Til elever

29. mars 2019: KKG-elevenes aksjonsdag
Elevrådet har bestemt at vi ikke skal delta på OD, men at vi skal ha vår egen aksjon. Inntektene fra
denne dagen går til formål som elevene på skolen selv har valgt.
Som i fjor fordeles de innsamlete pengene likt mellom:
Kristiansand kommunes Rajshahiaksjonen
Skoler og barnehager i Kristiansand har hvert tredje år siden 1983 samlet inn penger til denne
aksjonen som går til barn og ungdom, funksjonshemmede, kvinner, sykehus og arbeid mot
menneskehandel i et av de fattigste landene i Asia. Rajshahi er Kristiansands vennskapsby i
Bangladesh. Se mer på www.rajshahi.no.
Redd Barnas prosjekter i Nicaragua
KKG har siden 1996 hatt et tett samarbeid med en skole i Nicaraguas hovedstad Managua.
Gjennom besøk og gjenbesøk har elever og lærere lært mye om et av Latinamerikas fattigste
land. Siden starten har vi også besøkt Redd Barnas prosjekter i landet når vi har vært der, og
sammen med Redd Barna valgt ut to prosjekter vi vil støtte: Ett prosjekt i det fattige nord som
går ut på å gi barn og ungdom skolegang. Ett prosjekt i hovedstaden Managua som går ut på å gi
funksjonshemmede og utviklingshemmede en bedre hverdag. Se mer på www.reddbarna.no.
Begge disse prosjektene passer veldig godt inn i KKGs aktiviteter og verdigrunnlag, og vi håper at alle
elever og ansatte skal bidra til at disse flotte aksjonene skal få god nytte av innsamlingen!

Se praktiske opplysninger på baksiden!

Praktiske opplysninger
Aksjonsdagen er fredag 29. mars. Hver elev som deltar skal samle inn minst 400 kr som skal betales
inn til skolen. Dette gjøres gjennom "Gi en dag"-prinsippet, dvs. at eleven jobber én dag og betaler
inn lønna til aksjonen. Utfordringen for eleven er altså å skaffe en jobb som gir en lønn på minst 400
kr.
Tips til hvordan du kan jobbe:








Hvis du allerede har en jobb: Spør om du kan jobbe der denne dagen!
Gå innom, ring eller send epost til et sted du kunne tenke deg å jobbe og si at du kan jobbe
en dag for 400 kr, og at lønna går til et godt formål. Kanskje du kan få mer jobb der seinere
hvis du gjør et godt inntrykk. Legg litt innsats i søknaden! Følg opp hvis du ikke hører noe.
Hør med naboer, familie og venner om de har tips om et sted du kan få jobb eller om de kan
spørre for deg!
Hør med naboer, familie og venner om de har behov for hjelp en dag, for eksempel med å
rake løv, pante flasker, rydde på loftet, vaske, eller annet arbeid.
Det går an å selge vafler på nærbutikken eller å spille gitar og synge i Markens, men det er
vanskelig å tjene mer enn 400 kr per person på dette, og det er minstesummen!
Du må ikke jobbe akkurat denne dagen! Hvis du gjør unna jobbingen for eksempel lørdagen
før får du en fridag midt i uka!

Har du meldt deg på og ikke fått jobb innen 20. mars kan du ta kontakt med meg. Vi har en del jobber
som elever kan utføre for skolen eller våre samarbeidspartnere. Sjekk også skolens hjemmeside og
Facebook/KKG for jobbtips! Se www.kkg.vgs.no/aktuelt/aksjonsdag2019.
Vi har et infoskriv om aksjonsdagen til arbeidsgivere som du kan levere. Der står alt arbeidsgiveren
trenger å vite. Infoskriv finner du på Its/KKG-0-elever eller hjemmsiden.
Andre viktige opplysninger:






Fristen for å melde seg på er fredag 22. mars. Påmeldingen er på Its/KKG-0-elever
Elever som ikke melder seg på vil få undervisning på aksjonsdagen fra kl 8 til 14:30.
Oppmøte i elevkantina kl 8:00.
400 kr eller mer skal betales inn til skolens konto nr. 3201.65.83528 eller på skolens Vipps:
Kristiansand katedralskole Gimle, nummer 131309 (søk på navn eller nummer).
Frist for innbetaling er innen tirsdag 9. april. Tillitsvalgt i klassen krysser av på liste når eleven
viser kvittering fra Vipps eller bank. Kvitteringen må ha dato for innbetalingen.
Hvis påmeldte elever ikke har vist kvittering innen fristen vil de få fravær for denne dagen.

Mer informasjon om prosjektene kommer ut til elevene via digitale medier, kontaktlærere og
tillitsvalgte.
Lykke til!
Hilsen Elevrådet på KKG

Kontaktperson: Elevrådskontakt K. Andreas Skjelbred-Knudsen, krsk1@vaf.no

