DETTE ER UNICEF-RUNDEN
UNICEF-runden arrangeres som regel på en av skolens aktivitetsdager.
Den kan gjennomføres når som helst på året – på ski, skøyter eller
løpende. Det er opp til den enkelte skole å legge opp en passende
runde. Noen skoler bruker idrettsbanen, noen løper i en skog i nærheten,
noen løper rundt skolen osv. Skoler i Norge er så forskjellige, så det er
viktig at opplegget er fleksibelt. Skolen informerer sponsorene om
arrangementet og rundens lengde i et skriv enten pr. e-post eller som
ranselpost. Kopieringsoriginal til informasjonsskrivet finner dere under
knappen «Last ned materiell» på www.unicefrunden.no.
Når det gjelder sponsorer, så er det mest vanlig at elevene skaffer egne
sponsorer blant familie og venner – eventuelt næringslivet også hvis de
har kontakter der. Elevenes sponsorer lover et selvvalgt beløp pr. runde
på forhånd. Jo flere sponsorer, desto bedre resultat. Noen skoler skaffer
også sponsorer fra lokalt næringsliv som sponser hele skolen.
Sponsorbeløpet kan enkelt overføres pr. bankkort eller Vipps via
betalingsløsningen Spleis.no. Elever som ikke får sponsorer, deltar
selvfølgelig på lik linje med de andre.
Når skolen melder seg på, får dere tilsendt rundekort til alle deltakerne
pluss klistremerker og en liten brosjyre med tips. (Vi sender også ut
sponsorkonvolutter i tilfelle dere ønsker å bruke gammel
betalingsløsning.) Husk å melde dere på i god tid, helst tre uker på
forhånd.
På nettsiden finner dere filmsnutter, en PowerPoint-presentasjon og
annet som kan brukes i undervisningen i klassen på forhånd under
knappen «Last ned materiell». Her legger vi også ut et diplom som kan
lastes ned og trykkes til alle deltakerne hvis dere ønsker det. Vi i
UNICEF Norge sender takkebrev og et diplom til skolen når skolens
innsamlede beløp registreres hos oss. Mange skoler kontakter
lokalavisen sin og får fine oppslag som blir en positiv sak både for
skolen, barns skolegang i Afrika og sponsorene 
LYKKE TIL!

