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Kære forældre,
Dit barn deltager sammen med sin klasse i Børnehjælpsdagens landsdækkende skoleprojekt,
’UNGDOMSVÆRN’. Projektet engagerer skoleelever (5.-10. kl.) til at gå forrest og tage et socialt
ansvar – til fordel for anbragte børn og udsatte unge i Danmark
I løbet af en afgrænset periode, der er fastsat af den ansvarlige lærer, bliver dit barns klasse
omdannet til et kreativt kampagnekontor. Eleverne bliver delt ind i tre grupper, hvor de arbejder
med event, indsamling og reklame. Ved fælles indsats skal eleverne lave deres helt egen kampagne
til fordel for anbragte børn i Danmark.
Som en del af kampagnen skal eleverne arrangere en event, sælge muleposer og lave andre
(indsamlings)aktiviteter. De skal også skabe synlighed omkring deres kampagne – det kan være
gennem sociale medier, pressen, plakater, flyvers mv. Eleverne lærer en masse om projektledelse,
økonomistyring, PR og teamwork.
Alle indsamlede midler går til hjælpeorganisationen Børnehjælspdagen, der arbejder til fordel for
anbragte børn og udsatte unge i Danmark. Læs mere på www.bhd.dk
Salg af muleposer – også til fordel for klassen
Dit barns klasse får udleveret 4 muleposer pr. elev af Børnehjælpsdagen. En pose sælges for 50
kroner og heraf går 10 kroner til klassekassen. Indsamlingsgruppen laver en strategi for salget –
dvs. de finder ud af, om hver elev selv skal sælge poser, eller om poserne skal sælges samlet, f.eks.
i forbindelse med planlagte events. Det kan også være en kombination af begge dele.
Landsdækkende konkurrence
Dit barns klasse dyster mod de andre klasser, der deltager i UNGDOMSVÆRN. Den klasse, der har
lavet den bedste kampagne vinder 10.000 kroner til klassekassen.
Omtale i medierne
Klassens kampagne og deltagelse i UNGDOMSVÆRN vil medføre offentlig omtale – f.eks. på de
sociale medier og i den lokale presse. Det er klassens reklamegruppe, der selv vil stå for en stor
del af den eksterne kommunikation (f.eks. fotos, video, artikler mv.). Dertil vil Børnehjælpsdagen
også omtale klassens engagement. Såfremt dit barn IKKE må deltage i (medie)omtale, så skal du/I
venligst – og hurtigst muligt – orientere den ansvarlige lærer på skolen.
Vi håber, dit barn får en god og lærerig oplevelse med UNGDOMSVÆRN. Vi håber samtidig, at du/I
som forældre vil støtte op om projektet – og dit barns deltagelse.
Har du har spørgsmål kontakt venligst
Sylvia Emilia Blazejowski, projektleder i Børnehjælpsdagen: sb@bhd.dk
Nyttige links
Om Ungdomsværn: www.bhd.dk/ungdomsvaern
Om Børnehjælpsdagen: www.bhd.dk
Med venlig hilsen
Børnehjælpsdagen

