En idé för de Globala Målen
Vinn 10 000 kr till klasskassan!

Världens ledare har förbundit sig till 17 globala mål för att uppnå
fyra fantastiska saker till år 2030:

• avskaffa extrem fattigdom
• minska ojämlikheter i världen
• lösa klimatkrisen
• främja fred och rättvisa

Genom de Globala målen för hållbar utveckling kan det här uppnås.
I alla länder. För alla människor.

Världens ledare har förbundit sig
till 17 globala mål för att nå fyra
mål till 2030: avskaffa extrem
fattigdom - minska ojämlikheter i
världen - lösa klimatkrisen -främja
fred och rättvisa

Du behövs för att målen ska bli verklighet!
Lär dig mer och ta reda på vad du kan göra för att
#BliMålmedveten på www.globalamålen.se

Affischserien har tagits fram av FN:s utvecklingsprogram (UNDP) med stöd av Svenska Postkodstiftelsen
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Tävla med din klass!
Temat för årets tävling handlar om att eleverna ska rita/forma och berätta om en uppfinning / idé som kan hjälpa
oss att nå de Globala Målen till 2030. Det kan handla om en uppfinning för klimatet, en idé hur vi kan utbilda vuxna
eller hur vi kan få världen att förändra sig till en hållbar framtid. Det är bara elevernas fantasi som sätter gränserna!

Gör så här:
• Eleven formar sin idé /uppfinning själv eller tillsammans med din klass, ju fler bidrag desto större chans att
just er klass vinner! Uppgiften kan göras enskilt, i grupp eller tillsammans hela klassen (om klassen har flera individuella
bidrag går det bra att skicka samtliga) Tänk på! Om ni ritar - använd gärna mycket färg!
• Bidraget måste ha en koppling till hur det hjälper till att nå de Globala målen till 2030.
• Beskriv ert bidrag i text eller video.
Det behövs ofta en förklaring av idén i text eller så kan ni spela in en video på 30 sekunder som förklarar ert bidrag. Bidraget scannar ni in eller så väljer ni att skicka in bilder/video på er kreativa idé. Ert digitala bidrag sänds till info@nmboken.
se Tänk på! Att om ni sänder video och bilder så behöver bidraget presenteras av en vuxen eller att ni fått godkännande av
elevers föräldrar.
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Bidragen (märkta med namn, klass, skola och kommun samt lärarens namn,
telefonnummer och e-post) skickas senast 31 mars 2021 till
info@nmboken.se - i år kan vi ej ta emot brev!

