
Snart drar vi igång!
Precis som tidigare år samlar vi intensivt under veckorna 39-40, men insamlingen pågår hela året, 
så man bestämmer själv när man vill vara aktiv. SVT rapporterar löpande från fredagen den 29/9 
och har stor jubileumsgala fredagen den 6/10.

Här kommer några snabba tips inför årets insamling:

•	 Skicka	in	era	bilder/filmer	till	SVT (se nästa sida). 
•	 Lägg upp era evenemang på hemsidan och dela i sociala medier, så att ännu fler kan ansluta sig. Då 

kan även lokala P4-kanaler, tidningar och SVT hitta era aktiviteter och rapportera.
•	 Det	finns	ett	alldeles	nytt	material	från	Utbildningsradion	UR. Det är såklart helt gratis och enkelt 

att ladda hem från vår hemsida. (https://start.varldensbarn.se/skola/)
•	 Tips för insamling finns på www.skramla.varldensbarn.se. 
•	 Anmäl ditt gäng på www.skramla.varldensbarn.se, så vi vet att ni vill vara med. Då får ni också hjälp av 

vår lokala samordnare.
•	 Nu har vi Swish i vår digitala bössa (Egen insamling). Nytt är även meddelanden och topplistor. 
•	 Material	finns	att	beställa på hemsidan. (https://start.varldensbarn.se/material-logotyp-annonser/).
•	 Alla Världens Barns träffar annonseras på hemsidan. Gå in där och kika när det är kickoff, eller planer-

ingsträff i din kommun. (https://start.varldensbarn.se/traffar-i-kommun/)

Läs mer på www.skramla.varldensbarn.se och www.varldensbarn.se

För mer information hör av er till klingensjo.goran@varldensbarn.se

https://start.varldensbarn.se/evenemang/
https://start.varldensbarn.se/skola/
https://start.varldensbarn.se/skramla/
https://start.varldensbarn.se/skramla/
https://start.varldensbarn.se/egna-insamlingar/
https://start.varldensbarn.se/material-logotyp-annonser/
https://start.varldensbarn.se/traffar-i-kommun/
https://start.varldensbarn.se/skramla/
https://start.varldensbarn.se/
mailto:klingensjo.goran%40varldensbarn.se?subject=Ang%C3%A5ende%20Skramla%202017
https://start.varldensbarn.se/skramla/


Lägga	upp	film/bild	från	era	aktiviteter	i	landet

SVT	vill	gärna	belysa	vilken	skillnad	just	scouterna	gör	under	insamlingen.	Därför	har	man	skapat	en	
uppladdnings-sajt	för	att	alla	scouter	ska	kunna	ladda	upp	sina	filmklipp	eller	bilder.

Först: 
Bilden/filmen du skickar in kan visas i TV, men det är inte säkert. Den eller de som syns på bild måste ändå 
alltid vara ok med att det kan komma att visas i tv eller synas på webben i några av våra sociala medier. Om 
det är barn som ska synas på bild eller filmas så måste målsman godkänt det.  
Så skickar du in en film till oss – skicka med namn och kontaktuppgifter! Och är det barn som medverkar – se 
till att skicka med infon om att målsman godkänt att de medverkar - så vi vet att vi kan använda materialet. 
 
Din	film	
Filma vad du gör för att samla in pengar till Världens Barn. Du kan filma dig själv eller be någon annan filma 
när du gör din aktivitet. 
Håll kameran liggande. Filma gärna så att du har lite rymd i bakgrunden, inte mot en tom vägg. 
Om du vill säga något om vad du gör för att samla in pengar kan du göra det, tänka bara på att det inte ska 
vara musik eller för bullrigt runt omkring. 
 
Håll det kort! Skicka max 1 minut till oss. Det vi i slutändan använder är oftast 10-30 sek. 
 
Eller bild 
Det går också bra att skicka ett vanligt foto på din/er insamling. 
 
Så	här	skickar	du	in	din	film	eller	dina	bilder	till	oss:	
Använd den här länken. Tryck på Browse och leta upp din film eller din bild. Skicka! 

http://www.svt.se/varldensbarn20ar 
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