Arrangera skolbesök

Besök skolor i ert närområde!
Ett skolbesök är ett strålande sätt att
träffa många unga och synliggöra Röda
Korset. Besök i skolor är det bästa
sättet att göra påverkningsarbete, för
där når du hela åldersgruppen.

Ni kan besöka en enskild lektion, hålla morgonsamling eller vara med på en temadag.
I samband med skolbesöket kan ni utöver besökets tema samtidigt berätta om annan
verksamhet i Röda Korset och er avdelning samt om kommande temadagar och kampanjer. Ta alltså med er kampanjbroschyrer att lämna åt lärare! Ni kan beställa material från Röda Korsets webbutik.
Vad ska man göra för att arrangera ett skolbesök?
-- Finns det hos er någon som gillar barn och unga, som kunde besöka skolan under
dagtid? Man kan förstås göra besöket som arbetspar. Ifall ni redan har skolpersonal
med i er avdelnings verksamhet kan ni be dem om tips!
-- Välj ett tema som ni kunde presentera för skolan. På Kouluyhteistyö -sidan på
RedNet (Tieto ja taito > Kouluyhteistyö) finns färdiga material och lektionsplaner
samt mall för kontakttagning (endast på finska). Dessa kan ni utnyttja då ni ordnar besöket.
-- Ta kontakt med skolans rektor/vice rektor per telefon eller e-post och föreslå besök inom ert tema. Ni kan använda färdiga lektionsplaner eller bygga upp besöket
utgående från era egna styrkor.
-- Kom i förhand överens om bl.a. tiden som ni har till ert förfogande och apparater
som ni behöver samt påminn om lärarens övervakningsskyldighet.
-- Gör under besöket tröskeln för att komma med i verksamheten låg och kom ihåg
att berätta även för eleverna om kommande händelser och kampanjer.
-- Kom ihåg att fylla i responsblanketten efter besöket, länken finns på Kouluvierailut
-sidan på RedNet (Tieto ja taito > Kouluyhteistyö > Kouluvierailut). Påminn även
om lärarens egen responslänk. Det är viktigt att ge respons och det tar inte lång
tid.
-- Påminn till slut om hur man kan beställa lärarens nyhetsbrev! Instruktionerna finns
på Röda Korsets webbsida (www.punainenristi.fi/koulusivut; endast på finska).
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Under Röda Korsets skolbesök följer
man Röda Korsets värden och grundprinciper. Då ni gör ett besök representerar ni Röda Korset och ni kan för
många vara den första kontakten med
organisationen. På så sätt skapar ni för
er del en bild av vår verksamhet och
dess principer.

