
Skriv for liv-
aften og 
hygge 

 
 

 
Aktion 

 

 
Skriv for liv-hyggearrangement efter skoletid  

• Bemærk: Skriv for Liv er en tidsbegrænset kampagne med en 
deadline for aflevering af brevene til kontoret. Derfor kan 
arrangementet afholdes mellem oktober og december, hvor 
kampagnen kører.  

 
 

Hovedformål 
 
At få skrevet en masse breve, så vi kan gøre noget ved de 
uretfærdigheder der sker ude i verden 
 

 
Delformål 

 
• Skabe god stemning på skolen  
• Få flere medlemmer i gruppen 
• Informere andre på gymnasiet om menneskerettigheder og 

Amnestys arbejde generelt  
 

 
Hvor 

 
Skolens kantine  

 
Hvornår 

 
Tirsdag efter skole – klokken 16.30-18.00 

• Siden kampagnen kører i oktober-december, kan man med 
fordel afholde den i et juletema med æbleskiver, gløgg og 
julemusik under arrangementet 
 

 
Hvordan 

 
Borde og stole (afhængigt af forventet antal deltagere) stilles op til 
brevskrivning. På dem lægges Skriv for liv-materialer og redskaber til 
at lave selve brevene og her sidder deltagerne og skriver breve.  
Der stilles et kage-og-informations-bord ved siden af, hvor 
deltagerne kan komme og få et stykke kage, høre mere om Amnesty 
og Youth-gruppen.  
Derudover står der en computer, så man har mulighed for (sammen 
med en fra gruppen) at lave mere research på sagen.  
 
 
 
 
 
 



 
Ansvarsfordeling  

 
Før:  

• Mødes dagen før og bager kage = 2 personer  
• Der aftales en dato for nyt møde og hvad man skal sige til 

eventuelt interesserede under arrangementet = alle  
Under:  

• Mødes cirka en time før og stiller borde og stole op = 2 
personer  

• Sidder ved kage-og-informationsbordet = 2 (ad gangen, der 
kan laves skema over ”vagter”)  

• Deltager i arrangementet, skriver breve og hygger = alle  
Efter:  

• Bliver efter arrangementet og rydder op = alle  
• Sender breve til Amnesty-kontoret = 1 person  
• Følger op på antal breve på sociale medier = 1 person  

 
 
Kommunikation   

 
Før:  

• Facebook-event laves og deles på skolens side. Alle man 
kender inviteres og opfordres til at komme  

• Der laves en kort reklamevideo til Instagram. Den kan lægges 
op en uge før og eventuelt repostes dagen før.  

• Der skrives og sendes en kort pressemeddelelse til 
lokalavisen om arrangementet.  

Under:  
• Der tages billeder af deltagerne og brevene, der skrives. De 

gøres til en story på Instagram.  
• Husk også at tage billeder af gruppens medlemmer og hvor 

sjovt den er at være med i. Så kan man tiltrække nye 
medlemmer.  

• Der er fokus på at gøre det klart for folk, der er interesserede 
i at være med i gruppen, hvordan de melder sig til og 
hvornår næste møde er 

Efter:  
• Der laves en tak-besked på Facebook-begivenheden, der 

opsummerer hvor mange breve blev skrevet og hvad der 
herfra skal ske med dem.  

• Et par billeder fra dagen udvælges og postes på Instagram.  
• Samme billeder som ovenstående deles på den store 

Amnesty Youth Danmark-gruppe på Facebook, så alle andre 
Youthere også kan se det gode arbejde.  
 
 
 

 


