		

Sådan samler I ind
til børn i Jordan
1. Del lodsedlerne ud til eleverne

Du har fået 75 lodsedler. Bestil så mange lodsedler,
du ønsker, gratis på heleverdeniskole.dk/lodsedler

2. Eleverne sælger lodsedler

Hele
Verden
i Skole
fra A-Z

Sælger I alle
,
jeres lodsedler
svarer det til,
at I har hjulpet
4 børn i skole

De fleste sælger dem til forældre, ved arrangementer
på skolen eller går fra dør til dør. I må også gerne
finde på jeres egen måde at samle ind på.

Men bliver lodsedler betalt med MobilePay, ryger
pengene direkte til Oxfam IBIS. Følg jeres indsamling
på heleverdeniskole.dk/listen

4. I får et gavekort til is
som tak

Hvis I har indsamlet mindst 1.500 kroner,
får I et gavekort på e-mail i juni. Hvis jeres
indsamling ligger i top fem, vinder I
en klassetur.

Kære lærer

I 2017 indsamlede danske elever over
865.000 kroner – det svarer til, at I hjalp
mere end 1.700 børn i skole.

Velkommen til Hele Verden
i Skole 2018. I denne folder
får du alle informationer om
undervisningsmaterialet:

Vigtige datoer
• I må sælge lodsedler fra 1. februar
til 27. maj 2018.

• Indbetal jeres indsamling senest 1. juni
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ange af børnene i LæseRaketten har ikke et let liv.
Muna bor i en flygtningelejr i Jordan. Hun har oplevet
krigen i Syrien og måtte flygte fra sit hjem og sin skole.
Ammar og Mohammad er flygtninge, og de har ikke længere
deres forældre hos sig. Nidals familie er fattig, og han er
bagud i skolen.
Der er mange børn som dem i Jordan. De har brug for
hjælp lige nu. Specielt til at gå i skole. Uden skolen risikerer
børnene at ende som børnearbejdere eller barnebrude.
Ved at samle ind og sælge lodsedler kan I hjælpe
nogle af de jordanske og syriske børn i Jordan, der har
det sværest. De børn, I hjælper, kommer fra utrygge hjem.
Mange af dem er flygtninge eller har oplevet vold i familien,
og forældrene har svært ved at tage sig godt af dem.
Børnene har brug for jeres hjælp til at komme i skole
og en voksen at tale med om alle de svære ting, de har
oplevet. Den hjælp kan I give dem. Med jeres indsamling
kan I give dem et smil på læberne, en god uddannelse og
et håb for fremtiden.
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2018, hvis I vil vinde præmier og is.
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3. Du indbetaler på
heleverdeniskole.dk/indbetal

FLYVER TIL JORDAN

Smid ikke
ud – god at
gemme!

hvem er vi?

Hvad får du?

IBIS har været en del af Oxfam siden 2016 og hedder nu Oxfam IBIS. Oxfam arbejder
i over 90 lande med det overordnede mål at udrydde fattigdom i verden.

LæseRaketten

Hele Verden i Skole er Oxfam IBIS’ oplysningsmateriale til elever i grundskolen.
Hele Verden i Skole er den danske del af ”Global Campaign for Education”. Sammen
med organisationer i mere end 100 lande sætter vi fokus på børns ret til at gå i
skole og få undervisning af god kvalitet. Med vores materiale kan du sætte global
undervisning på skoleskemaet.

verdensmålene
er vigtige
I 2015 vedtog verdens ledere nye mål for
udviklingen i verden. De 17 verdensmål gælder
for alle lande i verden – både rige og fattige. Det
er planen, at målene skal nås inden 2030.
Af de 17 verdensmål er der seks, som vi især arbejder
for. De handler om kvalitetsuddannelse til alle,
afskaffelse af fattigdom, at ulighed reduceres, at
klimaforandringer bekæmpes, lighed mellem mænd og
kvinder og en fredeligere og mere retfærdig verden.
Verdensmålene danner rammen om vores undervisningsmateriale. Vi lægger stor vægt på, at alle børn
kommer i en god skole. Uddannelse af god kvalitet
til alle skaber udvikling og er vejen til en mere lige
verden.

LæseRaketten er en gratis læsebog til elever i grundskolen. Hvert år har bogen et fokusland, som i år er
Jordan. Bogen indeholder portrætter af børn og unge
fra landet og en række skønlitterære historier af danske
forfattere. Bogen lukker verden ind i klasselokalet og
skaber engagement og læselyst. Teksterne er opdelt i
tre trin og henvender sig til elever i 0. – 8. klasse.

Hjemmeside

På hjemmesiden kan dine elever få viden om Jordan
og lære børnene fra LæseRaketten endnu bedre at
kende. Desuden kan du finde opgaver, en præsentation
af landet og forslag til temauger. Se under menupunktet
TIL LÆREREN.

Nyhedsbrev

Du modtager automatisk nyheder om undervisningsmaterialet, tilmeldingsfrister mv. direkte i din mailbox.
Interesserede kolleger kan tilmelde sig nyhedsbrevet
på heleverdeniskole.dk

Hele Verden i Skole – KLIMA

Sæt klima på skoleskemaet med Agent Footprint, og lad
dine elever tjekke deres klimafodspor med den smarte
beregner. Det findes på agentfootprint.dk

Aktionsuge

I Aktionsugen har eleverne mulighed for at handle og give
deres mening til kende sammen med børn i 100 andre
lande. I år skal vi overdænge politikerne med blomster,
så de husker at give alle verdens børn mulighed for at
komme i en god skole, hvor de kan blomstre. Alle børn har
ret til at vokse op i en tryg verden. En god skole kan både
give tryghed og få børn til at gro og blomstre.
Lav flotte blomster i alverdens farver og skriv på
dem, hvad god skole er for dig. Find skabelon,
vejledning og yderligere information om, hvordan
I deltager, på heleverdeniskole.dk/aktionsugen

heleverdeniskole.dk

JORdans
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værd at
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På vores hjemmeside har vi samlet et undervisningsmateriale om de 17 verdensmål. Det indeholder film,
billeder, tekster og opgaver.
natur
og klima

folk
og RELIGION

PÅ FLUGT

Global undervisning
på en let og
overskuelig måde
På vores hjemmeside finder
du en bred vifte af baggrundsmateriale fordelt på ni temaer
med film, billedserier, artikler,
lege, opskrifter og meget
mere.
Lærervejledning, opgaver og
informationer til læreren er
samlet under menupunktet
TIL LÆREREN.

Kontakt

Læs mere om verdensmålene på hjemmesiden
heleverdeniskole.dk/verdensmaalene

Hele Verden i Skole

Heidi Brehm

Line Agerlin Trolle

Bertil Suadicani (indsamling)

verdeniskole@oxfamibis.dk

hbc@oxfamibis.dk/3520 0260

lat@oxfamibis.dk/3520 0529

bsu@oxfamibis.dk/3520 0548
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