
Informasjon til skolene 
TV-aksjonen NRK 2021 går til Plans arbeid mot barneekteskap 

Årets TV-aksjon går til Plans arbeid mot barneekteskap. Med årets TV-aksjon skal vi nå ut til tre 
millioner mennesker for å få slutt på barneekteskap i de landene der problemet er størst: 
Bangladesh, Nepal, Malawi, Mali og Niger. 

Bli med å støtte TV-aksjonen! Sammen skal vi gi jenter muligheten til å velge sin egen framtid! 
Barneekteskap bremser utvikling og opprettholder fattigdom. Der jenter giftes bort som barn og 
mister muligheten til å gå på skole, øker risikoen for at de utsettes for vold og overgrep. 
 
Her er lenke til informasjon om årets aksjon: 
https://blimed.no/tv-aksjonen-nrk/om-tv-aksjonen-nrk/ 
 
Opplæringsmateriell 
Det ligger informasjonsmateriell og videoer på siden. Årets tema bør være velegnet for gode og 
engasjerende læringsmål og elevaktiviteter for både barneskoler, ungdomsskoler og videregående 
skoler.  
TV-aksjonens undervisningsopplegg er tilgjengelig på Salaby i tiden fram mot aksjonsdagen, slik at 
elevene lærer kan gjøre seg godt kjent med temaet. 
 
Innsamlingsmetode 
Bærum har tradisjonelt fått hjelp av skoleelever til bøssebæring. På grunn av coronasituasjonen ble 
det i 2020 besluttet at tv-aksjonen ikke skulle ha bøssebærere som gikk rundt til hjemmene på 
aksjonsdagen. Skolene valgte alternative aktiviteter og innsamlingsaksjoner og bidro stort til at 
Bærum kommune samlet inn totalt over 7. mill. kroner og satte ny innsamlingsrekord med over 1. 
million kroner.  

Aksjonskomiteen i Bærum ønsker å tilrettelegge for tilsvarende innsamlingsmetode for skolene ved 
årets tv-aksjon. Vi vil bistå med veiledninger og informasjon og gjøre dette tilgjengelig digitalt. 
 
Vi oppfordrer FAU og skolene til å støtte aksjonen ved å spre informasjon i sosiale medier, opprette 
spleiskonto eller lage lokale inntektsbringende arrangementer som skoleløp, konserter eller andre 
aktiviteter. Gå inn på Blimed.no der det gis tips til profilering og aktiviteter.  
 
Aksjonskomiteen ønsker å få en oversikt over hvilke aktiviteter som planlegges, slik at 
aksjonskomiteen i Bærum kan bidra til å skape synlighet og engasjement.  
 
Planlagte aktiviteter og kontaktperson fra den enkelte skole kan meldes inn til: 
torleif.grendahl@baerum.kommune.no 
så raskt som mulig og gjerne innen 10. september. 
 
Digital innsamling 
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.   
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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 tidligere logo): 

 
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 og det er ikke mulig å følge opp om «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 

 
Alternativ 2: Digital bøssebærer 
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 det 
åpnes for å gi 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 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. 
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Eksempel på digital bøsse: 
 

 
 
 
Viktige datoer  
10. september: Frist for tilbakemelding av planlagte aktiviteter og kontaktperson 
14. september: Bøssepåmeldingen (skjema) åpner 
8. oktober: Du kan starte innsamlingen på din digitale bøsse  
24. oktober: Årets TV-aksjonsdag 
 
Vi håper at skolene ønsker å være med på innsamlingen i år. 
Bli med på verdens største TV-aksjon og spre kunnskap om denne viktige saken! 
 
Lykke til med årets TV-aksjon! 
 
 
Aksjonskomité: 
Skolekontakt Torleif Grendal, 412 73 773 
Tone Halvorsen, 917 45 011 
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