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Til foreldre og foresatte. 

 

Elevene løper for årets TV-aksjon. 

Det er oktober og tid for årets skoleløp. Vi knytter skoleløpet til TV-aksjonen i år 

også, og innsamlingen går til Kirkens Bymisjon. 

TV-aksjonen har laget undervisningsopplegg for skolene koblet til årets sak, og det vil 

vi bruke litt tid på i klassene i forkant. 

Selve skoleløpet er lagt til fredag 19. oktober kl. 10.00-10.30. 

Opplegget er slik: 

Elevene løper rundt skolen. 1-4. klasse løper i sykkel-løypa (ca. 500 m.), og 5.-7. 

klasse løper gang- og sykkelveien ned til barnehagen og videre opp igjen til skolen 

(ca. 750 m.) 

Alle elever oppfordres i år også til å gjøre avtaler med en eller flere voksne (foreldre, 

naboer, slekt), som sier seg villige til å betale/sponse 1-10 kroner per runde som 

eleven gjennomfører. Vedlagt er sponsorkort. 

Elevene får med seg et skriv hjem etter løpet der antall runder står. Vi ber foresatte 

om hjelp til å informere alle sponsorene om antall runder.  

Det er også mulig å legge på en bonus hvis dere ønsker det. 

I år har vi valgt digital innbetaling via Speis: https://www.spleis.no/project/40493  

Denne nettsiden vil man også finne via skolens hjemmeside og via Googlesiden der 

ukeplanene legges ut.  

Vi vektlegger felles innsats og felles resultat - i fjor løp elevene inn kr 33 888,-  

Vi håper på en flott, aktiv trivselstime for elevene. Velkommen som publikum til  

årets skoleløp! 

1. oktober 2018 

Med vennlig hilsen  

Benedicte M. Sollien 

rektor 
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MINDRE ALENE SAMMEN – alle oppfordres til å løpe minst en runde sammen med noen  

SPONSORKORT FOR  ______________(navn) 

Elevene på Helgerud løper for årets TV-aksjon. Bli med som sponsor og støtt Kirkens Bymisjon. En sponsor kan være mamma, 

pappa, besteforeldre, onkel, tante, en nabo eller andre kjente. Sponsoren kan betale 1-10 kr pr. runde eleven løper. Eller 

man kan velge å gi et fast beløp. Det er valgfritt hvor mange sponsorer man velger å spørre.  

Årets skoleløp arrangeres fredag 19.oktober kl. 10.00. I år skal innbetaling skje digitalt via nettsiden: 

https://www.spleis.no/project/40493 Her kan man velge mellom Vipps, kort eller faktura.  

Navn på sponsor: Gir kr pr runde: Antall runder: Sum kroner: Betal med Vipps, kort eller faktura via 

https://www.spleis.no/project/40493 
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