
Moving the World to end 
Hunger

SI Skagens samarbejde med Skagens Skole



Hvorfor vælge en skole?

● De unge er generation verdensmål
● Vi ville give eleverne viden om

○ hvordan man som NGOer arbejder med Verdensmålene
○ skoleforhold i Burkina Faso
○ Skolemadsprojektet
○ hvordan alle har mulighed for at hjælpe

● Vi vil synliggøre vores organisation i 
lokalsamfundet



Planlægning og aftaler 
● Alle aftaler ang. forløbet skal på plads, før et nyt skoleårs planlægning
● Projektet er beskrevet skriftligt og godkendt at skolelederen.
● Der er afholdt møder med lærerne ang.

○ projektets indhold
○ projektets forløb
○ projektets afslutning
○ ansvarsfordeling
○ tilladelse til at tage billeder
○ tilladelse til formidling af projektet på skoleintra og i lokale medier



Besøg i 6. klasserne

Vi fortalte eleverne om Verdensmålene og om vort arbejde 
som NGOer 

samt om skolemadsprojektet i Burkina Faso.
I efterfølgende dialog bød børnene ind med forskellige 

muligheder for at samle penge ind

 



Eleverne valgte at arbejde med madspild i hjemkundskab.
For at tjene penge blev der bagt kage til salg i skolens kantine.



Klar til salg



Mon der kommer kunder i butikken?



Jo, masser af Kunder. Trængsel i kantinen. Alt blev udsolgt.



Spændende, når pengene skal tælles op.



6. kl. fortæller om skolemadsprojektet i Burkina Faso
ved fællessamlingen i aulaen.



Der fremlægges for forældre på fyraftensmøde



Alle elever havde parvis en fremlæggelse af deres del af projektet



Jesper Winter fra Skagen Fiskerestaurant
 fortalte på fyraftensmødet  om madspild i hans branche 



Der blev igen tjent penge ved salg af kaffe og kage ved fyraftensmødet



Dette billede kom på skoleintra og i de lokale medier 
samt på Facebook.

I alt blev der samlet 6.833,50 kr. ind.



Det opnåede vi Vi levede op til 
verdensmålene:
2. Stop Sult
3 Sundhed og Trivsel
5. Ligestilling mellem     
kønnene
12. Ansvarligt forbrug og 
produktion

● Vi blev synlige i lokalsamfundet
● Vi skabte opmærksomhed på vore projekter
● Vi var fortalere for verdensmålene og skolebørn i Burkina Faso
● Vi skabte handling sammen med 6. klasserne på Skagen Skole
● Vi har lavet en PFR nr. 14624


