


Børnehjælpsdagens skoleprojekt: Ungdomsværn 2019 

Kampagne: synlighed og indsamling 
 
Støtte til anbragte børn og unge i Danmark 
 
Klasser fra hele landet deltager (5-10. klassetrin) 
 
Landsdækkende konkurrence 
Præmie: 10.000 kroner til klassekassen 



 
OM ANBRAGTE BØRN  

I DANMARK 
 
 

Anbragte børn kan ikke 
bo hjemme hos far og mor 

 
Bor typisk på et  

børnehjem eller hos en 
plejefamilie 

 
Årsager kan være 

druk, vold, misbrug eller 
sygdom i familien 

 
Hver dag bliver 6 børn og unge 

anbragt uden for hjemmet 
 

Ca. 14.000 børn og unge er 
aktuelt anbragt 

Børne- og Familiehuset Arild  

Akutinstitution Kløvermarken 



”Jeg er anderledes” 
 
 

”Jeg er ikke noget værd” 
 
 

”Jeg duer ikke til noget” 
 
 

”Jeg føler mig ensom” 
 
 

”Jeg synes, fremtiden  
er håbløs” 

 
 
 
 

TYPISKE TANKER HOS  
ANBRAGTE BØRN 



”Jeg er god nok, som jeg er” 
(mere selvværd) 

 
 

”Jeg kan meget mere, end jeg troede” 
(mere selvtillid)  

 
 

”Jeg har venner, som forstår mig” 
(flere gode relationer) 

 
 

”Jeg har drømme og mål for mit liv” 
(større håb og vilje) 

  Empower4U 

VI SKAL HJÆLPE BØRNENE 
OG DE UNGE TIL AT TÆNKE 



Børnehjælpsdagen er en dansk hjælpeorganisation, der 
styrker anbragte børn og unge i Danmark 

 
Målet er et godt voksenliv 

 
Det sker gennem en lang række projekter og 

arrangementer, som børnene og de unge kan deltage  
i over hele landet. Her kommer nogle eksempler:  



Opfyldelse af store drømme   
(’Drømmebanken’) 

  1-dags-arrangementer 



   Sommerfester 

   Camps 



Uddeling af bærbare computere 
(’Børnenes IT-Fond’) 

anbragte børn og udsatte unge  
har sidste år fået glæde af  
Børnehjælpsdagens arbejde 

9671 



Vi har brug for jeres hjælp! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kan I lave landets bedste kampagne  
til fordel for anbragte børn? 



Kampagne 
Event 

PR, reklame og 
synlighed 

Projektledelse 

Indsamling, salg og 
sponsorater 

Reklamegruppen  

Eventgruppen  

Indsamlingsgruppen  



EVENTGRUPPEN  

Fastlægger og koordinerer 
klassens event 
  
 
Fokus:  
Synlighed og Indsamling 
 
 
Involverer elever, forældre 
eller andre i lokalområdet 
 



INDSAMLINGSGRUPPEN 

Skaffer sponsorater 
og donationer 
 
 
Koordinerer klassens salg  
af muleposer 
 
 
Finder på indtægtsgivende 
aktiviteter 



REKLAMEGRUPPEN 

Dokumenterer klassens 
arbejde via foto og video 
 
 
Laver reklame og omtale på 
de sociale medier, i pressen, 
på flyvers og plakater. 
 
 
Indhenter viden om 
anbragte børn 



TV2 Øst - indslag 

VÆR MED TIL AT SÆTTE FOKUS 
PÅ DEN VIGTIGE SAG 

https://www.tveast.dk/nyheder/29-10-2014/1930/elever-samler-ind-til-anbragte-born-og-unge?autoplay=1�
https://www.tveast.dk/nyheder/29-10-2014/1930/elever-samler-ind-til-anbragte-born-og-unge?autoplay=1�


WEB LINKS 
 
 
www.bhd.dk 
 
www.bhd.dk/ungdomsvaern 
 
www.facebook.com/bornehjaelpsdagen 
 
Instagram: bornehjaelpsdagen.dk 
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