
Aksjonsdagen 
- En hjelpende hånd 

 
Over flere år har Fyrstikkalléen skole hatt en aksjonsdag i året der elevene våre har samlet 
inn penger til et veldedig formål. Elevene våre har gitt uttrykk for at de ønsker å jobbe med 
et prosjekt der de ser verdien av arbeidet sitt bedre. I år ønsker vi derfor å gjøre prosjektet 
«En hjelpende hånd». I ditt nærmiljø finnes det mange mennesker som kunne trenge en 
hjelpende hånd. Hva kan så det være? 
 
Vi ønsker først og fremst at elevene våre går ut for å være et medmenneske for noen i sitt 
nærmiljø. Det kan være å møte en besteforelder, tante, onkel eller liknende. Elevene får 
disponere torsdag 21. mars til å skape glede for et annet menneske. Det kan være å besøke 
noen, ta med en person som er ny i Oslo og vis frem byen? Eller kanskje være med i en 
barnehage og skape glede blant barn? Kanskje et sykehjem ønsker å få besøk av ungdommer 
som kan lage en forestilling om det å være ung i 2019? 
 
Elevene skal ikke vaske vinduer eller liknende. Dagen skal brukes til samtale og felles hygge. 
Før aksjonsdagen vil elevene forberede seg til dagen med å ta med seg tema som de kan 
snakke med den personen de skal møte. I etterkant av aksjonsdagen skal alle elever skrive 
en refleksjonslogg fra dagen som de leverer inn. Loggene blir utgangspunkt for samtale med 
de andre elevene i klassen. Opplegget er knyttet opp mot kompetansemål i aktuelle 
læreplaner (KRLE, historie, samfunnsfag, generell del). Dersom noen av elevene ønsker det, 
kan de være sammen på aksjonsdagen, men dette må avklares med kontaktlærer på 
forhånd. Vi beregner at elevene må regne med å bruke rundt tre timer på aksjonsdagen.  
 
Som betaling for dagen skal de få et smil. Dersom alle parter går med på det ønsker vi at 
møtet dokumenteres med et bilde eller en «selfie». Planen er å lage en stor kollasj som viser 
alle selfiene enten fysisk på en vegg eller digitalt. 
 


