
 

Vi Gør Det Alligevel 
 
Det sociale liv har under corona været under pres. Ensomheden eller 
modløsheden kan ramme alle, så hjælp dine klassekammerater med at 
få gang i det sociale liv igen...  
Der er flere muligheder end begrænsninger!  
Find på en sjov corona-sikker aktivitet I kan lave i jeres  klasse, på 
årgangen eller på hele skolen. Post et billede af jer der laver jeres 
aktivitet, på et socialt medie med hashtagget #ViGørDetAlligevel eller 
send en mail med et billede/video af jeres event til 
odensefaelleselevraad@gmail.com . 

 
Alle skoler der deltager, vil modtage et diplom og er med i 
konkurrencen om at vinde et super fedt valgfrit klassearrangement 
lavet i samarbejde med UngOdense. 
________________________________________________________________________________________________ 
 

 
________________________________________________________________________________________________ 
 
Idéer til aktiviteter: 
❖ Bag kage sammen online 
❖ Spil et online quiz-spil (Kahoot, Tip en Trettener, Jeopardy osv.) 
❖ Se en film sammen online 
❖ Spis jeres frokost sammen online 
❖ Skriv en historie sammen online  
❖ Lav en sjov google forms og afslør svarene på et onlinemøde 
❖ Find på jeres helt egen unikke aktivitet! 

________________________________________________________________________________________________ 



 

 
________________________________________________________________________________________________ 
 
Forslag til fremgangsmåde (brug af guiden selvfølgelig helt valgfri) 
 

1. Beslut jer for, hvem der skal være med til jeres aktivitet. 
2. Undersøg hvilke corona restriktioner der gælder lige nu. 
3. Brainstorm idéer til jeres aktivitet. 
4. Udvælg jeres ide. 
5. Snak med jeres lærere om hvilke ting, I skal bruge til jeres 

aktivitet. 
6. Fordel opgaverne der skal laves for, at jeres aktivitet kan udføres.  
7. Aftal et tidspunkt hvor i kan holde jeres aktivitet. 
8. Hav det for vildt, mens I laver jeres aktivitet og tag et billede. 
9. Post billedet på instagram med hashtagget #ViGørDetAlligevel 

eller send det til os på mail odensefaelleselevraad@gmail.com . 
10. Modtag jeres diplom og hæng det op på skolen, så i bliver mindet 

om, at der er flere muligheder end begrænsninger! 
 
________________________________________________________________________________________________ 
 
 
Pas godt på dig selv og dine venner - hold ud lidt endnu!   
Hilsen Odense Fælleselevråd 
 
OBS!!! Kampagnen kører fra d. 3/2 - 3/6. Vinderen vil blive afsløret dér. 
 
 
 
 
 
 


