
Informasjon til skolene og Fau om TV-aksjonen 2020 

 

På grunn av corona situasjonen er det besluttet at årets tv-aksjon ikke skal ha bøssebærere som går 
rundt til hjemmene på aksjonsdagen i år. 

Det betyr at FAU ved skolene ikke får samme oppgaver med å organisere aksjonsdagen som ved 
tidligere aksjoner. Det blir heller ikke arrangert informasjonsmøte i Rådhuset om aksjonen. 

Skolene og skolenes FAU oppfordres til å skape oppmerksomhet om TV-aksjonen slik at fraværet av 
bøssebærere ikke resulterer i lavere innsamlet beløpt enn ved tildligere aksjoner.  

Skolene kan bidra ved å benytte Tv-aksjonens undervisningsopplegg på Salabyi tiden fram mot 
aksjonsdagen, slik at elevene lærer og forstår viktigheten av å ta vare på miljøet i havet, og gjennom 
dette blir gode ambassadører for aksjonen. 

Et eksempel på et praktisk tiltak er Snarøya skole som arrangerer strandryddedag med elever på 5. 
trinn. 

FAU og skolen kan oppfordre til å støtte aksjonen ved å spre informasjon i sosiale medier, opprette 
spleis konto, eller lage lokale innteksbringende arrangementer. Gå inn på Blimed.no der det gis tips 
til profilering og aktiviteter. 

Det er to måter skolene kan samle inn penger på.  
 
Alternativ 1: SPLEIS FOR SKOLER 
Denne varianten er egnet hvis man som en samlet skole (eller et helt trinn) skal samle inn penger. 
Det er veldig mye brukt i forbindelse med skoleløp. Dette fordi alt er anonymisert – man kan ikke se 
enkeltpersoner som har gitt eller hvor mye de har gitt. I tillegg blir skolen registrert som giver på 
www.giverstafett.no.  Alle skolene i landet har en egen side som er registrert, så det er bare for 
skolene selv å aktivere denne siden. Det kan gjøres her: https://www.spleis.no/skoleaksjon Her får 
skolen en unik Spleis-kode som kan deles. Spleisen kan opprettes allerede nå og innsamlingen kan 
starte når dere selv ønsker. 
 
Spleisen vil se sånn ut (bare med WWF-logo): 
 

http://www.giverstafett.no/
https://www.spleis.no/skoleaksjon


 
 
 
Skoleløp 

Mange skoler starter en innsamling ved å arrangere skoleløp. Elevene henter inn sponsorer i 
forkant av løpet til støtte for egen innsats. Foreldre, besteforeldre, tanter, onkler eller 
naboer forplikter seg til å betale en selvvalgt sum, per runde deltakeren løper. De løper så en 
avgrenset rundelengde, for eksempel et par hundre meter. Det er viktig at man kan løpe i 
ring (idrettsbane el.). Løperne skal løpe runder innenfor et avtalt tidsrom, for eksempel 15 
eller 30 min, avhengig av aldersgruppe på løperne. Når elevene har løpt så får de 
«sponsorene» til å betale for antall runder via Spleis. Spleis er anonymt det er ikke mulig å 
følge opp om hva «sponsorene» betaler det de har lovet, men det er heller ikke poenget.  

https://www.youtube.com/watch?v=isAvbTyb578&feature=emb_title 
https://tv.nrk.no/serie/supernytt/201910/MSUB02015419/avspiller 

Alt av info, oppskrift, ranselpost m.m finner dere på https://blimed.no/skoler-og-
barnehager/skoleloep/ 
 
 
Alternativ 2: Digital bøssebærer 
Siden det i år ikke er mulig å gå som vanlig bøssebærer er alternativet å lage en digital bøsse. Dette 
er også en Spleis-variant, men det er lagt opp til å være en personlig variant – som en bøsse. 
Forskjellen fra skolespleisen er at skolen selv ikke blir registret som giver, men som en del av det 
store bøssebeløpet for Bærum kommune på www.giverstafett.no. Digital bøsse- gir mer frihet til å 
designe siden selv både ved å kunne velge bilde, skrive en personlig melding osv. Fordelen med 
denne spleisen er at bøssen blir mer synlig for alle som ønsker å gi bidrag til bøssene i Bærum når vi 
det åpnes for å bidrag i begynnelsen av oktober. Inne på Spleis vil alle ha mulighet til å sortere 
bøssebærerne etter kommune og postnummer.  

Gå innpå www.blimed.no for å registrere deg som digital bøssebærer på fra og med 15. september. 
Innsamlingen kan først starte i oktober. Her er man også anonym som giver, men det vil komme frem 
hvem som har opprettet spleisen. 

https://www.youtube.com/watch?v=isAvbTyb578&feature=emb_title
https://tv.nrk.no/serie/supernytt/201910/MSUB02015419/avspiller
https://blimed.no/skoler-og-barnehager/skoleloep/
https://blimed.no/skoler-og-barnehager/skoleloep/
http://www.giverstafett.no/
http://www.blimed.no/


Eksempel på digital bøsse fra fjorårets TV-aksjon: 
 

 
 
 
Vi håper at skolene ønsker å være med på innsamlingen i år, på en eller annen måte.  
Bli med på verdens største TV-aksjon og spre kunnskap om denne viktige saken, enten det gjelder 
livet i havet, utfordringene med forsøpling i en rekke land eller betydningen av jordens mangfold.  
 
Lykke til med årets TV-aksjon 

 


