
        

Operasjon Kenya (OK)-dagen 16. juni 2017 

16. juni blir skoledagen byttet ut med Bjørnholt videregående skoles egen solidaritetsaksjon: 

Bjørnholt Operasjon Kenya (B-OK). Denne dagen er inspirert av Operasjon Dagsverk (OD) som sikkert 

mange av dere kjenner til. I stedet for å gå på skolen, gir elevene et dagsverk til inntekt for Happy 

Day Junior School i Kenya. For mer informasjon om prosjektet se  https://bjornholt.vgs.no/ under 

"Om skolen" og "Prosjekter og satsningsområder". 

Hva er minsteprisen for et dagsverk? 

Vi følger ODs retningslinjer og setter 400 kroner som minstepris for en jobb utført av oss på 

videregående. Når du henvender deg til arbeidsgiver, kan du selge arbeidskraften din for 400 kroner 

eller mer. Arbeidsgiver betaler lønna di direkte til B-OK kontoen enten via VIPPS eller faktura samme 

dag. Arbeidsgiver må huske å merke innbetalingen med ditt navn og klasse. Blir du betalt kontant, må 

du levere disse pengene mandag 19. juni mellom 09-12 i den gule containeren.  

Hva er et dagsverk? 

Et dagsverk er å enten jobbe for en arbeidsgiver eller et alternativt dagsverk. Eksempler på alternativ 

dagsverk som kan gi en inntekt er: Husvask. Gitarspilling. Loppemarked. Bilvask. Stand-up. 

Gateakrobatikk. Sang. Rapping. Bollesalg. Mulighetene er mange. Det er egentlig bare fantasien som 

setter grenser for hvordan man jobber inn et dagsverk. Del gjerne gode ideer med andre elever og  

B-OK. Samme aktivitet kan gjøres på mange forskjellige plasser. 

Før OK-dagen: 

I løpet av uke 18 (2-5/5) må du fylle ut lista tillitsvalgte i klassen din eller k-lærer sender rundt med 

avkrysning på om du skaffer jobb selv, om du tenker du går for et alternativt dagsverk, om du vil 

trenge hjelp til å finne noe å gjøre eller om du overhodet ikke er interessert i å delta. Vil du ikke 

delta, vil du få et alternativt opplegg på skolen. Avhengig av hva du krysser av på, vil du få mer 

informasjon i forkant av OK-dagen. 

Noen timer av din tid 

Vær med å gjøre hverdagen til mottakerne i Kenya lettere! Noen få timer av din tid kan bidra til at 

barn får mat, skolegang, et trygt sted å være - Vær med å gjøre en forskjell! 

Har du spørsmål, ta kontakt med tillitsvalgte i klassen din, en i arrangementsgruppa,  Annelene 

(rådgiver) eller send inn spørsmålet ditt som melding på Bjørnholt videregående skoles facebookside 

hvis du tror andre kan ha nytte av spørsmålet/svaret ☺. 

Hilsen Victoria, Chalini, Camilla og Marius i B-OK arrangementsgruppe ☺ 

https://bjornholt.vgs.no/

