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Corona og klimaforandringer udfordrer Bolivias børns
skolegang. Nogle børn skal hjælpe endnu mere til
derhjemme. Andre er begyndt at arbejde for at hjælpe
familien, fordi forældrene har mistet deres arbejde eller
deres afgrøder. Bolivias skoler mangler flere ressourcer
for at kunne sikre, at alle børn i landet får en god og
sikker skolegang.
Indsamlingen går til skolebøger, hæfter, tusser, musikinstrumenter, fodbolde, sjippetov, spil. Og hvis det er
nødvendigt også til sæbe, masker og håndsprit.

I vælger selv, hvordan I vil samle ind

Danske skoleelever har i mange år hjulpet Hele Verden
i Skole med at hjælpe børn rundt omkring i verden. De
har samlet ind ved at sælge tegninger og kager. Der er
afholdt loppemarkeder, arrangementer og åbent hus som
afslutning på en temauge. Det er vi rigtig glade for, og
nu har vi brug for jeres gode indsamlinger igen.
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Følg med i jeres indsamling

Print og brug vores plakat, der gør det let at samle ind.
På plakaten kan I også følge med i jeres indsamling trin
for trin og sætte et mærke på, hver gang I har samlet ind
til et af indsamlingens sæt.
Find mere information, ideer til indsamling, plakat og
mærker til print på heleverdeniskole.dk/indsamling
Alt, der samles ind, gør en forskel. Vi håber, at I vil give en
hånd med.

I denne folder får du informationer om Hele Verden i Skole 2022:
Grafisk design: Peter Waldorph · Foto: Juan Gabriel Estellano · Tryk: Specialtrykkeriet Arco.
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FN’s 17 verdensmål

LæseRaketten besøger
i år BOLIVIA
materialer
og aktiviteter

Hvert år siden 2004 har Oxfam IBIS udgivet LæseRaketten. Bogen og materialet har udviklet sig
undervejs. Vi har igen i år lavet en bog fuld af gode historier. Der er både skønlitterære fortællinger af dygtige, danske børnebogsforfattere og portrætter, hvor I kan møde børn i Bolivia.

xxxxxx

dig
I år tager LæseRaketten
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Vi ønsker at bidrage til danske børns læselyst og globale dannelse. Vi håber, at historierne i
LæseRaketten kan inspirere din undervisning og give eleverne perspektiv og udsyn til verden.
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Hele verden i skole

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.

LæseRaketten 2021!

Heleverdeniskole.dk
På vores hjemmeside under menupunktet TIL ELEVEN findes et stort
univers, hvor dine elever kan lære børnene fra LæseRaketten endnu
bedre at kende og udforske Bolivia. Her er en bred vifte af baggrundsmaterialer fordelt på ni temaer med blandt andet film, billedserier,
artikler, lege og kreative opgaver. Her finder du vores temaer om Bolivia
og landets historie, folk og kultur, skole, hverdag og tro, natur og
klima, dyreliv, Bolivia med alle sanser og Bolivia og verdensmålene.
Under hjemmesidens menupunkt TIL LÆREREN findes lærervejledning,
opgaver, forslag til temaforløb og informationer til læreren om vores
aktiviteter i løbet af foråret.

BOLIVIAS BØRN

FAKTA OG HISTORIE

FOLK OG KULTUR

LæseRaketten

Verdensmålene som ramme

LæseRaketten er en læsebog
til elever i grundskolen. Bogen
er inddelt i to trin og henvender
sig til elever i indskolingen og
på mellemtrinnet. I år besøger
vi børn og unge i Bolivia. Bogen
indeholder også skønlitterære
historier skrevet og illustreret af
Mette Vedsø, Søren Jessen og
Kathrina Skarõsá. LæseRaketten
lukker verden ind i klasselokalet
og skaber engagement og
læselyst hos eleverne.

FN’s 17 verdensmål gælder for alle lande i verden.
Hensigten med verdensmålene er at skubbe udviklingen i
verden i en mere bæredygtig retning.

Send post til Liseth og Luis Alfredo
I år kan I sende postkort til Liseth og Luis Alfredo i Bolivia.
Læs mere på heleverdeniskole.dk/send-post-tillaeserakettens-boern-2022/

Aktionsdag i uge 17
På Aktionsdagen har danske elever mulighed for at
handle og give deres mening til kende. 19 år i træk har
danske skoleelever sammen med Oxfam IBIS sat fokus
på, at vi vil have alle verdens børn i en god skole. Du og
din klasse kan igen i år være med.
Følg med på vores hjemmeside for at se, hvordan din
klasse kan være med til at minde politikerne om deres
løfte om alle børns ret til en god uddannelse. Læs mere
på heleverdeniskole.dk/aktionsugen-2022

Indsamling til BOLIVIA
I år samler vi ind til en god og sikker skolegang for børn
i Bolivia. Læs mere på bagsiden af denne folder og på
heleverdeniskole.dk/indsamling

SKOLE I BOLIVIA

HVERDAG OG TRO

NATUR OG KLIMA

DYR I BOLIVIA

BOLIVIA
MED ALLE SANSER

BOLIVIA OG
VERDENSMÅLENE

Verdensmålene danner rammen om LæseRaketten og
det tilhørende undervisningsmateriale. Alle historierne
i LæseRaketten indeholder problemstillinger, som
verdensmålene berører. Under hjemmesidens menupunkt
TIL ELEVEN finder du et tema om de seks verdensmål,
som vi har valgt at sætte fokus på i år.

Kontakt

Hele Verden i Skole
info@verdeniskole.dk
T: 3043 5522

På hjemmesiden findes også menupunktet
VERDENSMÅLENE. Det indeholder en oversigt over de
17 mål, film, billeder, artikler og opgaver.

Nyhedsbrev
Du modtager automatisk nyheder om undervisningsmaterialet, tilmeldingsfrister mv. direkte i din indbakke,
når du har bestilt LæseRaketten. Interesserede kolleger
kan tilmelde sig nyhedsbrevet på heleverdeniskole.dk/
nyhedsbrev

Oxfam IBIS
Vesterbrogade 2b
DK-1620 København V

