
Gode tips til
jeres bagesalg

Vi har samlet en række tips til, hvordan I kan holde et 
fantastisk kagesalg og samle penge ind til BørneTelefonen.

Vi afholder Bag For BørneTelefonen i oktober, november og
december, så det er helt op til jer at bestemme, hvornår og
hvordan I vil afholde jeres bagearrangement. Det er altid en god
idé at kombinere jeres bagesalg med en anden begivenhed som f.eks. 
fælles klasse-/stuearrangement med forældre, søskende og evt. bed-
steforældre.

Så mangler I inspiration til, hvordan I kan sælge jeres bagværk, kan I på 
bagsiden få eksempler på, hvordan I kan samle børnene til et festligt 
bagesalg.



#1
Invitér forældre, søskende og 
bedsteforældre på kaffe og kage

Lav en familieeftermiddag hvor I inviterer 
børnenes forældre, søskende og måske 
endda bedsteforældre til at komme forbi 
til kaffe og kage. Måske har børnene 
forberedt et musikalsk indslag, eller I 
sammen har en god snak om, hvad Bør-
neTelefonen er for en størrelse. Her kan 
I sælge det fine bagværk og husk, at især 
bedsteforældre altid køber ekstra meget.

#4
Hold en (u)hyggelig Bag for 
BørneTelefonen halloweenfest

Inviter børnenes forældre og søskende til 
en (u)hyggelig halloweenfest, hvor I har 
forvandlet klasselokalet eller institutions-
stuen til de inviteredes værste mareridt. 
I kan for sjov sælge en entrebillet til jeres 
festligheder, som så til gængæld giver fri 
adgang til alt det lækre bagværk og kager, 
I har bagt, eller I kan vælge at sælge det 
enkeltvis til festen.

#3
Sæt en kagebod op og forsød 
eftermiddagstimerne

I kan vælge at lave en kagebod, der åb-
ner om eftermiddagen, når forældrene 
kommer og henter deres børn. Kage-
boden kan I holde åbent, så længe I har 
lyst – f.eks. en uges tid hvor forældre eller 
andre kan købe et lille stykke bagværk 
med på vejen.

#2
Hold et Bag for BørneTelefonens-
skolefrikvarter 

I kan bruge et par madkundskabstimer
til at masseproducere en stor portion
bagværk, som egner sig godt til at blive 
spist i skolefrikvarteret eller som efter-
middagssnack i SFO’en eller fritidsklub-
ben. Her kan jeres klasse sælge bagvær-
ket til andre klasser, som udover at blive 
mætte samtidig støtter BørneTelefonens 
vigtige arbejde.

#5
Online bagesalg

Lav et online bagesalg på f.eks. Foræl-
dreIntra. Her kan I løbende lægge sjove 
billeder op af det bagværk, I bager og 
lade forældrene byde ind med, hvor 
meget de ønsker at købe. Kagerne kan 
så afhentes, når forældrene kommer og 
henter deres børn.
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