

Biswas og Nischal i Makaitar er
bestevenner med Monki.

Skummel Yeti observert i Elverum
da Per kledde seg ut.

FORUT-festival i Espira Kuventræ
barnehage på Os utenfor Bergen.

Spennende opplevelser i Katmandu
n r barna f r sitte p elefantryggen.å å å

Barn fra Todalen oppvekstsenter
i Surnadal er klare for å opptre.

NYHET I: år lanserer vi «kontantløs barneaksjon» med
m .bruk av VIPPS for de som ikke vil håndtere kontanter


