
Lav en aktion  

 
Aktion 

 

 
Til en fredagscafé sættes en Amnesty-bod op. Her kan man: 

• Skrive under på en underskriftindsamling  
• Få kage og klistermærker 
• Høre mere om Amnesty generelt  
• Høre mere om Youth-gruppen på skolen og hvad de laver af 

fede ting 
 

 
Hovedformål 

 
Samle så mange underskrifter som muligt til at hjælpe den gode sag  
 

 
Delformål 

 
• Skabe god stemning på skolen  
• Vise Youth-gruppens tilstedeværelse fysisk  
• Få flere medlemmer til gruppen  
• Informere elever på skolen om sagen  
• Informere elever på skolen om Amnestys arbejde generelt  

 
 

Hvor 
 
Boden skal stå i skolens kantine, hvor fredagscaféen afholdes. 
Praktisk skal den stå ved siden af baren.  

 
Hvornår 

 
Under næste fredagscafé kl. 15.00-18.00 

• Det er en god ide at gentage denne aktivitet lige efter 
sommerferien, så I kan mobilisere nye medlemmer til 
gruppen 

 
 

Hvordan 
 
 Før:  

• Kontakt til Amnesty-kontoret for at få 
underskriftindsamlingen 

• Kontakt til fredagscaféudvalget for at koordinere boden og 
udførsel 

• Kage bages  
• Der findes dato for nyt møde 

 
Under:  

• Vi har bod til fredagscaféen. Vi giver kage og klistermærke og 
beder folk om at skrive under og skrive sig op til  

• Stor fokus på at fortælle folk om Youth-gruppen og få den til 
at se sjov ud, både det der laves for medlemmerne og alle 
andre på skolen 



• Folk, der er interesserede i at være med i gruppen, får 
informationer om hvordan de gør (hvem de skal kontakte, 
Facebook-gruppe og så videre) og om næste møde  
 

 
Ansvarsfordeling  

 
Før:  

• Kontakt til fredagsbar = 1 person  
• Kontakt til Amnesty-kontoret = 1 person  
• Bage kagen dagen før = 2 personer  
• Finde dato/tid for næste møde = alle  

Under:  
• Deltager i caféen og står i boden = alle (ikke nødvendigvis på 

samme tid, man kan lave et skema)  
• Oprydning = alle  

Efter:  
• Følge op på dem, der var interesserede i at være med i 

Youth-gruppen = 1 person  
• Holde møde med interesserede = alle  
• Tage billede af underskrifter og sende dem til Amnesty-

kontoret = 1 person  
 

 
Kommunikation   

 
Før:  

• Reklame på gruppens egen Instagram  
• Reklame på skolens gruppeside på Facebook og 

fredagscaféens begivenhed  
• Eventuelt samarbejde med fredagscaféudvalget om reklame 

fra dem også  
Under:  

• Tage billeder til Instagram og lægge dem på gruppens story + 
poste dem  

• Gøre mundtligt reklame for gruppen til fredagscaféen  
• Gøre mundtligt reklame for gruppens Instagram til 

fredagscaféen 
Efter:  

• Et par gode billeder postes på Instagram og Amnesty Youth 
Danmark-gruppen på Facebook, så andre kan se jeres 
arrangement  

 


