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Informasjonsbrev 2011-10-28 
 
 
 

Nytt om prosjekt INTERNASJONALISERING 
 
 

GI EN DAG aksjonen og samarbeid med Butterfly Friends i Gambia 
 

På Sigdal ungdomsskole gjennomfører elevene hvert år en innsamlingsaksjon til inntekt for et 
veldedig formål som elevene bestemmer. Dette er en flott måte å vise medmenneskelighet og 
solidaritet på, og en tradisjon som alle på skolen er positiv til å videreføre. 
 
I forbindelse med årets innsamling la jeg fram et forslag for elevrådet om å gi pengene til Butterfly 
Friends (tidligere EBO-towns venner), en veldedig organisasjon som jobber for å hjelpe barn og 
unge i Gambia med helse- og skoletilbud. Jeg ønsket også å lufte ideen om å gjøre Butterfly 
Friends til en fast samarbeidspartner og, hvis det er mulig, sende elever til Gambia hvert år for å 
se tilstandene og arbeidet som gjøres der nede med egne øyne. Dette ville i så fall kunne bli et fint 
supplement til annet internasjonalt samarbeid som vi allerede har prioritert å jobbe med på Sigdal 
ungdomsskole (elevutveksling, 10.klassetur, osv.). 
 
Elevrådet var positive til dette forslaget. Vi ble derfor enige om at jeg skulle kontakte Butterfly 
Friends og undersøke mulighetene i et slikt samarbeid, mens elevrådsrepresentantene skulle gå ut 
i klassene for å lodde stemningen der. Elevene var stort sett veldig positive til et slikt samarbeid. 
Annbjørg Juliussen, som er leder for Butterfly Friends, ble også veldig begeistret for ideen, og sa at 
de gjerne ville gi noe tilbake til skolen som gjenytelse for pengegaven hvert år. Hun sa at det ville 
være fullt mulig for elever å besøke organisasjonen i Gambia i forbindelse med fadderbesøk som 
de arrangerer to ganger i året. I tillegg kunne de bidra med bilder, film og annet til undervisningen. 
 
På bakgrunn av dette har elevrådet bestemt følgende: 
 

- Som et prøveprosjekt gis pengene etter Gi-en-dag-aksjonen de neste tre årene til Butterfly 
Friends som hjelper barn og unge til et bedre liv i Gambia. 

 
- Skolen sender hvert år i denne perioden en elev til Serrekunda i Gambia for å lære mer om 

hva pengene går til. Turen blir organisert i forbindelse med fadderukene som Butterfly 
Friends arrangerer enten i november eller i februar (se vedlagt informasjon). 

 
- Eleven plukkes ut ved loddtrekning blant de som har deltatt i innsamlingsaksjonen, og som 

har lyst og får lov til å reise av sine foreldre. 
 

- Eleven som blir trukket ut til å reise, får dekket utgiftene til reise og opphold (bortsett fra 
lommepenger), og må til gjengjeld lage en reportasje fra reisen som presenteres for de andre 
elevene på skolen når han/hun kommer hjem. 

 

Siden årets tur til Gambia allerede nærmer seg raskt (11.-25.februar), og den som er så heldig å få 
reise må kunne planlegge og ta vaksiner i god tid på forhånd, har jeg nå bestemt at vi trekker ut 
den heldige vinneren fredag 11.november kl.11 i hallen på skolen. De som ønsker å være med i 
trekningen, må derfor melde fra om dette ved å levere en ferdig utfylt påmelding (se eget skjema) 
seinest dagen før: 10.nov!! 
 
 
Dette tror jeg kan bli et kjempespennende prosjekt for oss alle! 
 
 

Stig  
 



 
 
 
 

 
 
PÅMELDING til tur til Gambia 11.-25.febr. 2011 
 
 

 
 
Vi har lest informasjonsbrev om skolens samarbeidsprosjekt med den veldedige 
hjelpeorganisasjonen Butterfly Friends i Gambia, og om fadderturene som denne 
organisasjonens organiserer, og gir herved vår sønn/datter…. 
 
 
_______________________________________ 
 
…..tillatelse til å reise på faddertur til Serrekunda i Gambia som representant fra 
Sigdal ungdomsskole 11.-25.februar 2012. 
 
Reise og opphold til turen blir dekket av elevrådet ved skolen. Den som reiser blir 
selv forpliktet til å sørge for nødvendig vaksinering (i god tid på forhånd), utstyr til 
turen og lommepenger. Det anbefales også å skaffe reiseforsikring for eleven, hvis 
dere ikke allerede har dette. 
 
Turen innebefatter flyreise via Brussel, opphold på hotell, og deltakelse på mange 
ulike arrangementer og utflukter, bl.a. til skoler som Butterfly Friends organiserer. 
Under selve turen er Butterfly Friends ansvarlig for alt innhold og opplegg slik det 
er skissert i informasjonsbrevet.  
 
Eleven som reiser er forpliktet til å lage en reisereportasje som skal presenteres 
for de andre elevene på skolen når han/hun kommer tilbake. 
 
 
 
Sted/dato: 
 
 
 
Underskrift elev: 
 
 
 
Underskrift foresatte: 


