
LAV MORGENEVENT MED
VERDENS BEDSTE NYHEDER

Sig go’ morgen til jeres klassekammerater med et smil, et morgenprodukt og verdens bedste nyheder.
Siden 2011 har den nationale kampagne Verdens Bedste Nyheder gennem sit årlige morgenevent 
fortalt danskerne, at der sker fremskridt i udviklingslandene, og at det slet ikke står så skidt til i verden, 
som mange går rundt og tror. Kampagnen har hele tiden taget udgangspunkt i FN’s 2015-mål, så det 
er på alle måder ekstra fedt at deltage i kampagnen i år.

For elevgrupperne i Globale Gymnasier er morgeneventen i september en go’ måde at starte året 
på og giver en oplagt mulighed for at præsentere GG og elevgruppen for de øvrige elever. Og så er 
det let og indebærer et minimum af planlægning; har I overskud er det også oplagt at kombinere 
morgeneventet med en global fredagscafé eller et oplæg på jeres gymnasiums morgensamling.

Tid: 11. september 2015 om morgenen, når de andre elever ankommer.
Sted: Jeres gymnasium
Forberedelse: Snak med jeres skoles kontor, og find ud af, hvorhenne på jeres skole I må dele ud - gå 
efter et sted, hvor så mange elever passerer som muligt. 
Dan jer et overblik over, hvor mange aviser og morgenprodukter, det er realistisk, I kan dele ud, og 
kontakt derefter Maria Grabowski, mgk@ngoforum.dk eller tlf. 3318 7714, for at melde jeres uddeling til 
og bestille både aviser og morgenprodukter.
Aftal, hvem der har ansvar for hvad, og hvem der kommer til selve eventet.
Showtime: Sørg for at mødes i god tid, så I har ro til at opsætte et par borde, som aviserne og 
morgenprodukteterne kan stå på. Sammen med aviserne kan I også uddele de Globale Gymnasier-
postkort, som jeres koordinator har fået udleveret, og gøre lidt reklame for jeres elevgruppe.
Sørg for at tage billeder undervejs eller få jeres skoles kommunikationsansvarlige til at kigge forbi og 
skrive om uddelingen.
Bagefter: Vi vil rigtig gerne høre om, hvad I har lavet rundt om på skolerne, og hvad I syntes om at 
afholde morgeneventet. Så lav en skriftlig tilbagemelding til os på Globale Gymnasier, og send gerne 
jeres billeder fra dagen, så vi kan bruge det i vores kommunikation

God fornøjelse!

Læs mere på www.verdensbedstenyheder.dk

KØREPLAN


