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Bli med på årets TV-aksjon
– på din skule!
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Kvart år lages det eit digitalt 
undervisningsopplegg for born og unge 
om temaet for årets TV-aksjon. Opplegget 
er tverrfagleg, og kan gjennomførast på alt 
frå to timar til ein heil dag. Det dekkjer fleire 
av lærarplanens kompetansemål, og gode 
lærarrettleiingar gjer det enkelt for lærarane å ta i 
bruk. Opplegget er gratis og tilgjengeleg for alle 
på Salabys nettsider og på blimed.no frå august. 

Lær meir om 
årets TV-aksjon 
i klasserommet

UTVIKLA AV FAGFOLK

Med undervisningsopplegget får elevar i 
grunnskulen moglegheita til å delta i den 
nasjonale dugnaden. Det er utvikla av  
TV-aksjonen NRK, Leger Uten Grenser, DNDi 
og redaksjonen i Salaby, der det jobbar 
lærarar, pedagogar og ulike fagfolk som 
sørgjer for opplegget er oppdatert og tilpassa 
klasserommet.

Kvart år samlar over 700 skular og tusenvis 
av elevar inn pengar til TV-aksjonen. Eit 
skuleløp gjer elevane ein moglegheit til å 
bidra og er med på å bevisstgjere elevane 
om temaet for årets TV-aksjon. Vi anbefaler 
å gjennomføre skuleløpet etter elevane har 
vore gjennom undervisningsopplegget. 

Skuleløp

Skuleløpet kan sameinast med ei innsamling, 
om skule ynskjer dette. Til dømes kan elevane 
sponsast av familie og naboar med ein sjølvvalt 
sum per runde eleven spring. 

Konseptet er kontantfritt. Alle sponsormidlar 
betalast inn gjennom betalingstenesta Spleis 
og går direkte og uavkorta til årets TV-aksjon. 
Skulen får si eiga resultatside på spleis.no 
når skulen melder seg på. Innsamla beløp blir 
fortlaupande oppdatert. Skulen treng ikkje 
å handtera kontantar, alle bidrag er digitale. 
Dette gjer at skulen heller kan fokusere på 
innsats og kor langt elevane klarer å springe. 
Alle bidrag er anonyme, slik at foreldra kan 
bidra som dei ynskjer. 

SAMAN REDDAR VI LIV! 

Årets undervisningsopplegg gir elevane 
moglegheit til å læra om korleis Leger Uten 
Grenser behandlar sjukdommar, og korleis 
forskingsorganisasjonen DNDi utviklar 
medisinar. Gjennom bilete, film og spel kan 
skuleelevar på alle klassetrinn lære meir om 
korleis medisinar lages, korleis sjukdommar 
smitte og kva vi kan gjere for å bidrage til at 
fleire menneske får livreddande helsehjelp.
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Ferdiglaga oppskrift, ranselpost 
og anna materiell finn dykk på 
blimed.no/skole

Meld på din skule:
blimed.no/skole

– Sjetne skule er med på TV-aksjonen og skuleløp på grunn 
av det gir skulen vår eit unikt fellesarrangement der både 
6-åringen og 16-åringen deltek. Springe- og gjevargleda under 
skuleløpet er på maks uavhengig av været. Kunnskapen vi får i 
undervisningsopplegget om korleis andre born og unge har det 
i verda, er viktigare enn våte og slitne bein.

Sjølve skuleløpet er ein heilt super dag med god stemning i 
skulegarden. Vi er overvelda av gjevargleda blant sponsorane 
i skulekrinsen. Betalingsløysinga Spleis er heilt genial og 
enkel å bruke. Det er utroleg gjevande å kombinere skuleløp 
med innsamling til eit godt formål. Å vere med på TV-aksjonen 
anbefalast på det varmaste!

Gerd Kristin Arnesen
Avdelingsleder 8.-10. trinn
Sjetne skole



TV-aksjonen NRK

OM TV-AKSJONEN

TV-aksjonen NRK er verdas største dugnad 
og har vore arrangert kvart år sida 1974. 
Totalt har TV-aksjonen samla inn meir enn ni 
milliardar kroner til hjelp for mange millionar 
menneske. 7 000 fantastiske frivillige over 
heile landet jobbar for å mobilisere 100 000 
bøsseberarar og organisere TV-aksjonen 
lokalt. Det lokale engasjementet er noko av 
det som gjer TV-aksjonen heilt unik.

OM TV-AKSJONEN NRK 2022 
LEGER UTEN GRENSER 

Akkurat no venter millionar av menneske på 
å bli behandla av ein lege. For mange står 
det om liv, men tilgang til helsehjelp er inga 
sjølvfølgje. Årets TV-aksjon går til Leger 
Uten Grensers arbeid for å gje livreddande 
helsehjelp til menneske som treng det mest. 
Deler av pengane som samlast inn skal 
gå til forskingsorganisasjonen DNDi som 
utviklar medisinar som kjende og ukjende 
sjukdommar. Saman reddar vi liv!

Lær meir på blimed.no

HVA KAN DIN SKOLE GJØRE?

• Basar
• Teater
• Dagsverk 
• Café

• Skoleløp 
• Loppemarked
• Konsert 
• Auksjon 
• Temadag

– Koronapandemien har vist oss kor 
viktig det er å kjempa mot smittsame 
sjukdommar som ikkje kjenner 
landegrenser, kjønn eller alder. Difor 
er årets TV-aksjon, som handlar om 
grenseløyse sjukdommar og gløymde 
pasientar særskild viktig for at vi 
saman kan redde liv. Vi må heller ikkje 
gløyme at infeksjonssjukdommar 
som hiv, sovesjuke, tuberkulose og 
meslingar lett kan utvikle seg til større 
epidemiar. Støtter du året TV-aksjon 
til Leger Uten Grensers viktige arbeid, 
kan du gjere ein forskjell!

Silje Hauge,
leder for Studentar  

Uten Grenser i Bergen
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