Velkommen til

Venskabsløbet

Kære skole
Har I lyst til at skabe et sjovt og lærerigt arrangement for eleverne? Et arrangement fyldt med bevægelse,
læring og fællesskab? Et arrangement, der fremmer trivslen blandt eleverne, styrker sammenholdet og giver
dem indsigt i andre børns livsvilkår?
Som Red Barnets lokalforening i jeres lokalområde opfordrer vi jer til at tilmelde skolen til Venskabsløbet, der er
et velgørenhedsløb for alle landets skoler!
Vi hjælper til
Det er Red Barnet, som er en del af Save the Children verdens førende uafhængige organisation for børn, og mobilselskabet Call me – Tal Ordentligt, der i samarbejde har skabt Venskabsløbet til alle landets grundskoler.
Løbet er oplagt at bruge på skolernes motionsdag i uge 41, men det kan anvendes på alle tidspunkter af skoleåret.
Og som Red Barnets lokalforening tilbyder vi vores hjælp til afvikling af løbet.
Løb langt – hjælp mere
Eleverne skaffer private sponsorer, der bidrager med et beløb pr. runde, den enkelte elev løber. En runde er på 500-1.000
meter – det er op til den enkelte skole. Jo flere runder eleven løber – desto flere penge bliver der samlet ind. Sponsorerne
kan både være private, fx forældre, bedsteforældre og naboer, og lokale virksomheder, der ønsker at give et bidrag.
Venskabsløbet adskiller sig fra andre velgørenhedsløb på fire måder:
1. Fokus er på en klasses samlede resultat – ikke på den enkelte elevs evne til at løbe langt eller på, hvor mange penge
den enkelte elev bliver sponsoreret med. Det betyder, at Venskabsløbet bidrager til det gode fællesskab i klassen.
2. 25 procent af det indsamlede beløb går til Red Barnets arbejde for børn i jeres lokalområde.
3. Indbetalingen foregår online, så hverken fagpersonale eller elever skal holde styr på kontanter efterfølgende.
4. Som Red Barnets lokalforening tilbyder vi:
• at holde et kort oplæg på skolen inden løbsdagen om Red Barnets arbejde i Danmark og resten af verden – og
naturligvis om den konkrete indsats i vores lokalforening
• at hjælpe til på løbsdagen ved at stå langs ruten og heppe og vise vej
• at besøge jeres skole for at sige officielt tak, når det endelige resultat er gjort op.
Til fordel for udsatte børn
Pengene, som eleverne løber ind via Venskabsløbet, går til Red Barnets arbejde for at redde, beskytte og styrke
de dårligst stillede børn i Danmark og resten af verden.
I Danmark bekæmper Red Barnet vold, overgreb og mobning. Red Barnet opbygger fællesskaber og styrker børns modstandskraft og arrangerer lejre og oplevelser i naturen for udsatte børn og deres familier.
25 procent af det indsamlede beløb vil gå til lokalforeningens arbejde.
Læs mere på redbarnet.dk/venskabsløbet

Venlig hilsen
Red Barnets lokalforening

