
Jullovs uppdraget:  

Vi i SAU:s barnråd förstår att denna julen inte blir som vanligt för oss alla. Man kommer att vara 

hemma mycket mer, med dem man bor tillsammans med och man kommer inte kunna träffa 

släktingar eller vänner som man vill och är van vid. Därför har vi gjort ett jullovsuppdrag, som 

innehåller både inne- och uteuppdrag. Alla uppdragen tar dock lite tid att göra.  

 

HUR GÅR DET TILL? 

Tid? från den 25 dec kommer det att finnas möjlighet att ladda ner en pdf med jullovsuppdrag. Ni har 

sedan till den 6 jan på er, att göra en eller flera av uppgifterna som passar er familj – ni bestämmer 

själva. För varje utfört uppdrag så får ni de poäng det står att det ger.   

Hur redovisar man?  Man mailar in vilka uppgifter man gjort, samt bilder, senast den 6 jan 23.59. 

Bilderna skall inte innehålla några personer, utan om ni tex skulle få uppdraget att göra en snögubbe, 

skall det enbart vara bild på snögubben. Mail, bilder samt namn på familjen skickas till marie-

louise.alsater@sau.nu. Glöm inte att skriva vilka uppdragen är. (Text 20 poäng 1. ) 

Hur tävlar man? man tävlar som ett lag tillsammans med sin familj (de man bor med).  

Vad behöver man? mobiltelefon med kamera, mail och olika saker beroende på vilka uppdrag man 

väljer att göra.  

 Extra bonus: två av uppdragen kommer att vara värda dubbel mot vad det står. Vilka dessa är får 

man veta när vi redovisar vem som vunnit.  

Hur vet man vem som vann? Det redovisas på SAU:s instagram eller Facebook under vecka 3.  

 

 

Önskar er en riktigt god jul och hoppas att ni vill vara med!  
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UPPDRAGEN:  

10 poäng:  

1. Spela sällskapspel tillsammans, skriv vilket spel och maila in 

2. (Jul)pyssla något tillsammans hela familjen, ta en bild på pysslet 

3. Skriv en sång som handlar om alla medlemmar i familjen, maila in sången. 

4. Gör en egen Hemmabakad pizza och ät tillsammans, ta en bild på pizzan och maila in  

5. Läs julevangeliet tillsammans och fundera kring det. Använd gärna en bibel som passar hela 

familjen, skriv vilken bibel och maila in 

 

 

20 poäng:  

1. Gör en egen hemma bio tillsammans, och se på en go familjefilm ihop. Skriv vilken film och maila in  

2. Grilla ute och ät maten ni grillat ute, ta en bild på grillen eller elden och maila in 

3. Baka kakor tillsammans hela familjen, skriv vilka kakor och maila in  

4. Gör lappar där ni berättar vad de andra i familjen är bra på, skriv ner nåt nån skrev och maila in  

5. Skriv ner så många bibelberättelser ni kan komma på under en minut. Skriv ner antalet den hade 

som kom på mest och maila in 

 

30 poäng: 

1. Gå i ett naturreservat, ta en bild på skylten och maila in. 

2. Gör en finmiddag med trerätters och ät tillsammans som familj, skriv ner menyn och maila in 

3. Gör en utflykt där ni fikar ute med en matsäck, skriv ner vart ni åkte och maila in 

4. Varje medlem i familjen gör ett ängsla hyss för någon annan i familjen. Ni skriver alls namn Eller tar 

en bild och lägger i en burk så får varje person i familjen dra en lapp. Den vars namn bild ni får på 

kortet skall ni göra änglahyss för.  

(Änglahyss är när man gör något uppmuntrande för någon annan, men den vet inte vem det är som 

gjort det. Den som får lappen/bilden med ditt namn skall göra ett änglahyss för dig)  

Här kan ni ta på ett av änglahyssen och maila in tex. 

5. Läs en bra bok tillsammans som talar om den kristna tron som tex munken och kulan.  Skriv ner 

vilken bok ni valde och maila in.  

 

 

 



 

 

 

TIPS! 

Passar inte tiden så bra för er så finns en annan tanke man kan göra:  

Kanske längtar ni lite extra efter en annan familj (kanske kusiner eller bästa vänner på annan ort) 

som brukar träffa i ju men inte kan– då vill vi ge er ett tips utmana en annan familj!  

Bestäm men dem att ni vill tävla i uppdrag mot varandra.  

Gör ett uppdrags underlag Eller använd det vi har gjort med olika poängsatser som passar er som 

familjer – lite beroende på vart ni bor era intressen osv. 

Bestäm hur ni skall redovisa för varandra att ni har gjort uppdragen. Tex genom sms eller bilder. 

Fundera också på om man kan göra samma uppdrag flera gånger och få samma antal poäng varje 

gång. 

Bestäm när ni börjar och när ni skall sluta – Tips är att då ni slutar har ett möte på skype, teams eller 

facetime där ni går igenom poängen och tittar på bilderna ni skickat varandra gemensamt. Fikar på 

var sitt håll och pratar med varandra. 

 

 


