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KJÆRE FORELDRE OG FORESATTE
I desember vil klassen vår delta i Plans julekalender. Vi ønsker å løfte frem barns rettigheter,
vennskap og det å hjelpe andre.

OM PL A NS J ULEKA LENDER
Hver skoledag i desember åpner klassen en kalenderluke på www.plan-norge.no/julekalender.
Ved hjelp av en kort film og tilhørende oppgaver, lærer elevene om en artikkel i FNs barne
konvensjon. Kalenderlukene gir elevene kunnskap om barns rettigheter, samtidig som de løfter
frem solidaritet og et godt klassemiljø.

JU L E KA LENDER MED INNS A MLING
I desember vil elevene også lære om Plans arbeid for jenters rettigheter. Arbeidet innebærer
utdanning for jenter, kampen mot barneekteskap og påvirkningsarbeid for jenters rettigheter i
ulike land der Plan jobber. I tillegg vil elevene bli oppfordret til å gjøre en jobb hjemme mot at
de får betalt en liten sum. Plan har laget en liste med forslag til småjobber, men jobb og beløp
bestemmer dere helt selv. Denne kan dere enten få av lærer eller finne på www.plan-norge/
julekalender. De innsamlede midlene vil gå til Plans arbeid for jenters rettigheter. Vi håper dere
vil være med på å støtte dette arbeidet.

S L I K KA N DERE B IDRA

Kontanter: Gi kontanter til læreren.
Vipps: Vipps til 135332, Plans julekalender. Husk å markere Vipps-overføringen
med «skolens navn, klasse og Plans julekalender».
Overføring: Overfør til Plans International Norges kontonummer: 7874.06.20869.
Husk å markere innbetalingen med «skolens navn, klasse og Plans julekalender».

P L A N INTERNATI O NA L NO RGE
Plan International Norge er en del av den internasjonale bistandsorganisasjonen Plan International,
som jobber langsiktig for å bedre barns levekår i mer enn 50 000 lokalsamfunn i Afrika, Asia og
Latin-Amerika. Vårt arbeid baseres på FNs barnekonvensjon der det slås fast at alle barn har rett
til liv og helse, beskyttelse, skolegang og innflytelse. Alt av arbeidet vårt tar utgangspunkt i barnas
oppvekstsvilkår i deres egne lokalsamfunn, i samarbeid med lokalbefolkningen og lokale myndigheter. Plan er en religiøst uavhengig og partipolitisk nøytral organisasjon. Har dere spørsmål,
kontakt oss gjerne på skole@plan-norge.no.

se www.plan-norge.no for mer informasjon.

