Venskabsløbet nærmer sig, og du har nu mulighed for at blive personlig sponsor for dit barn og skolens fælles
indsamling.
Når du bliver sponsor, viser du din opbakning til et arrangement, der er med til at skabe fællesskab og trivsel
blandt eleverne. Formålet med Venskabsløbet er nemlig, at eleverne yder en fælles indsats, opnår følelsen af
sammenhold, får bevæget sig, tilegner sig viden om og indsigt i andre børns livsvilkår - og samler penge ind
til at hjælpe andre børn.
Det går bidragene til:
Pengene 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, styrker børns modstandskraft og arrangerer lejre og oplevelser i naturen for udsatte børn og
deres familier.
Sådan gør du:
I skemaet på bagsiden noterer du dit barns navn og klasse samt det beløb, du ønsker at bidrage med pr.
runde/km/andet. Det er sjovt for børnene at få stor opbakning, og I kan derfor skrive flere sponsorer på.
Spørg fx bedsteforældre, tanter, onkler og naboer.
Når eleven har løbet, regner I ud, hvor meget I som sponsorer skal bidrage med. Derefter indbetaler du / I
jeres donation direkte pa skolens egen indsamlingsside, som skolen sender et link til. Alternativt kan du
finde den pa venskabsloebet.redbarnet.dk/indsamlinger. Skriv gerne en hilsen til eleven, klassen eller skolen
- og del evt. siden på de sociale medier.
Eleverne kæmper samlet om at samle penge ind. Det betyder, at selvom hver enkelt elev bliver
sponsoreret individuelt, så er fokus på skolens samlede resultat og ikke mindst børnenes sammenhold og
fællesskab.
Med venlig hilsen
Red Barnet
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Tak for din opbakning!
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