Aktiviteter till Musikhjälpen
Aktiviteter utanför skolan



























Grillkväll med “inträde”
Önska en låt som du vill höra under musikhjälpen (50 kr)
Avstå lördagsgodis och låt pengen gå till Musikhjälpen
Panta burkar och uppmana samhället att kunna lämna sin pant på exempelvis Fritidsgården
Skyltsöndag - stå på marknader och sälja hembakat fika
Dansworkshop en eller flera dagar med en avgift
Kratta löv
Anordna en konsert med en artist, ta inträde och sälja fika
“Bus eller pengar” - Under halloween “spöka” och samtidigt samla in pengar till Musikhjälpen
Kulturdag - olika inslag av kultur och bjuda in vuxna/barn
Aktivitetsdag med förslagsvis 5- eller 7-kamp
Kafékväll med loppis och lotterier tillsammans med fritidsgården
Läger (Idrott/musik/dans/etc.)
Discobowling
Turnering
Sportaktiviteter
Knacka dörr med insamlingsbössa
“Lankväll”
Tävlingar
Karaokekväll
Buffékväll
Bingo för pensionärer
Tipsrunda där man betalar för kupongerna
Bowlingkväll
“Festival” med musik, tävlingar och bollplank
Ha gemensamma aktiviteter med ungdomsgården för att samla in pengar

Hur? Aktiviteter utanför skolan kräver eget ansvar och stöd av en vuxen.
Kanske kan en lärare hjälpa till att planera aktiviteten.
Det viktigaste är att ni tänker till hur faktiskt ska förankra arbetet.
Vem bakar? Hur mycket ska vi ta betalt? Hur bjuder vi in våra gäster? Vad är egentligen rimligt?

Tips: Prata med er fritidsgård om ni kan anordna en aktivitet ihop.
Er klassföreståndare kan säkert hjälpa till om ni skulle vilja tillämpa “arbetsdag” då pengarna går till
Musikhjälpen under tobaksfriaveckan.

Kom ihåg att det kan vara något så enkelt som att skänka sin godisslant till Musikhjälpen!

Aktiviteter på skolan

















Skoljogg med sponsrade inslag och insamlingsbössor
Konsert i elevrummet med inträde (20kr)
Samarbeta med elevens val
Insamlingsbössa på biblioteket
Konsert på skolan - samarbeta med musiklärare
Julkonsert tillsammans med musikskolan med inträde (30-50 kr)
Föreställning med klassen för föräldrar som betalar inträde
Insamlingsbössor i förslagsvis skolkiosken och biblioteket
Höja priserna i skolkafeterian och låta överflödet gå till Musikhjälpen
Pantlinsamling på skolan
Sälja fika som bakas på hemkunskapen
Fototävling
En “arbetsdag” mot betalning till musikhjälpen. Förslagsvis hemma eller på ett företag
under tobaksfria-veckan
Prata med musiklärare hur man kan ha en musikkonsert eller dylikt
Musikskolan har uppträdanden och ta betalt
Lotteri med vinster som man fått sponsorer på

Hur? Aktiviteter på skolan kräver att ni tar kontakt med en lärare eller annan vuxen på
skolan. Hur kan ni tillsammans på skolan samla in pengar? Måste ni kanske prata med
cafeteriaansvarig? Rektorn? Fråga musikläraren om det är möjligt att göra en musikkonsert?

Tips: Tobaksfria veckan (v.47) är ett utmärkt tillfälle att synas lite extra på era skolor.
Passa på och anordna någon rolig aktivitet och samtidigt samla in pengar till Musikhjälpen.

Marknadsföring








Affischering i matvarubutiken och på andra allmänna platser
Använda sociala medier och banderoller till informationsspridning
Utnyttja rektorn att göra massutskick till föräldrar
Dela ut flyers på torget
Prata med tidningar för att uppmärksamma vår insamling
Annonsera i lokala tidningar
Sätta upp affischer på elevernas praktikplats

Hur? Vi kommer dela med oss av affischer som samtliga skolor ska kunna använda i sin
marknadsföring. Självklart får ni också göra egna men det viktiga är att det framkommer för
vem pengarna går till och vem/vilka som står bakom insamlingen. Bilder att sprida på sociala
medier kommer också finnas till.

Tips: Använd färdigt material som kommer utskickat för att sprida information om er
insamling. Men glöm inte att all marknadsföring är bra marknadsföring!

Förslag på fikaförsäljning















Fikaförsäljning för föräldrar och barn under tobaksfriaveckan (v.47)
Sälja fika i skolkafeterian och UG (Fråga ICA/COOP om sponsring till ingredienser eller
färdigt fika)
Baka på elevens val och sälja i elevrummet och på biblioteket
Baka på sponsrade ingredienser från skola eller matvaruaffär och sälja
Sälja fika utanför matvarubutiken
Sälja fika på föräldramöten och i personalrummet
Sälja fika på julmarknad och ha lotteri med vinster
Låta matvarubutiker sponsra med fika som eleverna kan sälja
Sälja fika och låta 50 % gå till Musikhjälpen
Sälja fika på sportevenemang (Innebandy- och fotbollsmatcher)
Sälja saker på marknader
Baka på UG och sälja
Sälja fika på Folkets hus vid särskilda evenemang
Ta hjälp av skolans bakinriktning och sälja fikat i kiosken

Hur? Fikaförsäljning är ett effektivt sätt att samla in pengar. Kanske bakar ni hemma, på
skolan eller till och med får fika eller ingredienser sponsrat från en matvarubutik?

Tips: Boka ett bord på en julmarknad förslagsvis skyltsöndag. Eller varför inte fråga någon om
ni får sälja fika på ett sportevenemang?

Försäljning eller auktion





Loppmarknad där eleverna säljer skänkta kläder och prylar
Loppis och sälja gamla leksaker
Auktion innebär att varan/tjänsten går till högst bjudande
Sälja saker på Blocket eller andra säljsidor

Hur? Alla älskar secondhand och vad är inte mer effektivt att både rensa lite hemma och
samtidigt kunna samla in pengar till musikhjälpen?

Tips: Anordna en gårdsloppis istället för att behöva betala avgift för en plats.

Disco



Halloweendisco (Åk 3-6) med aktiviteter och inträde
Disco för yngre med inträde och försäljning av fika, godis och läsk

Hur? Prata med någon lärare på skolan som kan hjälpa er ta fram ett bra koncept.
Tips: Fråga lokala matvarubutiker om sponsring till godis och läsk.

Involvera andra





Ha tävlingar och utmana klasserna om vem som får ihop mest pengar
Fråga kyrkan om kollekten kan gå till Musikhjälpen
En “arbetsdag” och få lön som går till Musikhjälpen
Engagera andra klasser i åk 7-9 att samla in pengar

Hur? Involvera elever, föräldrar eller lokala företag.
Tips: Spara namnet på de organisationer och företag som stöttat ert arbete så kan vi ta
möjligheten i akt och uppmärksamma dem senare.

Bio/filmkväll




Filmkväll och sälja popcorn, läsk och godis
Visa egen reklam på folketshus på biokvällar
Sälja varmkorv vissa dagar på skolan
Bio med inträde

Hur? Anordna en biokväll på skolan, folketshus eller i annan passande lokal.

Sälj biljetter och

erbjud fikaförsäljning.

Tips: Kanske kan Ungdomsgården hjälpa till i planeringen. Varför inte visa en läskig film i
samband med halloween och höstlov?

