Verveuke på 1-2-3
I år har vi hovedsatsing om inkludering. Det er vedtatt i strategiene at vi skal bruke verveuka
til å nå ut nye steder. Her kommer noen tips og triks til hvordan lage en god verveuke.
Det er viktig å verve mange nye medlemmer, men først og fremst vil vi synliggjøre NU, vise
fram hvem vi er, og hva vi gjør. Sørg for at den du verver føler et engasjement for noen av
sakene NU jobber med. Da blir det lettere å få de til å gjenbetale neste år.
Her er en oversikt over alle skoler i Norge: http://skoleadresser.no

Nye steder:
For å nå nye folk er det viktig å oppsøke nye steder. Her er forslag til steder dere kan
oppsøke, jo nyere jo kulere! Prøv for eksempel å arrangere noe sammen.
- Yrkesfaglig videregående: jordbrukslinja, naturbruk, elektro, bygg og anlegg, osv.
- Konfirmasjonsundervisning, både religiøs og humanitær
- Trossamfunn: Synagoge, Moské, Norges Unge Katolikker, Humanistisk Ungdom. Sjekk ut hva som fins i ditt
nærmiljø
- UKM – Ungdommens kulturmønstring
- Inviter dere selv på møte til ungdomsparti og andre organisasjoner. For eksempel:
Spire, Changemaker, Norsk Folkehjelp Solidaritetsungdom, Amnesty, Operasjon Dagsverk, Elevorganisasjonen, Røde Kors Ungdom, RE:ACT, Handikapforbunds Ungdom, 4H, Norsk Cøliakiforening, KFUK-KFUMspeidere, Norges Speiderforbund, Ungdom Mot EU, Frilynt Norge, Skeiv Ungdom, Europeisk Ungdom,
Norsk Målungdom, CISV Norge, Bygdeungdomslaget, DNT Ung, BUL, Juvente, Fagforbundets Ungdom,
NTL Ung, andre fagforbunds ungdomsorganisasjoner.
- Høyskoler
- Sportsarrangementer og vinteridrettsarrangementer
- Internasjonale linjer på VGS (noen av de linjene har et opplegg der elevene skal involvere seg i frivillig arbeid, for eksempel NU)
- Kulturskolen og fritidsklubber

Hva kan dere gjøre?
- Arrangere konsert
- Pizzakveld
- Temamøte med foredrag (spør gjerne om en sentralist eller andre vil komme)
- Debatt
- Åpen kino (allier deg med den lokale kinoen)
- Gårdsbesøk
- Hold 10 min foredrag for klassen din
- Åpent møte i fritimen på skolen

- Få noe om Natur og Ungdom på skjermene på skolen din (om det finnes)
- Show eller quiz i kantina
- Kahoot (quiz)
- Sykkeltur eller critical mass - Inviter med ordfører på sykkeltur
- Fjelltur, markatur, natursti
- Vandring med biolog
- Campingtur, stjernetitting
- Honning og birøkting
- Plant planter og ta med hjem
- Ha grønt spatak-arrangement (snakk med Grønt Spatakkoordinator Henriette)
- Aksjon
- Flashmob
- Spør om å være ukas intervju i lokalavisa
- Gjør noe man kan få media på, slik at du kan fortelle om NU

Kule ting å gjøre på stand:
- Lag en klimaquiz, kanskje del ut små premier. Bruk gjerne quizen i Putsj!
- Kartquiz: hvis dere printer ut et verdenskart kan dere bruke dette til å ha en geografiklimaquiz og plassere
en nål på svaret
- Ha noe spiselig for å trekke folk, gjør gjerne en greie ut av det for eksempel «Vil du spise en ren fisk, eller en
fisk tilgriset i olje?» «Vil du hjelpe oss å fjerne bilen fra byen?». Eller bare del ut boller.
- Kast vannballong på bad guys. Prøv å unngå enkeltpersoner, bruk heller organisasjoner eller bedrifter.
- Underskriftskampanje. Da kan du også skaffe navn og nummer for kontakt senere!
- Bygge noe, tog eller lego for eksempel
- Knuse noe. For eksempel en piñata, gjerne i en morsom fasong.
- I maling: Sett ned foten eller sett håndavtrykket ditt for noe
- Ha plakater med ulike budskap, slik at folk kan ta bilde av seg selv med sitt favorittbudskap.

Tips og triks:
- Vær ute i god tid
- Etterspør foredrag tidlig
- Ha interne konkurranser i fylket og/eller lokallaget
- Verv sammen
- Ha på Natur og Ungdom- T-skjorte
- Husk å verve kontant eller sms. Til nøds kan du også få den du verver til å vippse deg penger, så kan du
sette over.
- Prøve å aktivisere nye medlemmer, inviter de til det neste som skal skje i NU.
- Ha åpent møte under verveuka, eventuelt rett etterpå
- Ha med verveblokker, alltid!
- Husk å verve NU-venner!

