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En pedagogisk skoleaksjon om barns rettigheter, 
bærekraftig utvikling og hvordan skolegang kan  
være en vei ut av fattigdom.

Skoleløpet leveres av bistandsorganisasjonen FORUT.

INDRANIS 
DRØM



Bruk undervisningsfilmen, 
dansen og det andre  
pedagogiske materiellet  
for én eller flere  
spennende skoletimer. 

Elevene finner  
sine støttespillere.

1. Lær!

Lag en løype, gjerne med 
drikke- og fruktstasjon 
underveis. Dans til  
Skoleløpet-låta «Million mil»  
som felles oppvarming.

3. Løp!

4. Bekreft!

Del ut diplom som takk for 
god innsats for barn og unge  
i FORUTs prosjektland.

5. Del ut!

Bekreft antall runder 
elevene har løpt.

2. Skaff  
 sponsorer!

  FORUT Skoleløpet er et ferdig pedagogisk 
opplegg for én undervisningstime og én aktivitetsøkt 
der elevene lærer om: 

  Skoleløpet kan gjennomføres når som helst  
i løpet av skoleåret.

 Materiellet er gratis og lett å ta i bruk.  
Deltagerne forplikter seg til en innsamling. Før løpet  
skaffer elevene seg sponsor(er) som støtter med et  
selvvalgt beløp per runde eller et fast beløp. Skolen  
kan også samarbeide med lokalt næringsliv om en  
sponsoravtale. Så langt det er mulig besøker FORUT  
skoler og holder undervisning som en del av skolens  
deltagelse i Skoleløpet. Ta kontakt for avtale.

           Konkrete eksempler fra India vil hjelpe  
elevene å forstå barnerettighetene og bærekraftsmålene 
bedre. Pengene elevene løper inn går til FORUTs  
bistandsarbeid i Asia og Afrika, blant annet for barn  
og ungdom i slummen i Bangalore.

FNs barnekonvensjon 

FNs bærekraftsmål (5.-10. trinn) 

Hverdagen til barn og unge i slummen i India 

At vi sammen kan forandre verden

Hva:  

Hvordan:

Hvorfor:

Når:

Dette er Skoleløpet

Indrani har en drøm om å bli lærer



Indrani

Bli kjent med Indrani fra India
                     er 15 år og bor i et slumområde i storbyen  
Bangalore i India. Hverdagen er sterkt preget av covid-19, 
som skaper store utfordringer for mennesker som fra før 
lever på små marginer. Livet i slummen viser tydelig hvordan  
fattigdom, helse, arbeidsliv og mangel på utdanning henger 
sammen. Gjennom hverdagen til Indrani får elevene  
kjennskap til barnerettighetene og FNs bærekraftsmål. 
 
Indrani er ei jente med tydelige mål og drømmer for fremtiden, 
og hun jobber hardt på skolen for å ha mulighet til å oppfylle 
drømmene sine. I filmen ser vi ei tenåringsjente som er aktiv 
på sosiale medier, hjelper til hjemme og som liker å danse, 
gjerne sammen med venninnen Geetha. 

Mange barn i Norge ble kjent med Indrani i 2011 da hun som 
femåring var hovedperson i FORUT Barneaksjonen. Siden 
den gang har hun og familien hatt nær kontakt med FORUT. 
Skoleløpet lar dere også bli kjent med Indrani som barn. 
Barneaksjonen i år relanserer aksjonen fra 2011, og vi  
anbefaler å ta i bruk filmer, aktiviteter og musikk derfra  
for de yngste barna i skolen. 
 
Gjennom deltagelse i FORUT Skoleløpet bidrar din skole til 
en felles innsats for en mer bærekraftig verden. Skoleløpet 
er et godt verktøy for å dekke det tverrfaglige temaet  
bærekraftig utvikling gjennom fagene samfunnsfag, norsk, 
naturfag og KRLE. 
 

• Elevhefte med sponsorkort til hver elev 
Inneholder fakta og bakgrunnsstoff om  
barnekonvensjonen, bærekraftsmålene,  
India og Indrani og familien.

• Plakat til bruk i undervisningen

Skolen får tilsendt:

• Film i to versjoner, én for 1.-4. trinn  
og én for de eldre elevene. 

  
• Musikkvideo og danseinstruksjon  

til “Million mil”. 
 
• Elevoppgaver 
 
• Veiledning og ressurser til lærerne 
 
• Plakat til bruk i undervisningen 
 
• Diplom til elevene  
 
• Rapport og takkebrev med skolens  

innsamlede beløp etter gjennomføring.  
 
• Kontantløs aksjon med egen 

innsamlingsside på spleis.no 

Skolen får tilgang  
til ressurser på 
forut.no/skolelopet

Indrani og Geetha

Indrani i 2011, 
5 år gammel. 



Bistandsorganisasjonen FORUT  
arbeider mot fattigdom og for en 
rettferdig verden. Vi kjemper for at 
barn og kvinner skal få realisert sine 
rettigheter, og at rusmidler og dårlig 
psykisk helse ikke skal hindre 
trygghet og utvikling.  
 
FORUT har rammeavtale med 
Norad. I tillegg finansieres  
utviklingsprosjektene gjennom  
egne informasjons- og innsamlings-
kampanjer i barnehager og skoler 
og en givertjeneste der folk gir et 
fast månedlig beløp. 

www.forut.no/skolelopet 

Telefon: 61 18 74 25 
e-post: barn@forut.no 
www.forut.no/skolelopet

Påmelding Husk å oppgi skolens navn  
og adresse, antall elever og 
klasser som skal delta og  
når løpet skal gjennomføres.  
Legg til en kontaktperson  
med telefon og e-post  
- resten ordner vi!

Vi anbefaler  
Skoleløpet
                           i Brumunddal har i hele 13 år deltatt  
i FORUT Skoleløpet, og dette er noe vi setter stor pris  
på å kunne få være en del av. 
  
Skolens visjon er «Omsorg og raushet under regnbuen,  
gir mestring og læring for alle». Dette er også noe som er  
hovedintensjonen ved FORUT Skoleløpet. Det å kunne gi alle 
barn en trygg og god oppvekst, med muligheter til utdanning, 
er ikke en selvfølge for alle. Gjennom FORUT sitt materiell  
og ressurser får elevene muligheter til å lære mer om  
jevnaldrende barn i andre land sine levekår, og på denne måten 
se viktigheten av å kunne bidra for å utjevne disse forskjellene. 
  
FORUT Skoleløpet på Mørkved er en dag der hele skolen  
samles i gymsalen. Her fremføres det innslag i form av sang  
og appeller med tilknytning til årets tema. Etter dette går turen 
ut for oppvarming med felles dans for 330 elever, før selve  
skoleløpet settes i gang. I forkant av denne dagen har hvert 
trinn arbeidet med temaet for årets aksjon.   
  
Dagen skaper en fellesfølelse for elever og ansatte på vår 
skole, og ikke minst at man bidrar til å gi andre barn  
muligheter til å oppleve det samme. 
  
Vi anbefaler andre skoler rundt om i Norge til å bli med i  
Skoleløpet, for å bidra til omsorg og raushet under regnbuen! 
  
En stor hilsen fra elever og ansatte på Mørkved skole!

FORUT er medlem  
av Innsamlingskontrollen.  

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

Selda Ekiz 
fysiker og programleder

Mørkved skole


