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Bli med på årets TV-aksjon
– på din skole!
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Hvert år lages det et digitalt 
undervisningsopplegg for barn og unge om 
temaet for årets TV-aksjon. Opplegget er 
tverrfaglig, og kan gjennomføres på alt fra 
to timer til en hel dag. Det dekker flere av 
læreplanens kompetansemål, og gode 
lærerveiledninger gjør det enkelt for lærerne å ta 
i bruk. Opplegget er gratis og tilgjengelig for alle 
på Salabys nettsider og på blimed.no fra august. 

Lær mer om 
årets TV-aksjon 
i klasserommet

UTVIKLET AV FAGFOLK

Med undervisningsopplegget får elever 
i grunnskolen muligheten til å delta i den 
nasjonale dugnaden. Det er utviklet av TV-
aksjonen NRK, Leger Uten Grenser, DNDi 
og redaksjonen i Salaby, der det jobber 
lærere, pedagoger og ulike fagfolk som sørger 
for at opplegget er oppdatert og tilpasset 
klasserommet.

Hvert år samler over 700 skoler og tusenvis 
av elever inn penger til TV-aksjonen. Et 
skoleløp gir elevene en mulighet til å bidra 
og er med på å bevisstgjøre elevene om 
temaet for årets TV-aksjon. Vi anbefaler å 
gjennomføre skoleløpet etter at elevene har 
vært igjennom undervisningsopplegget. 

Skoleløp

Skoleløpet kan kombineres med en innsamling, 
om skolen ønsker dette. For eksempel kan 
eleven sponses av familie og naboer med en 
selvvalgt sum per runde eleven løper. 

Konseptet er kontantfritt. Alle sponsorpenger 
betales inn via betalingstjenesten Spleis og 
går direkte og uavkortet til årets TV-aksjon. 
Skolen får sin egen resultatside på spleis.no 
når skolen melder seg på. Innsamlet beløp 
oppdateres fortløpende. Skolen trenger 
altså ikke å håndtere kontanter, alle bidrag 
er digitale. Dette gjør at skolen heller kan 
fokusere på innsats og hvor langt elevene 
klarer å løpe. Alle givere er anonyme, slik at 
foreldrene kan bidra som de ønsker. 

SAMMEN REDDER VI LIV! 

Årets undervisningsopplegg gir elevene 
mulighet til å lære om hvordan Leger Uten 
Grenser behandler sykdommer, og hvordan 
forskningsorganisasjonen DNDi utvikler 
medisiner. Gjennom bilder, film og spill kan 
skoleelever på alle klassetrinn lære mer om 
hvordan medisiner lages, hvordan sykdommer 
smitter og hva vi kan gjøre for å bidra til at flere 
mennesker får livreddende helsehjelp.
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Ferdiglaget oppskrift, ranselpost 
og annet materiell finner dere på 
blimed.no/skole

Meld på din skole:
blimed.no/skole

– Sjetne skole er med på TV-aksjonen og skoleløp fordi det 
gir skolen vår et unikt fellesarrangement der både 6-åringen 
og 16-åringen deltar. Løpe- og givergleden under skoleløpet 
er på maks uavhengig av været. Kunnskapen vi får i 
undervisningsopplegget, om hvordan andre barn og unge har 
det i verden, er viktigere enn våte og slitne bein.

Selve skoleløpet er en helt super dag med god stemning i 
skolegården. Vi er overveldet av givergleden blant sponsorene 
i skolekretsen. Betalingsløsningen Spleis er helt genial og 
enkel å bruke. Det er utrolig givende å kombinere skoleløp 
med innsamling til et godt formål. Å være med på TV-aksjonen 
anbefales på det sterkeste!

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



TV-aksjonen NRK

OM TV-AKSJONEN

TV-aksjonen NRK er verdens største dugnad 
og har vært arrangert hvert år siden 1974. 
Totalt har TV-aksjonen samlet inn mer enn ni 
milliarder kroner til hjelp for mange millioner 
mennesker. 7000 fantastiske frivillige over 
hele landet jobber for å mobilisere 100 000 
bøssebærere og organisere TV-aksjonen 
lokalt. Det lokale engasjementet er noe av 
det som gjør TV-aksjonen helt unik.

OM TV-AKSJONEN NRK 2022 
LEGER UTEN GRENSER 

Akkurat nå venter millioner av mennesker på 
å bli behandlet av en lege. For mange står 
det om livet, men tilgang til helsehjelp er 
ingen selvfølge. Årets TV-aksjon går til Leger 
Uten Grensers arbeid for å gi livreddende 
helsehjelp til mennesker som trenger det 
mest. Deler av pengene som samles inn skal 
gå til forskningsorganisasjonen DNDi som 
utvikler medisiner mot kjente og ukjente 
sykdommer. Sammen redder vi liv!

Lær mer på blimed.no

HVA KAN DIN SKOLE GJØRE?

• Basar
• Teater
• Dagsverk 
• Café

• Skoleløp 
• Loppemarked
• Konsert 
• Auksjon 
• Temadag

– Koronapandemien har vist oss 
hvor viktig det er å bekjempe 
smittsomme sykdommer som ikke 
kjenner landegrenser, kjønn eller 
alder. Derfor er årets TV-aksjon, som 
handler om grenseløse sykdommer og 
glemte pasienter, særlig viktig for at 
vi sammen kan redde liv. Vi må heller 
ikke glemme at infeksjonssykdommer 
som hiv, sovesyke, tuberkulose og 
meslinger lett kan utvikle seg til større 
epidemier. Støtter du årets TV-aksjon 
til Leger Uten Grensers viktige arbeid, 
kan du gjøre en forskjell!

Silje Hauge,
leder for Studenter 

Uten Grenser i Bergen
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