
Indsamling 
Inspirationskatalog 

Inspirationskatalog til indsamling 

Her kan du finde inspiration til, hvordan du og din klasse kan lave jeres en indsamling til 

Hele Verden i Skole. Det er kun fantasien, der sætter grænser, og I må helt selv afgøre, 

hvordan jeres indsamling skal foregå. 

Find inspiration herunder: 

Bagværk og boder     

• Lav saftevand eller bag kager, der kan sælges. 

• Arranger et loppemarked på skolen for forældre med brugt tøj og legesager. 

• Lav en auktion med jeres brugte legetøj eller spil på skolen. 

Det kreative hjørne     

• I kan lave flotte postkort, der kan sælges til familie og venner. 

• Lave en udstilling med tegninger på skolen. Forældre og venner donerer deres entre 
til indsamlingen. I kan også sælge kage og kaffe under udstillingen.  

 

Gode gerninger for støtte til verdens børn 

• Slå græs for dine forældre. 

• Tøm opvaskemaskinen hver dag i en uge. 

• Hjælp i haven hos din nabo. 

• Hjælp en ven eller søskende med lektier. 

• Tilbyd at lufte nabolagets hunde. 

• Saml skrald i lokalområdet og gør naturen en tjeneste. I kan få skolen eller jeres 
forældre til at donere x antal kroner per indsamlet kilo skrald.  

 

Motion og aktiviteter 

• I kan lave et læsemaraton. Grib LæseRaketten og læs løs. Få skolen eller en lokal 
virksomhed til at donere et beløb, når I har nået at læse et bestemt antal sider, som 
er fastsat af fx skolens ledere. 

• Lav en stafet eller konkurrence omkring løb, cykling, klatring, eller andre aktiviteter 
der kræver noget af dig. Fortæl din familie, hvorfor du har valgt at kaste dig ud i 
netop denne udfordring, og bed dem om at motivere dig gennem at give en donation 
til din indsamling. 

 

På scenen 

• I kan optræde med musik og dans på skolen. 

• Lav en forestilling eller syng en sang på det nærmeste plejehjem. 


