Veileder for innsamlingsaktiviteter 2021
Her finner du gode råd og tips til aktiviteter som kan gjennomføres
samtidig som retningslinjer for smittevern følges.
Vi anbefaler at så mye som mulig av innsamlingen gjøres digitalt for å redusere
bruk av kontanter og fysisk kontakt. Vi har flere digitale løsninger dere kan
bruke:
Minaksjon – På https://minaksjon.heiverden.no/ kan dere opprette deres egen digitale
innsamling. Dere velger selv om dere vil opprette egne innsamlinger for hele skolen, hvert
trinn eller hver klasse. Denne kan lett deles med foresatte og andre, via både epost,
intranett og sosiale medier. Bidrag settes inn via bankkort, vipps eller faktura.
Vipps – send en epost til post@heiverden.no for å få et eget vippsnummer til din skole. Har
dere allerede fått et vippsnummer av oss kan dette brukes videre.
Tips! Fest QR-koder på innsamlingsbøssa eller i informasjonsskriv til heimen, så er det enkelt
for alle som ønsker å gi et bidrag å komme inn på rett side.
Eksempel:
Lag din egen QR kode her: https://www.qr-kode.no/
Eller send oss en epost så lager vi en for deg!
QR-koden leses av kameraet på din mobil.

Forslag til innsamlingsaktiviteter:

Her er noen forslag til aktiviteter kan gjennomføres digitalt, hjemmefra, klasse- eller
gruppevis.
- Pant for livet – la skolen din ta del i vår landsdekkende panteaksjon. Det er enkelt og gøy å
både engasjere seg for miljø og samle inn penger!
- Jobb for livet – hva med å la elevene jobbe og donere en dags lønn neste gang de må være
hjemme fra skolen?
- Tråkk for livet – delta på Hei Verden sykkelløp! Finn sponsorer som betaler for hver
kilometer dere sykler.

(Digital) bøsseinnsamling
Bøsseinnsamlingen kan digitaliseres, både ved å ta i bruk digital innbetaling (fest
vippsnummer/QR kode på bøssa) og ved å opprette en digital aksjon.
Digitalt salg, auksjon og basar
Bruk for eksempel Facebook til å selge og auksjonere ut elevenes eget arbeid, lopper og
kunstskatter. Se den flotte nettsiden Harestad skole lagte i vår for inspirasjon:
https://sites.google.com/randabergskolen.no/heiverdenaksjonsdag
Rebusløype
La elevene lage en spennende rebusløype i nærmiljøet, hvor deltakere betaler en avgift for å
delta. Hva med å gjøre den litt vanskelig slik at deltakerne kan betale ekstra for hint?
Jogg for livet
Bruk utegymtimen på å jogge og inn sponsorer som donerer en sum for hver runde.
Bilvask
Inviter foresatte og naboer til en bilvask på skolen. Hva med å be kundene ta med pant
hjemmefra i tillegg?
Se flere aktiviteter her:
https://www.heiverden.no/solidaritetsaktivitet/innsamlingsaktiviteter
Materiell og utstyr til å gjennomføre aksjonen kan bestilles her.

Ta kontakt med oss dersom dere lurer på noe.
Lykke til med årets innsamling!
Les mer:
Retningslinjer for smittevern fra Folkehelseinstituttet:
https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/?chapter=88508
Norges Innsamlingsråds Nasjonale Veileder for feltverving (merk at denne ikke er gjeldende for
innsamlingsaksjoner, men kan leses for gode tips):
https://www.innsamlingsradet.no/wp-content/uploads/2020/05/Nasjonal-Veileder-for-feltvervingunder-epidemi-i-Norge.-13.05.2020.pdf

