
Handledning  
jul-runda



Jul-runda
Jul-rundan är en tipspromenad som kan genomföras utomhus eller inomhus. Ni kan 
med fördel genomföra den i kombination med till exempel lekar, snögubbebygge, 
fika eller korvgrillning. Ni kan välja att använda vår exempelrunda eller komma på era 
egna frågor.  

Förberedelser 
• Bestäm dag och tid – för att ni ska få bidrag måste aktiviteten genomföras mellan 

21 december och 8 januari.

• Välj ut en plats som skulle vara passande att genomföra jul-rundan på. Tänk på att 
tipspromenadslingan ska vara möjlig för barn att ta sig igenom, det vill säga inte för 
svår terräng eller lappar som är omöjliga att hitta för barnen. Tänk också på att 
sätta upp lapparna i barnens ögonhöjd.

• Bestäm om ni ska ha föranmälan till aktiviteten eller om deltagare kan komma 
ändå. Om tipspromenaden ska vara utomhus kan föranmälan vara att 
rekommendera till denna aktivitet av säkerhetsskäl så att ni vet hur många barn 
som gör rundan och att inget barn går vilse. Det är också fördelaktigt om ni ska 
servera mat eller fika för att veta hur mycket som ska köpas in samt för att kunna 
ta hänsyn till anmälda kostönskemål.

• Bestäm vilken åldersgrupp er tipspromenad ska rikta sig till och anpassa frågorna 
därefter. Vår exempelrunda är passande för barn 8-12 år.

• Gör en plan för säkerheten under arrangemanget. Se till att barnen vet hur de ska 
gå och om ledare behöver följa med under rundan. Se till att första hjälpen- 
utrustning finns. Se också till att ni som arrangörer är tillräckligt många för att ni 
inte ska tvingas ställa in om någon blir sjuk.

• Bestäm om jul-rundan ska pågå parallellt med andra aktiviteter, om barnen bli 
indelade i grupper som gör rundan samtidigt, om frågorna ska ha något tema, vem 
som ansvarar för att skriva ut frågorna och svarsblanketterna, vem som tar med sig 
pennor till alla, med vad ska ni sätta upp lapparna och om de behöver sitta i 
plastfickor alternativt lamineras om det är blött ute.

Vinna och förlora
• På Vit jul-aktiviteter fokuserar vi på att det ska vara aktiviteter som är kul för alla

barn. Vi fokuserar på gott deltagande och ger uppmuntrande feedback till alla barn
som varit med. Hos oss är alla barn som haft kul de riktiga vinnarna. Ett bra sätt
att låta alla vara vinnare är att ge alla priser. Ett bra pris kan till exempel vara enkla
goodie-bags: påsar med en festis, clementin, russin, delicatoboll, en Vit jul-reflex
eller någon annan liten pryl. Ni kan fråga den lokala matvarubutiken om sponsring!
Vill ni har ett större pris kan detta lottas ut bland alla som deltagit.
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Under aktiviteten
• Förklara hur träffen ska gå till så att alla barn förstår. Se till så att alla barn har det 

material de behöver (i detta fall svarsblankett och penna). Tydliggör för barnen 
om det är okej att använda telefonen för att svara eller inte och om de får svara 
på frågor i grupp. Genom att kombinera tipspromenaden med lekar och andra 
aktiviteter ger ni barnen en större upplevelse och ger dem fler chanser att bli 
sedda. Inled därför gärna träffen med någon uppvärmningslek som gör att barnen 
lär känna varandra.

• När rundan är klar och svaren rättade och ska presenteras är det viktigt att ingen 
känner sig som förlorare eller blir utpekad. Fundera därför på hur resultatet ska 
presenteras inför gruppen på bästa sätt. 

Avslutning
• Lek en avslutande lek eller samla deltagarna i en ring, säg tack för att alla kom och 

dela ut information om vårens aktiviteter. Se till att alla deltagarna får med sig  
kläder och annat hem och stanna kvar till alla barn blivit hämtade.

Övrigt 
• Kom ihåg att rapportera aktiviteten senast den 19 januari 2023.

• Marknadsför aktiviteten med hjälp av marknadsföringstipsen.

• Läs igenom checklistan för Vit-jul-aktiviteter.
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