
Overskudshandlinger 
 
Som første del af din handling, skal du planlægge den. Overvej først, om din 
handling giver mening og om du er klar til at handle. Til at hjælpe dig med 
at komme i gang med planlægning, kan du tænke over disse spørgsmål.  
 
 
Giver det mening? 
 
Giver din handling mening – synes DU, at det er fedt? Og rammer du din 
målgruppe? 
 

• Hvad skal din handling ændre ved - og hvorfor er den vigtig? 
• Hvornår er din handling en succes? 

 
Er du klar?  
 
Har du styr på basics, for at din handling lykkes? 
 

• Hvad skal der ske i din handling? 
 

• Hvor gør du det? Hvornår gør du det? Hvor længe gør du det? 
 

• Hvem gør hvad?  
 

• Hvilke ting skal du bruge for at udføre handlingen? Fx materiale med 
et skarpt budskab? Er der strøm på telefonen? 

 
• Skal du bruge et OK fra nogen, inden du går i gang? 

 
 
 
 
 
 
 
 

  



Hvad er din handling? 

Beskriv din indsats her 

____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
________________________________________________ 

 

Hvad vil du opnå med din handling? 

Beskriv hvorfor du vil gøre en indsats 

____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
________________________________________________ 

 

Hvordan vil du handle? 

Indsæt billeder af eller tegn din indsats step-by-step 

 

 

 

 

 

 

Hvem handler? 

Fortæl om dig selv 

____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
________________________________________________ 

 

 



Indsæt et billede af dig selv 

 



Her kan du se et eksempel på overskudshandling. Denne handling er knyttet til 
Verdensmål 13 

 

Klimaindsats 

Skab et renere nærmiljø – Trash Hunt 

Sæt en streg for hvert et stykke skrald, du indsamler 

 

Type Sæt streger for hvert stykke skrald 

Cigaretskod  

Hård 
plastik 

 

Blød plastik  

Metal  

Kapsel  

Dåse  

Glas  

  

  

  

 

 

Vær fælles om at gøre en klimaindsats. 

Del skemaet ud til din familie og venner, og se hvad, der kan samle mest skrald og 
dermed være med til at skabe en renere verden. 

 

Materialer: 

• Blyant 
• Skraldepose 


