
Rainbow Dash-
forældrevejledning

1. http://sites.gse.harvard.edu/making-caring-common/parents/strategies-tips
2. http://www.childtrends.org/?indicators=volunteering

For at fejre International Venskabsdag den 30. juli kan du hjælpe dit barn med at 
gøre en forskel gennem venskab og hjælp.

2 http://www.childtrends.org/?indicators=volunteering

International Venskabsdag fokuserer på venskabets 
kraft og betydning - helt ligesom My Little Pony-
figurerne gør. Vidste du, at hver pony repræsenterer et 
element af harmoni, som hjælper et barn til at blive en 
god ven? Pinkie Pie repræsenterer latter, Fluttershy 
repræsenterer godhed, Applejack repræsenterer 
ærlighed, Rainbow Dash repræsenterer loyalitet, Rarity 
repræsenterer generøsitet, og Twilight Sparkle 
repræsenterer venskabets magi!

Disse elementer er nøglen til at opbygge stærke, 
omsorgsfulde og empatiske unge mennesker, der er et aktiv 
for deres venner og deres omgivelser. 

Undersøgelser peger på, at kimen til empati, omsorg og 
medfølelse er til stede tidligt i livet, men at børn har brug for 
hjælp fra voksne til at udvikle sig til omsorgsfulde og etiske 
mennesker1. Frivilligt arbejde er en praktisk, nem og sjov 
måde at hjælpe sine børn med at træne og opleve glæden ved 
at udvise omsorg, generøsitet og venskab og at hjælpe dem til 

1 http://sites.gse.harvard.edu/making-caring-common/parents/strategies-tips

at lære, hvorfor det er vigtigt at hjælpe andre, og hvordan de 
selv kan gøre en forskel i andres liv. Frivilligt arbejde vil gavne 
dit barn, når det vokser op. Unge mennesker, som yder 
frivilligt arbejde, viser "… større respekt for andre, lederevner 
og en forståelse af medborgerskab, som de tager med sig i 
voksenlivet.2”

Når dit barn har gennemført sit projekt, vil vi meget gerne 
høre, hvordan det er gået! Slå et lille foto og en kort historie 
om forløbet op, så vil dit barn modtage en My Little Pony-
plakat!

Besøg generationOn.org/mlp for at få mere at vide 
og dele din historie.



Litteraturforslag:
Anna’s Special Present af Yoriko Tsutsui 
Anna hader, når hendes lillesøster Katy plager om at lege med hendes 
yndlingsdukke. Men da Katy bliver indlagt på hospitalet, ved Anna lige præcis, 
hvad der kan glæde hende.

Rainbow Dash and the Daring Do Double Dare af G.M. 
Berrow. 
I denne bog er Rainbow Dash en kæmpe fan af bogserien Daring Do. 
For at bevise, at hun er den største fan af alle, beslutter hun at vise 
sine venner, at hun kan være lige så modig og dristig som sin helt. 
Historien lærer børn om vigtigheden af at være modig, tapper og 
frem for alt en loyal ven.

Ideer til samtaleemner
Disse spørgsmål er ideer til at indlede en 
samtale, der kan give børn en bedre 
forståelse af problemstillingen.

  På hvilke måder kan du hjælpe syge 
børn?

     

      
     

 Hvorfor er det vigtigt at glæde børn, 
som er syge? 

 Hvad kan vi ellers gøre for at hjælpe?

Dette kommer dit 
barn til at lære: 

• Hvordan man hjælper 
syge børn  

• Hvordan man gør det "at 
give tilbage" til en vane i 

hverdagen 

Dem hjælper 
du:

• Børn, som er syge og 
ligger på hospitalet  
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Rainbow Dash er en pony med gang i, som igen og 
igen beviser, at hun er en sand helt og en sand ven. 
Når en ven har brug for hjælp, er hun den første, der 
stiller op. Ligesom Rainbow Dash kan du være en ven for 
børn, som er syge, ved at springe til handling og stå ved 
deres side. Dit barn og hendes eller hans venner kan hjælpe 
ved at indsamle kasketter, så syge børn kan holde varmen 
og føle glæde!

Vidste du det?
Børn i alle aldre forstår, at det ikke er sjovt at være syg. Selv 
om det er vigtigt at leve sundt, garanterer det ikke altid, at 
man ikke bliver syg.

Til forskel fra visse kræftsygdomme hos voksne er kræft hos 
børn ikke livsstilsrelateret, og der kan stilles meget lidt op 
for at forebygge det. Nogle kræftsyge børn mister håret.

Spørgsmålet om sundhed og velvære



• NYE hatte: Hvilke hatte kan du lide at gå med? Saml hatte 
fra lokale sportsklubber, landshold eller idrætsskoler! Hatte 
af blødt fleece eller bomuldskasketter er gode mod en sart 
hovedbund.

• Kasser, som hattene kan samles i.

• Kortpapir, gavebånd og sikkerhedsnåle til kort. 

Trin
• Bestem dig for, hvordan du vil indsamle hattene. Vil du 

indsamle dem derhjemme, i naboområdet, hos dine venner 
eller på skolen? 

• Pynt indsamlingskasser, og lav flyers og plakater. Lav en liste 
over indsamlingsdatoer og -steder samt de hatte, du skal 
bruge. Du kan downloade denne skabelon til flyers som 
hjælp.

• Tape eller lim en flyer på hver indsamlingsboks. Inviter dine 
venner og/eller naboer til at aflevere deres hatte hjemme 
hos dig selv, eller få en voksen til at hjælpe dig med at stille 
kasserne op på dine indsamlingssteder.

• Sammen med en voksen og dine venner kan du så afhente de 
fyldte kasser og aflevere dem på det lokale hospital.  

HVEM ER GENERATIONON?

generationOn er en ungdomsbevægelse, der er en del af 
hjælpeorganisationen Points of Light, som vækker lysten hos børn og 
teenagere til at sætte deres aftryk på verden. generationOn inspirerer, 
udstyrer og mobiliserer hvert år hundreder af tusinder af børn og unge til at 
gøre verden til et bedre sted gennem programmer, der fokuserer på frivilligt 
arbejde, læring om frivilligt arbejde og lederskab blandt unge. Organisationen 
udstyrer også børn, teenagere, familier, pædagoger og lærere med redskaber 
og ressourcer til at hjælpe børn med at forandre verden og sig selv gennem 
frivilligt arbejde. Få mere at vide på www.generationon.org

Cool hattekollektion til kræftsyge børn
Du skal bruge dette: 

Saml hatte fra lokale 
sportsklubber, landshold 

eller idrætsskoler! 

Kasser, som hattene 
kan samles i

Kortpapir, gavebånd 
og sikkerhedsnåle til 

kort.




