
Tredje rullebane aksjonsverksted 
Her er en liste over aksjoner man kan ha i forbindelse med kampanjen og hvordan man skal                 
gjennomføre de. Dette er bare tips så hvis du har noen egne kule ideer er det bare å kjøre                   
på! NB! Ta masse bilder og send til: sandrab@nu.no 
 
 
Togaksjon 
Vis at fremtiden går på skinner ved å ha en aksjon med tog-kostyme.  
Du trenger: noe å lage tog-kostyme med. Papp eller laken-stoff fungerer. 
 
Sangkor mot tredje rullebane 
Syng tredje rullebane-sangen. Passer godt uten for et AP-møte eller på et torg. Sangen              
finner du i ressursmappen til tredje rullebanen. 
Du trenger: sangen. 
 
Skriv for klimaet 
Inviter til et skriveverksted der folk kan skrive ønskelister, postkort eller leserinnlegg til             
AP-politikerne i fylket. Passer fint med stand. 
Du trenger: noe å skrive med, et sted. 
 
Kunnskapsoverrekkelse 
Gi kunnskap i gave til din lokale AP-politiker. Eks: kjøp et leke-tog. 
Du trenger: noe med et kunnskapsinnhold om saken, en lokal AP-politiker. 
 
Quiz eller kahoot 
Quiz på torget (kan også være standkonsept) 
Du trenger: å lage en quiz, skrivesaker. Vi har en ferdiglaget kahoot her! 
 
Underskriftskampanje 
Start en underskriftskampanje og overett underskriftene til politikerne. 
Du trenger: mange underskrifter. 
 
 
Bananaksjon 
Stå utenfor årsmøtet til AP og del ut bananer som dere har skrevet et budskap på 
Du trenger: bananer og noe å skrive på. 
 
Plakataksjon 
Dra ut på kvelden, og heng opp plakater overalt slik at alle som er på vei til jobb morgenen                   
etter ser dem.  
Du trenger: plakater og gaffateip. 

https://create.kahoot.it/share/tredje-rullebane-og-nordmenns-reisevaner/31f7c031-b398-4f50-9e8e-b885b7fae52e


 
Bannerdropp 
Lag et kult banner og heng det opp et sted, ta kule bilder og kom i lokalpressa.  
Du trenger: et stort tøystykke, maling, tau. Banneret blir ofte finest hvis du skriver              
budskapet i word og bruker en projektor til å skrive budskapet på banneret.  
 
Flashmob-aksjon 
Finn ut sammen en måte man formidler budskapet i kampanjen. Dra et sted der det er                
mange folk. En kan starte med å rope et budskap, holde opp en plakat eller gjøre en                 
bevegelse, flere og flere kommer til. Kanskje man klarer å få med seg tilskuerne også.  
Du trenger: mange folk. 
 
Temakveld 
Arrangere en temakveld hvor noen snakker om temaet. Dette er en fin måte å lære mer om                 
saken på. Det er også bra å kombinere denne aksjonen med en av de andre. Man kan først                  
se på et foredrag for å så gå ut for å henge opp plakater.  
Du trenger: en til å holde foredraget (f.eks. en i lokallaget som setter seg inn i saken,                 
eller bestill en sentralist), et rom å være i, en projektor og kanskje litt snacks. 
 
Krittaksjon 
Kutt ut slagord i ark eller papp, kjøp krittspray og dekk torget eller noen gater med                
slagordene.  
Du trenger: ark med slagord, tapetkniv, krittspray eller annet kritt. 
 
Miniforedrag   
Forbered et miniforedrag om saken på fem minutter. Vær et offentlig sted med mye folk,               
f.eks. på butikken, kjøpesenteret eller på gata. Samle masse oppmerksomhet og hold et lite              
foredrag for de som går forbi.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


