Informasjon til FAU om TV-aksjonen og invitasjon til informasjonsmøte
TV-aksjonen NRK 2022 går til Leger uten grensers arbeid for å gi livreddende helsehjelp og
medisiner til mennesker som trenger det mest. I år går TV-aksjonen av stabelen 23.
Oktober.
Årets TV-aksjon skal gå til å forebygge og behandle sykdommer som rammer mennesker på tvers av
landegrenser, uavhengig av etnisitet, seksuell orientering, religion, politisk ståsted, alder og kjønn.
TV-aksjonen skal bidra til å forebygge epidemier og behandle kjente og ukjente sykdommer i fire
land: Bangladesh, Den sentralafrikanske republikk, Den demokratiske republikken Kongo og Sierra
Leone. Bidraget skal gi vaksiner, tilgang til livreddende medisiner og legebehandling.
I samarbeid med forskningsorganisasjonen DNDi skal deler av TV-aksjonsmidlene også brukes til å
utvikle medisiner mot glemte, dødelige sykdommer.
Bøssebærere
I Bærum er det skoleelever som går med bøsser. Det er en stolt tradisjon som gir fantastiske
innsamlingsresultater i kommunen vår. Etter to år med koronarestriksjoner skal vi nå benytte
bøssebærere igjen.
Det er opprettet en aksjonskomité i Bærum som har ansvaret for planlegging og koordinering av TVaksjonen i kommunen. Komiteen gir veiledning og informasjon til FAU-ene som har fått i oppgave å
arrangere innsamlingen ved den enkelte barne- og ungdomsskole.
Vi legger ut all relevant informasjon om organisering av bøssebæring på skolenes nettside for TVaksjonen: https://www.baerum.kommune.no/tjenester/natur-kultur-og-fritid/frivillighet/tvaksjonen/for-skoler-og-fau/.

Informasjonsmøte for skolekomiteene 22. september kl. 18.00-20.00 i Bærum rådhus
På informasjonsmøte vil det bli gitt viktig informasjon om årets tema og praktisk informasjon om
gjennomføring av bøssebæring ved skolene. Mer informasjon om påmelding og program vil gis etter
sommeren, men vi oppfordrer alle til å sette av datoen.

Opplæringsmateriell
Det blir blant annet utarbeidet et fantastisk undervisningsopplegg i samarbeid med Salaby for elever
fra 1. - 10. trinn.
Opplegget blir utviklet av pedagoger og er tilpasset elevenes nivå. Det er gratis for alle, så skolene
trenger ikke abonnement. Det er enkelt å bruke og man velger selv om man vil bruke 2 timer, 1
dag eller om man ønsker å ta dette som et prosjekt over flere dager. TV-aksjonen er også et velegnet
prosjekt for de ungdomsskolene som har valgfaget «Innsats for andre». Se mer om
undervisningsopplegget på https://blimed.no/engasjer-deg/skoler-og-barnehager/.
TV-aksjonens undervisningsopplegg er tilgjengelig på Salaby i tiden fram mot aksjonsdagen, slik at
elevene lærer kan gjøre seg godt kjent med temaet.

Hvordan kan din skole samle inn penger i tillegg til fysiske bøsser?
Digital innsamling
Selve bøssebæringen gjennomføres av de eldste trinnene, men skoleløp og andre aktiviteter kan alle
klassetrinn arrangere. Skolene i Bærum samlet i 2021 store beløp gjennom å arrangere skoleløp og vi
håper at suksessen vil gjentas!
Vi oppfordrer FAU og skolene til 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.
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. 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 Spleiskode som kan deles.
Spleisen kan opprettes allerede nå og innsamlingen kan starte når dere selv ønsker.
Spleisen vil se sånn ut:

Skoleløp
Skoleløp er en kjempefin måte å engasjere elevene på, på tvers av trinn. Vedlagte lenke fra NRKs
skolebesøk i fjor, viser den enorme samlende gleden som elevene kan få ved en eventuell
tilleggsutfordring til rektor etter en solid innsats for en god sak. Hvem tør å ta utfordringen fra
elevene? �
Lenke til NRKs besøk hos Grødem Skole i fjor - til inspirasjon og glede:
https://tv.nrk.no/serie/tv-aksjonen/2021/MUHU30000521/avspiller
For at skoleløp skal være enkelt for skolene å gjennomføre har TV-aksjonen utarbeidet en oppskrift
på gjennomføring som ligger lett tilgjengelig på
https://blimed.no/engasjer-deg/skoler-og-barnehager/.
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.
DIGITAL BØSSE FOR ENKELTPERSONER ELLER GRUPPER
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 13. september.
Innsamlingen kan først starte i oktober. Her er man også anonym som giver, men det vil komme frem
hvem som har opprettet spleisen. Eksempel på digital bøsse:

Bli med på verdens største TV-aksjon og spre kunnskap om denne viktige saken!
Lykke til med årets TV-aksjon!
Aksjonskomité:
Skolekontakt Thea
Tone Halvorsen, 917 45 011

