
  

Hele 
Verden 
i Skole 
fra A-Z

G
ra

fi
sk

 d
es

ig
n:

 P
et

er
 W

al
do

rp
h.

 F
ot

o:
 A

nd
re

as
 B

ec
k 

og
 H

ei
di

 B
re

hm
. T

ry
k:

 C
hr

is
te

ns
en

 G
ra

fi
sk

. 

Maria har 
brug for 
jeres hjælp
Maria Jesus Fabiola er kun seks år gammel. Hun lever et 
hårdt liv. I hendes landsby er der tørt som i en ørken. Det er 
svært at dyrke jorden, og de mangler mad og vand.

Maria har fået muligheden for en bedre fremtid. Hun er 
nemlig begyndt i skole. Men hendes lærer bor langt væk og 
kommer kun i skolen få dage om ugen. Derfor går Maria og de 
andre børn glip af en masse undervisning. Desuden mangler 
børnene bøger og skriveredskaber. Derfor har de svært ved at 
lære at læse og skrive.

I kan hjælpe børn som Maria ved at sælge lodsedler og 
samle ind til Oxfam IBIS’ og Red Barnets arbejde. Hver dag 
hjælper vi tusindvis af børn som Maria fra Colombia i skole.

Hver en lodseddel hjælper. Vi håber, I vil give en hånd med.

FLYVER TIL colombia
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 IBIS
I år tager LæseRaketten dig med 

til Colombia i Latinamerika

 
Colombia er et af de mest ulige lande i verden. Landet 

har både høje bjerge, knastør ørken, frodig regnskov 

og millionbyer. Forskellen på rig og fattig er stor. Den 

nye fredsaftale giver håb for, at den mere end 50 år 

lange borgerkrig, er slut. 

I LæseRaketten møder du blandt andre Jennifer, der 

er en del af wayuu-folket. I Colombias hovedstad 

bor Julian, der har haft bander og kriminalitet tæt 

inde på livet. Bag låste døre leger Lucia, der elsker 

at fortælle eventyr. Og i en lejr for tidligere soldater 

bor Keiler sammen med sin mor, der har været soldat 

for oprørsgruppen FARC, siden hun var 12 år. Efter 

fredsaftalen kan hun endelig være sammen med Keiler. 

Du kan også tage ud at sejle på Amazonas’ floder med 

Thaliana og møde Elkin, der har en særlig drøm. 

I LæseRaketten er der også flotte tegninger og 

helt nye historier, som en række danske tegnere 

og forfattere har lavet specielt til dig. De er både 

spændende, sjove og tankevækkende.

Verdens ledere er blevet enige om 17 mål for verden. 

Verdensmål nummer 4 handler om alle børns ret til 

en uddannelse af god kvalitet. 61 millioner børn 

går stadig ikke i skole. Når du går på opdagelse i 

LæseRaketten, er du med til at sætte fokus på alle 

børns ret til en god skolegang.  

 
Rigtigt god fornøjelse med Læseraketten 2019! 
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HELE VERDEN I SKOLE 2019

Det er let! 
Sådan sælger I lodsedler
Eleverne får et par lodsedler med hjem og sælger dem  
til deres forældre eller bedsteforældre – eller går fra dør 
til dør. Brug eventuelt en klasseliste til at holde styr på, 
hvor mange lodsedler hver elev har fået.  

Du får kontanter af eleverne og indbetaler dem på 
den måde, der passer dig bedst. Se hvordan på 
heleverdeniskole.dk/indbetal. Hvis lodsedlerne er betalt 
med MobilePay, og køberen har skrevet skole og klasse 
på sin betaling, holder vi styr på dem for dig. 

Vi hjælper meget gerne og er klar til at svare på 
spørgsmål. Tøv ikke med at ringe eller skrive til os.

Sælg 30 lodsedler, og  
få is til hele klassen 
Hvis dine elever sælger de lodsedler, du har fået med 
denne folder, sender vi jer i juni et gavekort på is til hele 
klassen. Hver klasse, der samler mindst 1.500 kroner ind, 
får is. Det er en flot indsamling, der svarer til at I giver  
27 elever i Colombia nye skoleting.

Lav jeres helt egen indsamling 
I kan lave et loppemarked, sælge kage til et forældre-
arrangement eller finde på en helt tredje måde at samle 
ind. Kun jeres fantasi sætter grænser.

Lav en stor indsamling, og få  
en fantastisk oplevelse 
Vi belønner de største indsamlinger med sjove og lærerige 
ture til nogle af Danmarks største forlystelser – og der 
er flere ture på højkant end nogensinde før. Se dem på 
heleverdeniskole.dk/ture

Bestil flere lodsedler gratis  
Du kan altid bestille flere lodsedler på  
heleverdeniskole.dk/lodsedler 

For 
1.500 kr. kan 
en hel klasse 

i Colombia 
få nye 

skoleting

•  I må sælge lodsedler fra 
 1. februar til 24. maj 2019. 
•  Indbetal jeres indsamling senest 1. juni 

2019, hvis I vil vinde præmier og is.

Vigtige datoer

Kære lærer
Velkommen til Hele Verden 
i Skole 2019. I denne folder 
får du alle informationer om 
undervisningsmaterialet:

• Baggrund og formål
• Undervisningsmaterialer  
   og aktiviteter
• Hjemmeside
• FN’s 17 verdensmål
• Nyhedsbrev
• Kontaktinformationer



Hvad får du?

hvem er vi?
LæseRaketten
LæseRaketten er en gratis læsebog til elever i grundsko-
len. Hvert år har bogen et fokusland, som i år er Colombia. 
Bogen er inddelt i tre trin og henvender sig til elever i 0.-8. 
klasse. Bogen indeholder portrætter af syv børn og unge 
fra Colombia samt en litterær historie til hvert trin, der er 
skrevet af Alineas forfattere. LæseRaketten lukker verden 
ind i klasselokalet og skaber engagement og læselyst. 

Hjemmeside
Under hjemmesidens menupunkt LÆSERAKETTEN kan 
dine elever blive kloge på Colombia 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 undervisnings- 
materialet, tilmeldingsfrister mv. direkte i din indbakke. 
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 undersøge deres klimafodspor med den 
smarte beregner og læse klimahistorier fra forskellige 
lande. Det hele 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 politikerne høre danske børns 
stemme. Vi skal vise dem vores drømme for verdens  
fremtid i tanke- og talebobler, så politikerne husker  
deres løfter om at give alle verdens børn mulighed  
for at komme i en god skole. 

Lav talebobler, tankebobler, opråb og udbrud 
med jeres budskaber. Eller tegn jeres drøm 
om en god fremtid for verdens børn i flotte 
farver. Find skabeloner, vejledning og yder-
ligere information om, hvordan I deltager, på 
heleverdeniskole.dk/aktionsugen-2019

I år har Hele Verden i Skole startet nye og spændende tiltag. Vi er nu to organisationer 
bag LæseRaketten, Oxfam IBIS og Red Barnet. Vi glæder os til sammen at udvikle 
LæseRaketten og det tilhørende undervisningsmateriale i endnu tættere relation 
til FN’s verdensmål, så materialet fortsat er nærværende og relevant for børn i 
grundskolen i Danmark.

Hele Verden i Skole er et globalt undervisningsmateriale til elever i grundskolens  
0.-8. klasse. 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 sætter du  
global undervisning på skoleskemaet.

heleverdeniskole.dk

Global 
undervisning 
på en let og 
overskuelig 
måde
På vores hjemmeside under 
menupunktet LÆSERAKETTEN 
finder du et stort elevunivers om 
Colombia. Her er en bred vifte af 
baggrundsmateriale fordelt på 
ni temaer med film, billedserier, 
artikler, lege, opskrifter og meget 
mere.

Lærervejledning, opgaver og in-
formationer til læreren er samlet 
under menupunktet TIL LÆREREN.

FN’s 17 mål for 
verdens udvikling

De 17 verdensmål blev vedtaget 
i 2015 og gælder for alle lande 
i verden – både rige og fattige. 
Verdensmålene danner rammen 
om undervisningsmaterialet. 

På hjemmesiden har vi et samlet 
undervisningsmateriale om de 17 
verdensmål. Det indeholder film, 
billeder, tekster og opgaver.

Som noget helt nyt kan du på 
hjemmesiden i år finde et tema om 
verdensmålene i årets fokusland. 
Vi har udvalgt seks verdensmål, 
som er særligt vigtige i Colombia. 
Du kan lære om fattigdom, skole, 
ligestilling mellem kønnene, 
klima, ulighed og opbygning af 
fred i Colombia.

Læs mere om verdensmålene på hjemmesiden
heleverdeniskole.dk/verdensmaalene

Hele Verden i Skole 
verdeniskole@oxfamibis.dk

Heidi Brehm 
hbc@oxfamibis.dk
Tlf.: 3520 0260

Bertil Suadicani (indsamling)
bsu@oxfamibis.dk
Tlf.: 3520 0548 

Oxfam IBIS
Vesterbrogade 2B
1620 København V.

Kontakt
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