
PRESSEMEDDELELSE

BØRN HJÆLPER BØRN I SKOLE!
 
[dato] har eleverne på [skole] samlet penge ind til UNICEFs 
arbejde med at støtte børns uddannelse i hele verden ved 
hjælp af undervisningsmaterialet Moveathon. 

Moveathon er en kombination af undervisning og motions- 
løb, hvor eleverne samler ind til et godt formål. Først lærer 
eleverne om emner som Børnekonventionen, Uddannelse 
og Verdensmålene, og efterfølgende afvikles et sponsorløb. 
Løbets sponsorer er typisk forældre og lokale virksomheder, 
som indbetaler et beløb per runde. Eleverne donerer det  
samlede beløb til UNICEFs arbejde med at støtte børns ud-
dannelse i hele verden. Eleverne på [skole] samlede tilsam-
men [det samlede beløb] ind. 

[Indsæt citat fra elev: ”xxx”]

[Indsæt citat fra lærer: ”xxx”]

For yderligere oplysninger og billeder fra dagen, venligst  
kontakt: [navn og kontaktinfo på læreren]

FOR 200 KRONER KAN UNICEF FOR EKSEMPEL:
• Give 1052 blyanter, som hjælper børn med at lære at 

skrive og regne.
• Give 8 børn en skoletaske, der endda er vandtæt, så 

børnenes kladdehæfter ikke går i stykker. Give 74 kladde-
hæfter, som sikrer, at børnene kan skrive noter, og dermed 
at børnene lærer mere.

FOR 6000 KRONER KAN UNICEF FOR EKSEMPEL:
• Give 3 matematik læresæt, som kan bruges af 1.-6. klasse.
• Give 89 fodbolde, der hjælper børnenes fællesskab og  

giver dem muligheden for at lege i frikvartererne.
• Sikre 177 elever i alderen 6-10 år skolegang.

UNICEF er den organisation, som verdens lande har sat i 
spidsen for at sørge for, at børn klarer sig i livet. Rammen  
er FN’s Børnekonvention, og hele indsatsen afhænger af fri- 
villige bidrag. UNICEF bygger bro mellem akut og langsigtet 
bæredygtig hjælp. Gennem 70 år har vi vist resultater, så flere 
børn i dag overlever, får en uddannelse og vokser op i sikker-
hed. I 190 lande og territorier. 

MOVEATHON børn  hjælp e r  børn


