
Kære skole 

Har I lyst til at skabe et sjovt og lærerigt arrangement for eleverne? Et arrangement, der 

fremmer trivslen blandt eleverne, styrker sammenholdet og giver dem indsigt i andre børns livsvilkår? 

Som Red Barnets lokalforening opfordrer vi jer til at tilmelde skolen til Venskabsløbet, der er et 

velgørenhedsløb for børn og unge, som sætter fokus på trivsel, motion og samvær samtidig med, at I hjælper 

udsatte børn.

Vi hjælper til

Det er Red Barnet, som er en del af Save the Children, der har skabt Venskabsløbet til landets skolers børn og 

unge. Venskabsløbet er oplagt at afholde på skolernes motionsdag i uge 41, men det kan selvfølgelig også løbes på 

et hvilket som helst andet tidspunkt på skoleåret. Som Red Barnets lokalforening, tilbyder vi vores hjælp til afvikling 

af løbet, hvis det ønskes. 

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 være private, fx forældre, bedsteforældre og naboer, og lokale virksomheder, der ønsker at bidrage.

Der er to mål med Venskabsløbet

- At give de unge indsigt i andre børns livsvilkår og gøre en indsats for at hjælpe.

- At sætte fokus på den fælles indsats og det fælles resultat – fremfor på den enkeltes indsats. På den måde 

fremmer Venskabsløbet fællesskabet og trivsel – på en sjov og aktiv måde.

Tilbud om undervisningsmaterialer 

Red Barnet tilbyder, at jeres skole kan vælge at koble et undervisningsforløb til Venskabsløbet. Materialet er helt 

gratis og findes både med en national og en international vinkel – og der findes læringsmaterialer til både indskoling, 

mellemtrin og udskoling. Det er altså helt op til skolen selv, om man ønsker ”bare” at afholde et sjovt og aktivt løb –

eller om man ønsker, at varme op til Venskabsløbet med et læringsforløb og et tema. 

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.

Læs mere på venskabsløbet.redbarnet.dk
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Red Barnets lokalforening 
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