
 

 

 

 

 

 

 

 

Gode råd til udbredelse af Gode Gerninger 
Danmarksindsamlingen 
 

I denne tid hvor mange ting endnu er uvisse, vil vi gerne hjælpe jer lidt på vej med en række gode råd til, 
hvordan I kan få kampagnen ”Gode gerninger” ud over rampen. Kampagnen løber fra den 11. januar og til 
og med den 6. februar, og lige nu er bibliotekerne lukket ned frem til den 18. januar. Men vi kan risikere at 
restriktionerne forlænges således, at vi vil være lukket ned i stort set hele kampagneperioden. Og hvad gør 
vi så?? Heldigvis har vi jo en række digitale kanaler, som vi kan benytte os af, men vi kan også sende mails 
til vores netværk, samarbejdspartnere, og vi kan kontakte vores skoler og børnehaver. Klik jer ind på 
temaportalen for at se alle materialerne, her finder I også en invitation, som I kan rette til og sende ud til 
relevante modtagere.  

Tilbyd at registrere børnenes Gode gerninger 

Når I tager kontakt til skoler og børnehaver kan I tilbyde at inddatere tallene samlet for hele institutionen 
eller klassen. Skriv fx i invitationen, hvordan (og evt. hvornår) de kan kontakte jer (mail og/eller tlf.), og 
tænk gerne ind, at biblioteket formodentlig er lukket ned. 

Hvordan gør vi? 

Når biblioteket skal registrere gode gerninger, så går I bare ind på: 

websiden Gode Gerninger - Alt det gode du gør smitter og logger på med password: HurraForDig2021 

Alle børn/forældre har i øvrigt mulighed for selv at registrere deres gerninger via www.dr.dk/godegerninger   

Hvordan får børnene deres diplomer? 

Børnene kan jo desværre ikke besøge det lokale bibliotek og aflevere et bevis på de gode gerninger, de har 
gjort og modtage et diplom til gengæld. I stedet kan børnene/forældrene selv printe diplomet via DR’s 
hjemmeside 

Fokus på opsamling 

Det er desværre ikke muligt at trække statistik på, hvad der indberettes de forskellige steder, men I må 
gerne lave et lille regneark, hvor I registrerer antallet I inddaterer, så kan vi efterfølgende få en 

https://temasamarbejde.dk/alle-temaer/tema-d-danmarks-indsamling-gode-gerninger/tema-d-danmarks-indsamling-gode-gerninger/
https://temasamarbejde.dk/alle-temaer/tema-d-danmarks-indsamling-gode-gerninger/tema-d-danmarks-indsamling-gode-gerninger/
https://www.godegerninger.nu/?group=true
http://www.dr.dk/godegerninger
https://www.godegerninger.nu/godhedsdiplom/
https://www.godegerninger.nu/godhedsdiplom/


fornemmelse af, hvor meget ”vi” har bidraget med. Heldigvis er det den gode gerning, der tæller, men det 
kunne da alligevel være fedt at vide. 

Fokus på gode historier 

Hvis I får gode historier ind fra skoler, institutioner og registrerer mange gerninger, så må I gerne fortælle 
os om det. Eksempel: Hvis der pludselig er en skole i Hobro, der har fået alle deres elever til at gøre gode 
gerninger og kontakter jer (det lokale bibliotek) for at få jer til at registrere - så skriv til os, så fanger vi DR, 
som vil se, om der kan blive en god historie ud af det i fx i P4 Nordjylland. 

Hvilke kanaler kan I benytte jer af? 

• Hjemmesiden (Der kommer løbende artikler i BPI) 
• Lokale, interne ”konkurrencer” i kommunen. Måske børnene (og deres forældre) har nogle gode 

bud på nogle hemmelige gode gerninger lokalt? Der kan gå sport i at komme på gode gerninger for 
andre. 

• Biblioteksskærme i kampagne-perioden. Nu er det hele jo lukket ned, men hvis du kender nogle 
biblioteker med større skærme udendørs eller i vinduet eller lignende, så tænk det endelig ind - det 
kunne være fedt, at man kunne se sitet udefra, når man gik forbi sit lokale bibliotek.  

• En aftale imellem en klasse og et plejehjem. Der skal produceres vinter- eller forårspynt til det 
lokale plejehjem (klip og klistre, perleplader, af hvad folk har hjemme), så de ældre kan glædes over 
synet af noget nyt (kassen med pynt skal selvfølgelig først samles og afleveres, når der åbnes op for 
at mødes igen) 

• En aftale imellem en klasse og et plejehjem. Hvor de ”mødes” en gang om ugen måske evt. digitalt – 
og børnene synger en sang/ danser en dans eller læser en historie. De ældre kunne også fortælle 
om dengang de var børn.  

• Facebook & Instagram – kan evt. laves med flere nedslag ved at udvælge en eller flere (eller alle 10) 
kategorier, som der så sættes fokus på én efter én (der er ikoner i PR-pakken til hver kategori).  

• Find evt. supplerende materialer fx bøger med opskrifter til bag en kage/bøger til hjælp dyr i 
naturen-vejledninger i at bygge fuglehuse/foderbræt/ideer til gode historier, der kan læses højt/ 
ideer til opskrifter på mad til nogen der har brug for en hånd etc. 

• Finde lokale solstråle-historier til lokalpressen 
• Lav en lokal konkurrence ud af – hvem får lavet den bedste gerning/flest gerninger i byen eller lign. 

 

DR har udviklet 10 kategorier, som børnene skal udføre gode gerninger inden for. Vi giver lidt inspiration til, 
hvilke gerninger børnene kan kaste sig over. Inspirationen kan I fx give videre i form af opslag på de sociale 
medier eller i invitationen til klassen/børnehaven. 

De 10 kategorier:  

• Indsaml noget skrald  
• Hjælp dyrene i naturen/haven  
• Hjælp din nabo  
• Bag en kage til en, du vil glæde*  
• Ring / skriv til dine bedsteforældre  
• Send en hilsen til nogen på et plejehjem  
• Hjælp nogle nybagte forældre  
• Gå en tur med en ven/nabo/familiemedlem  



• Gør en hemmelig tjeneste for nogen*  
• Læs en historie højt for et andet barn  

 

*På dr.dk/godegerninger registrerer man sin gerning blandt disse 10 kategorier. Kigger man godt 
efter, kan man i registreringslisten se en ændring af to ord ved ”Gør en tjeneste for nogen” og ”Bag 
noget til en, du vil glæde”.  

Skulle der være tilfælde, hvor et barn har gjort en forskel for andre, men hvor gerningen ikke passer 
under de 10 kategorier, så henviser vi til at registrere den under ”Gør en tjeneste for nogen”. 
Kategorien stemmer fortsat overens med at gøre en hemmelig tjeneste, som vi inspirerer til på vores 
kanaler – så det er blot ved registrering, kategorien er åbnet op for at favne en bredere vifte af 
inputs.  

Skulle der være et barn eller en gruppe, der kontakter biblioteket om, at de har bagt boller eller 
rugbrød, kan de blive registreret under ”Bag noget til en, du vil glæde”. Kategorien stemmer fortsat 
overens med at bage kage, som vi inspirerer til på vores kanaler – så det er blot ved registrering, 
kategorien er åbnet op for at favne en lidt bredere vifte af inputs.  

 

Inspiration til hvilke gerninger børnene kan udføre 

Indsaml noget skrald - husk en pose og en handske/vante:  

- I den nærliggende natur (skov, vandløb, marker, strand)  
- På din skole (omkring skolens område)  
- I dit nabolag (på legepladsen og fællesarealer)  

 

Hjælp dyrene i naturen/haven: 

- Lav fuglekugler  
- Byg et insekthotel  
- Lav et hus til et pindsvin  
- Byg redekasser  
- Byg et insekthotel  
- Lav foderbræt  
- Lav vandbad til fuglene  
- Grav en hule til skrubtudsen  

 

Hjælp din nabo: 

- Med at blive muntret op (lån fx din mors eller fars mobil og send en besked med en masse 
søde og glade emojis)  

- Med at bevæge sig (lav fx udendørs Ramasjang yoga med Motor Mille, eller leg en leg på 
afstand)  

- Med at lufte hunden  
- Med at komme ud og gå i naturen  



 

Bag en kage til en, du vil glæde:  

- Dine forældre - så er det lidt hyggeligere at arbejde hjemmefra  
- En, der sidder i isolation (og stil den udenfor)  
- Glæd dine bedsteforældre og bag deres yndlingskage til dem  
- Din bedste ven  
- Til en, der har fødselsdag  
- Til en, der har bestået en eksamen  

 

Ring/skriv til dine bedsteforældre:  

- Ring og snak med dem over telefonen eller på FaceTime  
- Send dem en videohilsen, hvor du synger en god sang  
- Skriv et kærligt brev til dem  
- Lån dine forældres telefon, og send en masse søde og glade emojis  
- Send dem en fin tegning  
- Send dem en kærlig sms fra dine forældres telefon og spørg, hvordan de har det  
- Skriv en lille historie til dem, og ring og læs den højt  

 

Send en hilsen til nogen på et plejehjem: 

- Send en fin tegning  
- Send en videohilsen fra dit yndlingssted i naturen  
- Skriv en historie og send den, så de kan læse den – eller du kan sende en video, hvor du selv 

læser en historie højt  
- Send et kærligt brev  
- Send dem en video, hvor du synger en god sang  

Hjælp nogle nybagte forældre: 

- Lav et måltid mad til dem  
- Bag en kage til dem (lav fx en cookiedej til fryseren, så de nemt kan få cookies, når de har lyst!)  
- Gå på biblioteket for dem, og lån bøger  
- Inviter dem med ud og gå en tur (med barnevognen)  
- Hjælp dem med at bevæge sig (fx med udendørs Ramasjang yoga på afstand)  
- Bag boller til dem  
- Hjælp med at læse godnathistorie for babyen  

 

Gå en tur med en ven/nabo/familiemedlem: 
(Husk at lave en hold-i-hånden-pind, så det næsten føles, som om I holder rigtigt i hånden)  

- Gå en tur med din bedste ven i naturen (så kan I klatre i træer undervejs)  
- Gå en tur med et familiemedlem, og vis dem dit yndlingssted i byen  
- Gå en tur med dine bedsteforældre  



- Gå en tur med din nabo rundt i nabolaget  
- Gå en tur med din faster i den by, hvor hun bor  
- Gå en tur med din kusine og afslut turen med leg på legepladsen  

 

Gør en hemmelig tjeneste for nogen:  

- Sluk nogens cykellygte for dem, hvis de har glemt det  
- Hvis du finder noget, nogen har tabt, så saml det op, så de nemt kan finde det igen  
- Fjern grene fra bække ude i naturen, så vandet kan flyde frit  
- Aflever glemte sager i glemmeklassen på skolen/i børnehaven  
- Vend varerne med stregkoden opad på kassebåndet  

 

Læs en historie højt for et andet barn:  

- Læs en god historie for dine søskende  
- Læs din yndlingshistorie for en ven, og del den gode oplevelse  
- Læs en godnathistorie for en baby  
- Kig i en billedbog med en, du holder af  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


