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AKTION FN-PAKETET 

Nedan följer en beskrivning av vad som ingår i Aktion FN-materialet för FN-skolor. 
Materialet har en tydlig koppling till våra tre kampanjer och är utvecklat för att kunna 

användas utan krav på tidigare förkunskaper. Allt material finns länkat eller nedladdningsbart 

på FN-skolornas resurssida på nätet, som nås via http://www.fn.se/skola/fn-skola/resurssida/.  

Om du saknar inloggningsuppgifter till resurssidan, kontakta din skolhandläggare.  

Powerpointpresentationer 

Tre powerpointpresentationer, en om varje kampanj, finns att ladda ner från resurssidan. 

Powerpointpresentationerna innehåller bilder och talarmanus och är tänkta att vara ett stöd 

för lärare som vill berätta mer för sina elever om kampanjerna eller för elever som vill 

genomföra föreläsningar och andra informationsaktiviteter som en del av sin Aktion FN. På 

www.fn.se finns ytterligare information om samtliga kampanjer. Du är naturligtvis också 

välkommen att höra av dig till din skolhandläggare eller kampanjansvarig om du har frågor. 

Filmtips 

På resurssidan finns också länkar till filmer som på olika sätt berör kampanjerna. Filmerna 

kan både användas i klassrummet och i utåtriktade aktiviteter.  

Flicka: Ana fyller 14 

Ana lever med sin familj i Guatemala City. Hon drömmer om att studera och bli läkare, men 

på sin 14-årsdag förstår Ana hur långt det är mellan hennes egna drömmar och omgivningens 

förväntningar. Ana fyller 14 belyser på ett gripande sätt problematiken med barnäktenskap. 

Filmen finns på alla FN-skolor, och en tillhörande lärarhandledning kan laddas ned från 

resurssidan.  

Flicka: The Girl Effect 

En fartfylld och grafiskt snygg film om varför det är så viktigt att satsa på flickor och hur 

flickors utveckling kan lyfta inte bara flickorna själva utan ett helt samhälle.  

Flicka: Too Young to Wed: Destaye 

Destaye är en ung flicka i Etiopien. Hon giftes bort när hon bara var 11 år gammal, och fick 

sluta skolan några år senare när hon blev gravid. FN:s befolkningsfond UNFPA har gjort 

denna film där Destaye och hennes man själva berättar om sitt liv.  

Skolmat blir kunskap: Vad äter man för skolmat i Demokratiska republiken Kongo?  

På Don Bosco Ngangi-centret i Goma i östra Kongo går 3000 flyktingbarn i skolan. Centret 

får stöd av FN:s livsmedelsprogram, som ser till att man kan servera skolmat varje dag. Hör 

eleverna berätta om sin situation och få reda på vad man äter till skolmat i DR Kongo.   

Skolmat blir kunskap: Fredrik Eriksson och Svenska FN-förbundet besöker Kambodja 

Kocken Fredrik Eriksson besöker en av de skolor i Kambodja där barnen får skolmat genom 

Skolmat blir kunskap och pratar med både lärare och elever om vad kampanjen betyder för 

dem.  

Röj-en-mina: The Designer 

Ironisk film om en man som designar minor. Mannen diskuterar fördelarna med modern 

teknik och nya material, men vill inte ta något ansvar för de skador som minorna orsakar. Bra 

för att väcka diskussion.  

http://www.fn.se/skola/fn-skola/resurssida/
http://www.fn.se/
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Röj-en-mina: UN in Cambodia: Mine Action 

Film om minröjningsarbete i Kambodja, dit en del av resurserna från kampanjen Röj-en-mina 

går. Innehåller både information om minor och filmsekvenser från minröjningsarbete i fält. 

Interaktiva övningar  

Till varje kampanj har vi tagit fram två interaktiva övningar. Dessa finns att ladda hem i ett 

separat kompendium på resurssidan. Inga förkunskaper krävs för att genomföra övningarna, 

och de kan användas både som introduktion för eleverna och som underlag för utåtriktade 

aktiviteter.  

Grafiskt material   

De skolor som deltar i Aktion FN får tillgång till en logotyp i två versioner, en med och en 

utan FN-förbundets egen logotyp. Vi uppmuntrar skolorna att använda Aktion FN-loggan i 

all marknadsföring av sitt Aktion FN-evenemang. Om Aktion FN-logotypen används 

tillsammans med logotypen för certifierad FN-skola kan varianten utan FN-förbundets 

logotyp användas. Om logotypen däremot används utan FN-skoleloggan bör varianten med 

FN-förbundets logotyp användas.  

I det grafiska materialet ingår även ett färdigt utkast till affisch som skolorna själva kan fylla 

med information om sitt evenemang och skriva ut. Det finns också en kampanjbanner och ett 

fotografi till varje kampanj att använda på affischer och i annan marknadsföring. Om ni vill 

använda fotografierna är det viktigt att ni anger källan som står i varje bilds namn.  

Övrigt material  

Förutom det material som tagits fram speciellt till Aktion FN finns det affischer, flyers, 

gnuggistatueringar mm material för var och en av kampanjerna som vi kan skicka gratis till er 

inför ert evenemang. Hör av er till oss och berätta vad ni ska göra, för vilken kampanj och 

ungefär hur många ni tror att ni kommer att nå. 

Till kampanjerna Flicka och Skolmat blir kunskap finns det också mobila fotoutställningar 

som ni kan låna till ert evenemang. Observera att det bara finns ett fåtal exemplar av varje 

utställning, och att det alltså är först till kvarn som gäller.   
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ÅRETS UTMANING! 

 

Nyströmska skolan i Söderköping utmanar alla FN-skolor att cykla för en bättre värld!  

På FN-skolan Nyströmska skolan i Söderköping har elever i flera år cyklat på träningscyklar 

för en bättre värld och genom sponsring per kilometer från lokala företag samlat in pengar till 

välgörande ändamål. Bland annat har man cyklat till Sudan, Indien och Etiopien och samlat in 

pengar till vattenreningsprojekt, brunnar och skolmat.  

I år kommer Nyströmska skolan att genomföra en sponsrad cykling från Söderköping till alla 

35 FN-skolor i Sverige på träningscyklar och söka sponsring från lokala företag för varje 

cyklad kilometer (eller en fast summa som företagen själva bestämmer).  Nyströmska skolan 

utmanar alla FN-skolor att göra samma sak och cykla för en bättre värld!  

Eleverna följer sin färd genom att arrangörerna ritar in på en karta hur långt de kommit efter 

varje dag/vecka. För att öka delaktigheten i cyklingen går det att till exempel ordna 

utmaningar där olika klasser tävlar mot varandra under 24 timmar. 

Nyströmska skolan kommer att börja cykla den 5 februari och gå i mål den 22 mars, lördagen 

i Aktion FN-veckan. De exakta datumen kan naturligtvis anpassas utifrån varje skolas 

förutsättningar, men vi vill uppmuntra att ni bestämmer ett slutdatum i Aktion FN-veckan. 

På nästföljade sidor finner ni ett förslag till sponsorbrev som ni själva kan anpassa med 

datum, den kampanj ni väljer att stötta, er skolas logga mm samt en lista över delsträckor 

mellan FN-skolorna. Om ni vill vara med i utmaningen, anmäl er till Stella Lundén, 

skolhandläggare. 
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FN Skolor 2014 

Cykla för en bättre värld 

     

Den STARTDATUM 2014 till den SLUTDATUM 2014 kommer vi på FN-skolan XX-

gymnasiet i X-stad att genomföra en sponsrad cykling på träningscyklar till förmån för FN:s 

fältarbete för flickors rättigheter/mot landminor/för utbildning. Vi söker nu sponsring 

motsvarande 1 krona per cyklad kilometer och hoppas att ni vill vara med genom att sponsra 

antingen hela sträckan eller en del av den.   

Vi kommer att cykla sammanlagt 2834 kilometer, motsvarande en resa till alla certifierade 

FN-skolor i Sverige. Samtidigt kommer andra FN-skolor i Sverige att göra samma sak i en 

gemensam insats för en bättre värld. Eleverna följer sin färd genom att vi ritar in på en karta 

genom Sverige hur långt vi kommit efter varje dag/vecka. Vår förhoppning är att vi når ända 

fram till den SLUTDATUM och därmed samlar in minst 2834 kr som går direkt till Svenska 

FN-förbundets kampanj Flicka/Röj en mina/Skolmat blir kunskap.  

Vill ni vara med och bidra?  

Meddela oss att ni sponsrar en del av sträckan i pengar – varje krona gör skillnad! Pengarna 

sätts in på FN-fondens 90-konto 90 00-79-5. Märk insättningen Aktion FN 

Skolmat/Minor/Flicka och sponsorföretagets namn.  

Våra sponsorers namn sätts upp i anslutning till där cyklarna är placerade och vi hoppas göra 

ett uppslag i media i samband med målgång.  

Tack på förhand!   

Kontaktperson 

XX-gymnasiet 

Telefon 

E-post 

 

  

http://www.fn.se/skola/fn-skola/
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Årets utmaning: FN-skolor och avstånd 

Nyströmska skolan (Söderköping) till Stagneliusskolan (Kalmar) = 277 km 

Stagneliusskolan (Kalmar) till Söderportgymnasiet (Kristianstad) = 203 km 

Söderportgymnasiet (Kristianstad) till Söderlättsgymnasiet (Trelleborg) = 132 km 

Söderlättsgymnasiet (Trelleborg) till Nya Malmö Latin (Malmö) = 33 km 

Nya Malmö Latin (Malmö) till Spyken (Lund) = 19 km 

Spyken (Lund) till Katedralskolan (Lund) = 1 km 

Katedralskolan (Lund) till Polhemskolan (Lund) = 1 km 

Polhemskolan (Lund) till Sannarpsgymnasiet (Halmstad) = 133 km 

Sannarpsgymnasiet (Halmstad) till Elof Lindälvs Gymnasium (Kungsbacka) = 132 km 

Elof Lindälvs Gymnasium (Kungsbacka) till Hulebäcksgymnasiet (Mölnlycke) = 32 km 

Hulebäcksgymnasiet (Mölnlycke) till Ingrid Segerstedts gymnasium (Göteborg) = 13 km 

Ingrid Segerstedts gymnasium (Göteborg) till Polhemsgymnasiet (Göteborg) = 6 km 

Polhemsgymnasiet (Göteborg) till Tingsholmsgymnasiet (Ulricehamn) = 132 km 

Tingsholmsgymnasiet (Ulricehamn) till Per Brahegymnasiet (Jönköping) = 52 km 

Per Brahegymnasiet (Jönköping) till Rudbacksgymnasiet (Tidaholm) = 55 km 

Rudbecksgymnasiet (Tidaholm) till Gymnasium Skövde Västerhöjd (Skövde) = 31 km 

Gymnasium Skövde Västerhöjd (Skövde) till Karolinska skolan (Örebro) = 155 km 

Karolinska skolan (Örebro) till S:t Eskils gymnasium (Eskilstuna) = 86 km 

S:t Eskils gymnasium (Eskilstuna) till Västerås Citygymnasium = 46 km 

Västerås Citygymnasium (Västerås) till Carlforsska gymnasiet (Västerås) = 1 km 

Carlforsska gymnasiet (Västerås) till VBU Högbergsskolan (Ludvika) = 114 

VBU Högbergsskolan (Ludvika) till Falu Frigymnasium (Falun) = 71 km 

Falu Frigymnasium (Falun) till Voxnadalens gymnasium (Edsbyn) = 102 km 

Voxnadalens gymnasium (Edsbyn) till Räddningsgymnasiet-Sandö(Sandöverken)= 286 km 

Räddningsgymnasiet (Sandöverken) till Bolandgymnasiet (Uppsala) = 439 km 

Bolandgymnasiet (Uppsala) till Arlandagymnasiet (Arlanda) = 40 km 

Arlandagymnasiet (Arlanda) till Tibble Fristående Gymnasium (Täby) = 33 km 

Tibble Fristående Gymnasium (Täby) till Danderyds gymnasium = 4 km 

Danderyds gymnasium till Cybergymnasiet Odenplan (Stockholm) = 10 km 

Cybergymnasiet Odenplan (Stockholm) till Viktor Rydberg Gymnasium Jarlaplan 
(Stockholm) = 1 km 

Viktor Rydberg Gymnasium Jarlaplan (Stockholm) till International School of the Stockholm 
Region (Stockholm) = 5 km 

International School of the Stockholm Region (Stockholm) till Fredrika Bremergymnasierna 
Erika (Handen) = 21 km 

Fredrika Bremergymnasierna Erika (Handen) till Nyköpings gymnasium (Nyköping) = 104 
km 

Nyköpings Gymnasium (Nyköping) till Nyströmska skolan (Söderköping) = 64 km 

 

Totalt: 2834 km 
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ANDRA EXEMPELAKTIVITETER 
Självklart finns det många andra saker att göra på Aktion FN. Egentligen är det bara fantasin 

som sätter gränser. Här har vi samlat några väl beprövade idéer som FN-skolor genomfört 

tidigare. Har ni en idé som ni skulle vilja bolla med oss, tveka inte att höra av er! 

FN-frukost 

Duka upp till frukost i skolmatsalen! Baka, köp in eller låt lokala handlare donera färskvaror 

och gör smörgåsar, kaffe och te. Med husmors goda minne kanske ni kan få låna köket för att 

grädda scones eller koka gröt. Sälj frukostbiljetter (förslagsvis i förväg så att ni vet hur mycket 

frukost ni ska laga) och gör eventet till en liten välgörenhetsgala med föreläsning, filmvisning, 

uppträdanden och vad annat ni har lust med i samband med måltiden. Enkelt och tydligt är 

att koppla ihop aktiviteten med Skolmat blir kunskap och skolmatens betydelse för utbildning, 

jämlikhet och utveckling, men även de andra kampanjerna kan passa på en FN-frukost. 

Sportevenemang 

Idrottsevenemang är ofta välbesökta, och att arrangera en vänskaplig fotbollsmatch med en 

grannskola, ett motionslopp eller varför inte en spökbollsturnering mellan olika lag på skolan 

är ett roligt sätt att skapa möten och samtal. Med FN:s fältarbete som temat för evenemanget 

kan ni dessutom passa på att göra en insats för en bättre värld. Sätt upp affischer och dela ut 

flyers, be lokala företag om sponsring för varje mål, sälj biljetter och fika eller visa en film om 

den kampanj ni valt i pausen.  

 

Vernissage, teaterföreställning eller konsert 

Är ni en skola med estetprogram? Kombinera möjligheten för esteteleverna att visa upp sitt 

arbete med möjligheten att bidra till en god sak! Låt era verk inspireras av kampanjernas 

budskap och innehåll, sälj biljetter till vernissage eller förställningar eller kombinera de båda. 

Eventet kan hållas på skoltid eller på kvällstid beroende på om ni vill kunna bjuda in familjer, 

vänner och allmänhet att delta. Glöm inte att ta tillfället i akt och berätta om varför just den 

fråga ni valt att arbeta med är så viktig och hur den globala situationen ser ut, genom till 

exempel en kort föreläsning i början av föreställningen eller ett bildspel på en tom vägg i 

utställningshallen.  

Aktivitetstorg 

Skapa ett aktivitetstorg i centralhallen eller någon annan yta med stor genomströmning. Sätt 

upp en utställning, gör en tipspromenad, dela ut gnuggistatueringar, visa film på en vit vägg, 

ställ upp ett bokbord, låt eleverna delta i interaktiva övningar, sälj fika och ha en FN-jukebox 

(låt förbipasserande välja sin favoritlåt i utbyte mot ett kampanjbidrag). Fördelen med ett 

aktivitetstorg är att stora delar av skolans elever kan se vad som händer och själva välja hur 

delaktiga de vill vara. Känslan av att vara FN-skola förstärks, elevföreningen får möjlighet att 

sprida sitt budskap och värva fler medlemmar och samtidigt stöttar skolan en god sak!  

Loppmarknad 
Att återanvända och skicka vidare är ett sätt att spara både miljön och sin personliga ekonomi. 

Varför inte kombinera resurssparandet med att stötta viktiga FN-projekt runt om i världen? 

En loppis kan vara allt från några bord i centralhallen till ett större arrangemang öppet för 

allmänheten. Kombinera fyndandet med en tipspromenad, en utställning på väggarna eller 

något annat som drar uppmärksamheten till den kampanj ni valt att arbeta med. Skapa gärna 

tackkort till dem som handlar där de får veta mer om vad deras pengar går till. 
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INFORMATION VID BÖSSINSAMLING 

Om ni vill inkludera ett insamlingsmoment i er Aktion FN finns det några saker att tänka på, särskilt 

när det gäller bössinsamling.  

Beställ bössor 

Vid insamlingar med bössa ska ett mejl skickas till insamlingsansvarig med följande information: 

 Antal bössor 

 Mottagaradress 

 Ändamål 
FN-förbundets kontor skickar då ut bössor med bösslås och bössgördel till mottagaradressen. Vi 

skickar också en frifraktsedel så att ni kan skicka tillbaka bössorna till oss när ni är klara med er 

insamling.  

Viktigt att veta 

Svenska FN-förbundets insamlingsstiftelse FN-fonden har ett 90-konto. 90-konto får man av Svensk 

Insamlingskontroll som kontrollerar att alla insamlingsorganisationer följer de regler som finns för 

insamling och att pengarna verkligen går dit de ska. När man samlar in pengar i bössa på en allmän 

plats måste man undersöka hos polisen ifall det krävs tillstånd innan man börjar. Bössan som man 

använder ska alltid vara plomberad, alltså låst med ett bösslås, och får inte öppnas förrän insamlingen 

är färdig. Det är också viktigt att insamlingsbössan alltid har tydlig information om vad de insamlade 

pengarna går till. När man samlar in pengar ska man inte rikta sig till barn under 18 år. 

Rutiner för bösstömning 

När ni är klara med insamlingen ska två personer över 18 år tillsammans öppna bössorna och sätta in 

pengarna på 90-konto: pg 90 00 79-5 och ange namnet på ändamålet (t.ex. skolmat). Samtidigt fyller ni 

i en redovisningsmall för insamling som ni får av oss. 

Inte alla banker tar emot mynt och sedlar, men vi vet att Nordea oftast är flexibla när det gäller 

hantering av kontanter. Alla mynt samlas i myntrör som ni får av banken innan ni sätter in pengarna. 

Skicka tillbaka bössorna till FN-förbundet 

När insamlingen är klar skickar ni tillbaka de tomma bössorna tillsammans med redovsiningsmallen 

till: 

FN-förbundet 

Box 15115 

104 65 Stockholm 

Andra insamlingar 

När man samlar in på andra sätt, till exempel genom att sälja något eller ta inträde till ett evenemang, 

är det inte nödvändigt att använda just bössor. Däremot vill vi gärna att ni vid insättning på vårt 90-

konto fyller i vilken kampanj ni stödjer samt namn och adress på avsändare. 

Vid frågor kontakta insamlingsansvarig Marie Malm.    
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KONTAKTUPPGIFTER OCH LÄNKAR 

Kontaktuppgifter 

Kampanjansvarig 

Carolina Given-Sjölander 

Telefon: 08-462 25 59 

E-post: carolina.given-sjolander@fn.se 

Insamlingsansvarig 
Marie Malm 
Telefon: 08-462 25 84 
E-post: marie.malm@fn.se  

Ansvarig skolhandläggare 

Stella Lundén 

Telefon: 08-462 25 42  

E-post: stella.lunden@fn.se 

 

Länkar 

Kampanjsidor 

www.fn.se/flicka 

www.fn.se/skolmat 

 www.fn.se/vara-kampanjer/roj-en-mina 

Resurssidan för FN-skolor 

http://www.fn.se/skola/fn-skola/resurssida/ 

Om ni saknar inloggningsuppgifter till resurssidan, kontakta skolhandläggarna.  
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