
Sveriges största löpararrangemang  
för barn och unga



Vad är Skoljoggen?
Skoljoggen är en manifestation för rörelse
glädje och hälsa. Fler än 2000 skolor i hela 
Sverige deltar årligen i Skoljoggens namn 
och blir till en jättefamilj av glada spring
ande barn och festlig stämning på skolorna. 
Att delta i Skoljoggen kostar inget. Det finns 
heller inga krav eller måsten. På varje skola 
bestämmer elever och lärare själva hur de 
vill ha sin  Skoljoggen. En del skapar en hel 
hälsovecka, andra gör en friluftsdag och några 
delar upp sin dag med jogg på förmiddagen 
och diskussioner om hälsa eller teman kopplat 
till förmånstagaren av Springslanten som 
alltid har relevanta studiematerial att ta del 
av. Och så finns det förstås de som bara kör 
Skoljoggen genom att samla skolans elever 
och springa en runda och det är ju verkligen 
gott nog det också! Skolidrottsförbundet vill 
se Skoljoggen  som en samlande kraft och en 
glädjande kraft. Vi vill att Skoljoggen ska 
göra barn och unga mer sugna på att röra sig. 
Därför tror vi inte att tävling och prestation 
ska vara i fokus. Det kan vara ett inslag för de 
som vill. Roligast har de som får röra sig efter 
eget önskemål och i ett arrangemang som är 
skapat av dem själva.

Historia – Skoljoggen
Skoljoggen har funnits sedan 1982 
och är en riktig klassisker i den svenska 
skolan. Varje höst ges barn och unga en 
möjlighet till en gemensam aktivitet 
med syfte att skapa engagemang 
och kunskap om motion och hälsa. 
Insamlingen till välgörande ändamål 
med namnet Springslanten är också 
starkt förknippad med  Skoljoggen. 
Denna insamling går alltid till  projekt 
med fokus på att hjälpa barn. 
Förmånstagaren till Spring slanten 
skiftar och genom åren har bland 
annat  Barncancerfonden, BRIS och 
SOS Barnbyar varit mottagare av de 
 pengar som insamlingen genererat.

”En härlig dag i skogen 
som kombinerades med 
löpning, blåbärsplockning 
och grillning.” 
– Mjälgaskolan, Borlänge



Hur funkar det?
Det är varje enskild skola som arrangerar 
Skoljoggen men Skolidrottsförbundet är den 
samlande organisationen som bistår med 
information, råd och tips och som sprider 
goda exempel, berättelser och bilder från 
 Skoljoggen runt om i landet. På Skoljoggens 
hemsida finns allt du behöver för en lyckad 
dag med  Skoljoggen!

Skolidrottsförbundet
Det är Skolidrottsförbundet som står bakom 
Skoljoggen. Skolidrottsförbundet är skol
idrottsföreningarnas förbund. En skolIF är 
en idrottsförening som ofta finns på skolan. 
Elever är medlemmar och sitter i styrelsen 
och leder aktiviteter efter skoltid och på 
raster. Skolidrottsförbundet håller utbild
ningar i föreningskunskap och ledarskap 
och arrangerar tävlingar som skolDM och 
skolSM. På många håll är det skolidrotts
föreningen som arrangerar Skoljoggen. Har ni 
ingen skolIF och vill bilda en så gå då in på 
www.skolidrott.se

”En toppendag med 
mycket glädje och energi. 
Tillsammans sprang vi 
1176 km.” 
– Al-Azharskolan, Stockholm



www.skolidrott.se

Springslanten
Sätten att samla in pengar är många och alla sätt 
är bra. Kontanter är inte lika vanligt nu som i 
Skoljoggens barndom så därför går det bra att 
Swisha ett bidrag eller använda sin internet
bank. Eleverna kan engagera sina familjer och 
släktingar, lokala företag eller andra som vill 
vara med och skänka en slant i samband med 
att barnen springer Skol joggen. På Skoljog
gens hemsida finns en mall för ett brev hem 
till föräldrar som berättar om Skoljoggen och 
Springslanten. Där finns också andra tips på 
insamling och information om hur det går att 
skänka pengar. Självklart finns det mycket 
information också om vart pengarna går och hur 
de används!

Profilera Skoljoggen
Det är kul att synas med Skoljoggen. Alla upp
skattar när det blir något extra på skolan. Det är 
därför vi har tagit fram några profil artiklar som 
passar bra när skolan vill arrangera Skoljoggen 
och få det att märkas lite extra tydligt samtidigt 
som det innebär en praktisk hjälp i flera fall 
med vägvisning och målbanderoll. Och kanske 
kan det vara kul med en liten Skoljoggenpresent 
till alla joggande barn och unga!

”Eleverna älskar denna 
återkommande aktivitet!” 
Vikene skola, Arvika

”Vi tycker att det är en 
toppendag där eleverna 
får ut och röra på sig och 
samtidigt vet att det de gör 
är för ett gott ändamål”
– Sanduddens skola, Ekerö

Läs mer på  
www.skolidrott.se/

skoljoggen
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