BARN SPRINGER
FOR BARN

Hjarnfonden
Vi deltar i

TEAM RYNKEBY - GOD MORGON SKOLLOPPET
som är Nordens största välgörenhetslopp för skolelever
Team Rynkeby - God Morgon
Skolloppet är Nordens största
motions- och välgörenhetslopp för
skolelever, där elever från hela
Norden springer till förmån för barn
med allvarliga sjukdomar. I Sverige
går alla insamlade pengar till
Barnhjärnfonden, där insamlingen

Elever som deltar i Skolloppet kan
välja att ingå i ett
mikrosponsoravtal med familj,
vänner och lokala företag, som
uppmanas skänka ett mindre belopp
per varv eller kilometer som den
enskilda eleven springer i samband
med Skolloppet.

bidrar till att finansiera livsviktig
forskning om barnhjärnan.
Att delta i Skolloppet är gratis och
organiseras av Team Rynkeby
Fonden. Efter loppet lämnar
klassföreståndaren ut diplom och
stödarmband från Barnhjärnfonden
till alla elever som deltagit.
I år är vi i en speciell situation och
vi är medvetna om att många har
drabbats ekonomiskt. Vi vill därför
vara extra tydliga med att fokuset
inte ligger på insamlingen, utan att
vara med och sprida hopp för alla
som kämpar med psykisk ohälsa,
funktionsnedsättningar eller
hjärnskador, och det viktiga är
deltagandet.

Mikrosponsringen noteras på den
sponsorsedel som skickas ut till
eleverna. Efter loppet räknar
eleven samman beloppet som ska
skänka till insamlingen och
informerar det till sponsorn som
betalar in denna via skolans unika
Swish-QR-kod, som finns på
sponsorsedeln som eleverna får
hem. Man kan kan använda skolans
unika swishnummer eller betala in
på elektronisk väg på
www.teamrynkeby.se/skolloppet.
Senast den 26 maj ska alla
sponsorbidrag ha satts in på Team
Rynkeby Fondens konto för att
räknas med i skolans samlade
donation till Barnhjärnfonden 2020.

Med anledning av Covid-19 vidtas
följande åtgärder för att inte
bidra till spridning:
• Aktiviteten utförs i mindre
grupper
• Aktiviteten genomförs under
olika dagar under v 19. T.ex.
under ordinar idrottslektion.
• Hålla avstånd under loppen
• Vara utomhus
• Tvätta händerna ofta
• Hosta och nys i armveck
• Stanna hemma om du har
minsta symptom
Genom att delta i loppet motiverar vi
eleverna att röra på sig samtidigt
som vi lyfter frågan och kunskapen
om psykisk ohälsa hos barn och unga.
Med vänlig hälsning.
Skolans personal
Läs mer på www.team-rynkeby.se/skolloppet

SWISH-nummer för
Lemshaga Akademi
123 031 62 08

