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En pedagogisk skoleaksjon

om FNs bærekraftsmål og

hvordan en god skole gir

barn muligheter i livet. 
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Anbefales av Selda Ekiz



Sett gjerne sammen en arrangørgruppe av elever og ansvarlig lærer.

Det pedagogiske materiellet består av et elevhefte til hver elev og 

en film beregnet for en skoletime. Det er mulig å bruke lengre tid på 

temaene dersom det er ønskelig. Bruk elevheftet og filmen som 

utgangspunkt for samtale med elevene og utforsk ekstramateriellet på 

forut.no/skolelopet.

Sponsorkortet er en del av elevheftet. Tips elevene om hvordan de 

kan skaffe sponsorer (mamma, pappa, besteforeldre eller andre).

Lag en løype på rundt en kilometer, gjerne med drikke- og fruktstasjon 

ved mål. Husk tilrettelegging for elever med spesielle behov.

Lærer bekrefter antall runder elevene har løpt og hjelper med 

summering på elevenes sponsorkort. Kortet samles inn på avtalt dag 

og kontrolleres opp mot innsamlet beløp på skolens Spleis-side. 

Alle elevene får et diplom som takk for god innsats for barn og unge 

i FORUTs prosjektland.  
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HVORDAN 
gjennomføre Skoleløpet?

Skoleløpet er en skoleaksjon der elevene lærer om globale temaer som FNs bærekraftsmål, 

bistand og utviklingsarbeid, samtidig som de selv bidrar med viktig innsats for 

jevnaldrende. Skoleløpet kan gjennomføres av enkeltklasser eller hele skolen 

samlet, når som helst i løpet av skoleåret. Materiellet er gratis og utarbeidet 

på en slik måte at Skoleløpet enkelt kan organiseres og gjennomføres. 

Pengene skolen løper inn går til FORUTs bistandsarbeid i Asia og Afrika.

Så langt det er mulig besøker FORUT skoler og holder 

undervisning som en del av Skoleløpet.

Ta kontakt med oss for avtale.

HVORFOR Skoleløpet?



Zainab bor i landsbyen Kareneh i Sierra Leone sammen med

moren sin og flere søsken. Far er død. Sierra Leone er et av verdens

fattigste land og familien sliter med å få endene til å møtes. Zainab går

på skolen og trives der, men forteller om dager uten mat. Det gjør henne

kvalm og svimmel med vanskeligheter for å konsentrere seg på skolen. To

av de eldre brødrene hennes måtte oppgi drømmen om utdanning for å bidra

til familiens inntekt. De jobber nå på rismarkene sammen med moren. 

FORUT Skoleløpet fokuserer i år på utdanning som en vei ut av fattigdom og som en 

døråpner for mange fattige barn. Samtidig ser vi hvordan fattigdom også er et hinder for 

utdanning. Gjennom familiens hverdag blir vi kjent med fire av FNs bærekraftsmål: Utrydde

fattigdom, god helse, god utdanning og samarbeid om å nå målene. Skal vi nå målene må alle

trekke i samme retning. Gjennom deltagelse i FORUT Skoleløpet bidrar din skole til dette. 

Møt 11 år gamle 
Zainab fra Sierra Leone

Film om Zainab og hennes hverdag.

Det er to versjoner av filmen, en for 

1.-4. klasse og en for de eldre elevene. 

FILM

Stor plakat med FNs bærekraftsmål

som kan henges opp i klasserommet.

AKSJONSPLAKAT

Alle elevene som deltar får utdelt et

eget diplom som takk for innsatsen.

DIPLOM TIL ELEVENE

Spleis leverer elektronisk betalingsløsning 

til Skoleløpet. Hver skole får sin egen 

innsamlingsside der dere kan følge 

med på innsamlet beløp.

KONTANTLØS AKSJON MED SPLEIS

Hver elev får et elevhefte med fakta og

bakgrunnsstoff om Sierra Leone, FNs

bærekraftsmål, utviklingssamarbeid,

global solidaritet og samtalespørsmål. 

I elevheftet er også sponsorkortet der 

elevene noterer ned sine personlige

sponsorer, læreren kvitterer for innsamlet

beløp og eksempler på hva FORUT kan

utføre for innsamlet beløp.

Et eget veiledningshefte til lærerne 

med informasjon om FORUT, forslag 

til gjennomføring og bruk av Spleis.

ELEVHEFTE

VEILEDNING

MATERIELL som skolen får:
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www.forut.no/skolelopet

Telefon: 61 18 74 25

e-post: barn@forut.no

www.forut.no/skolelopet
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Husk å oppgi skolens 
navn og adresse, antall
elever som skal delta og 
når løpet skal gjennomføres.
Legg til en kontaktperson
med telefon og e-post 
- resten ordner vi!

”Solvang skole på Hamar
markerer hvert år internasjonal uke.
I fjor deltok vi for første gang på FORUT
Skoleløpet. En representant fra FORUT holdt
undervisning for elevene, et foredrag for 1.-3.
trinn og et for 4.-7. trinn. Både lærere og elever var
veldig fornøyde og engasjementet var dermed på topp
hos elevene da hele skolen dro rett ned til løpebanen for å løpe. 

Elevene var ivrige og ønsket å klare flest mulig runder for å samle
inn mest mulig penger. At selve innbetalingen foregikk via Spleis gjorde
at lærerne slapp å håndtere, og samle inn kontanter. I tillegg var det 
spennende å følge med på spleis.no for å se hvor mye skolen hadde 
samlet inn totalt. Elevene fulgte ivrig med og regnet ut hvor mange 
doer de kunne bygge og om det snart var nok til et hus. 

Vi kommer til å fortsette med Skoleløpet som er et godt opplegg,
med innsamling til en god sak, og alt godt 
tilrettelagt av FORUT.”

”Gjennom FORUT Skoleløpet 
får elevene både kunnskap om hvordan 
verden fungerer og fysisk aktivitet.       
Derfor anbefaler jeg det!”

Selda Ekiz
fysiker og 

programleder 

Referanse:
Solvang skole 


	FORUT Skoleløpet invitasjon 2018-19
	Layout 1_Page 2
	Layout 1_Page 3
	Layout 1_Page 4

