Til de foresatte / elevens sponsor
Vi skal gjennomføre UNICEF-runden og du inviteres herved til å støtte elevens runde,
_________dag den_______ / ________
Hva er UNICEF-runden?
UNICEF-runden er et morsomt og aktiviserende opplegg der elevene bidrar til å oppfylle barns rett til
skolegang. På forhånd skaffer elevene sponsorer som lover å støtte med et selvvalgt beløp for hver
runde eleven gjennomfører.
Hvorfor arrangerer vi UNICEF-runden?
UNICEF-runden gir elevene en unik mulighet til å samles rundt både kunnskap, fysisk aktivitet og
solidaritet. Donasjonene fra UNICEF-runden går til Elfenbenskysten, hvor svært mange barn vokser
opp i ekstrem fattigdom, uten mulighet til å gå på skole og komme seg ut av fattigdommen. Over 1,6
millioner barn mangler i dag skolegang – og tallet vil øke, om vi ikke når ut til disse barna i tide. I
Elfenbenkysten er forsøpling et stort problem. For å finne en løsning på problemene har UNICEF
inngått et samarbeid med Conseptos Plasticos, som bruker resirkulert plastsøppel til å lage
byggeklosser, som raskt og enkelt kan bygges til skoler. I Elfenbenskysten er hele 60% av tilfellene av
malaria og diaré knyttet til forsøpling, og noen av de største årsakene til barnedødelighet er diaré og
malaria. Ved å bruke resirkulert plastsøppel til å lage nye klasserom, løser vi altså et annet viktig
problem i tillegg til å gi flere barn mulighet til skolegang: Færre barn i Elfenbenskysten vil bli alvorlig
syke. (Les mer på www.unicef.no/unicefrunden )
Slik gjør vi det:
•

Elevene ________________en runde så mange ganger de orker.
(løper, går på ski/skøyter, sykler …)

•

Runden er _____________ lang, og deltakerne får bruke ____________ time(r).

•

Hver runde blir registrert i elevens rundekort. Som sponsor gir du en valgfri sum for hver
runde eleven gjennomfører.
Dette gjør du som sponsor:
Etter UNICEF-runden viser deltakeren deg rundekortet sitt. Sponsorbeløpet beregnes ved å
gange antall runder med beløpet som ble avtalt på forhånd. Har sponsoren lovet f.eks. kr. 10,pr. runde og eleven gjennomførte seks runder, blir beløpet kr. 60,-.
Enkel betaling
Gå inn på www.spleis.no og søk opp gjeldende skole. Når du har funnet din skoles spleis-innsamling,
kan du enkelt betale sponsorbeløpet med Vipps eller kort.
Tusen takk for din støtte!
Vennlig hilsen
UNICEF Norge

