
Genom Operation Dagsverke får eleverna chansen att  lära sig mer om barns 
rättigheter och samla in pengar för att barn i andra länder ska få en bättre skola.

Tillsammans kan vi skapa storverk för elever runtom i världen.

Anmäl er. När ni anmält er skola får ni en länk till en insamlingssida. På insamlingssidan 
kommer ni att kunna lägga upp mer information om er kampanj. Där finns också information 
om hur besökarna kan sätta in pengar. 

Kom på konferensen. En dag fylld av engagemang och värme. Vi bjuder in inspirerande 
talare och får ett exklusivt besök av två elever från årets projektland som berättar om sin 
vardag. Vi har även workshops för både elever och lärare. Tre elever och en lärare per skola 
är välkomna att anmäla sig. Se filmen från en tidigare konferens här. 

Vi har tagit fram skolmaterial med förslag på lektioner som ska vara lätta att arbeta med 
och som har en tydlig koppling till läroplan, förmågor och olika ämnesområden. Till exempel 
samhällskunskap, svenska, biologi och historia. 

Vilket blir ert storverk? Det finns många sätt att samla in pengar på. Gör en film, sjung på 
torget eller ha en loppis. Det är bara fantasin som sätter gränser. Samla ihop er och fundera 
på vad ni helst vill göra.

Så här fungerar det: 

Boka ett skolbesök. Under Operation Dagsverke kan du bjuda in en barnrättsinformatör 
till ett besök på din skola. Eleverna får information om årets kampanj, gör roliga och lärorika 
övningar samt diskuterar barns rättigheter. Boka ett skolbesök här. 

TILLSAMMANS GÖR VI STORVERK

Lägg upp allt det ni gör och planerar att göra på er insamlingssida. Det kan ni sedan 
enkelt sprida i sociala kanaler. Bra dagar att ha sin insamling på är FN-dagen den 24 oktober 
eller Barnkonventionens dag den 20 november.

Kör så det ryker. Nu är det bara att se till att det kommer in så mycket pengar som möjligt. 
TIllsammans kan vi skapa storverk för elever runtom i världen. 

Vad blev det för storverken? Eleverna kan rapportera in vad de gjort till utvald mejladress 
via en länk alternativt kan ni skriva ut kvittot som finns som pdf på hemsida. 

Var med och tävla. Vi kommer att ha en spännande jury som utser flera skolor som vinnare 
i olika tävlingsdelar. Glöm inte att skicka in er skolas initiativ. I januari/februari kommer vi 
sedan att presentera vinnarna.

Skicka in skolans sammanställning. En ansvarig myndig person ska när insamlingen är avslu-
tad fylla i ett formulär så att vi ser att insamlingen har hanterats på rätt sätt. Fyll i formulär här.

Presentera årets resultat. Innan jullovet kommer vi att presentera resultatet av årets insam-
ling och vi lovar er att ni kommer vara otroligt stolta. 

STORT LYCKA TILL!

https://www.youtube.com/watch?v=bXdwsZsKz8A
https://unicef.se/storverk
https://unicef.se/fragor/redovisning-av-insamling-for-od-fran-elever
https://unicef.se/fragor/redovisning-av-insamling-for-od-fran-elever

