Røra skole.

UNICEF-runden 2011

Ole Gunnar Solskjær gjør det! Elevene på Røra skole gjør det! Hva er det de gjør?

Det de har felles, er at de gjør noe som gir barn i det sørlige Afrika muligheter til å gå på
skole. I dette området er det ca 40 millioner barn som ikke har muligheter til skolegang. Det
er fordi at de ikke har råd til det, de må være med på å forsørge familien, de har ikke råd til
klær, de mangler skolebøker, de har ingen skolebygning i området eller det mangler lærere
til å undervise.
Pengene fra UNICEF-runden går til prosjektet Schools for Africa som skal gi god, barnevennlig
skole til flere millioner barn i 11 afrikanske land sør for Sahara.
I år feirer UNICEF-runden tiårsjubileum i Norge. Gjennom UNICEF-runden lærer elevene om
barns rettigheter samtidig som de gir afrikanske barn mulighet til skolegang.

Røra skole
På selveste FN-dagen gjennomførte elevene på Røra skole sin 3. UNICEF-runde. På forhånd
hadde elevene ordnet seg med sponsorer (mor/far/besteforeldre/ev. andre) og blitt enige
med dem om at de for hver runde skulle få et bestemt pengebeløp. Til eksempel: 1,20 kr er
nok til ei lærebok, 150 kr er nok til skoleuniform, bøker og skolemateriell til en elev, så hver
eneste innsamlede krone kommer til nytte!
I et strålende høstvær gjennomførte over 130 elever fra Røra sine runder. De yngste løp og
gikk ei løype på ca 500 m, mens de eldste gjennomførte ei løype på ca 1000 m. Det var en
strålende innsats fra alle, hver gang de passerte målstreken fikk de et klistermerke i sine
rundekort. Etter endt innsats, en halvtime for de yngste og en time for de eldste, var det tid
for å innta forfriskninger i form av juice og saft.

Vi vil med dette takke de gavmilde sponsorene som ga elevene denne muligheten til å hjelpe
andre barn!

De eldste elevene starter på sin første runde.

Hanne har en peptalk til elevene før de starter.

Utdeling av saft til alle etter vel utført UNICEF-runde.

Ola får ennå et merke i sitt rundekort.

