OD

Jobb og betaling gjennom Spleis!
Jobbing på OD-dagen kan foregå på mange måter. Noen jobber i butikk, hjemme eller ute
på gata, alene, eller i grupper. Uansett hvordan man jobber, foregår betaling på Spleis.
Elevene registrerer seg på spleis.no/od, og deler spleisen for å få betalt.
Skoler/grupper/klasser kan også gjøre noe i fellesskap. Kort, Vipps og faktura aksepteres.

Lenke til egen side på Spleis
Hovedkontakten for skolen mottar en lenke til en egen skolesiden på e-post. Her kan man:
●
●
●
●

Invitere elever som skal jobbe på OD-dagen til å starte en spleis.
Starte felles spleis for klassen(e) og/eller skolen, om dere skal gjøre noe sammen.
Søke opp spleiser og elever ved deres skole.
Se hva skolen har samlet inn.

Lenken kan deles, men husk at siden inneholder personopplysninger. Om lenken kommer
på avveie, ta kontakt med hei@spleis.no

Hvordan organisere jobbing på OD-dagen
Dere velger selv hvordan dere organiserer jobbing på OD-dagen. Her kommer et forslag:
1.

Finn ut hvem som skal jobbe og hvem som trenger hjelp. Bruk gjerne klasselister
på od.no eller lag et digitalt spørreskjema.

2.

Inviter elevene som skal jobbe til å starte en spleis. Ønsker dere oversikt over alle
elevene, bør alle lage individuelle spleiser. Inviterer elevene via skolesiden. Alternativt
kan elevene søke opp skolen på spleis.no/od. Elevene kan velge:
●
●
●

Jeg skal jobbe for noen andre Spleisen vil kun være synlige for eleven, for
dere med tilgang til skolens side på spleis, og for de spleisen deles med.
Jeg/vi skal selge-, eller gjøre noe for å tjene penger Flere elever kan gå
sammen om en spleis.
Jeg skal selge digitale skrapelodd OD tar seg av trekning og sender ut
premier til vinnere i etterkant av OD-dagen.

Elevene deler sin spleis med arbeidsgiver/bidragsyter for å få betalt. Skolen kan dele
ut arbeidskort som elevene får signert av arbeidsgiver. Dette velger skolen selv,
arbeidskort skal ikke rapporteres på eller sendes inn til OD.
3.

Start spleis(er) for en gruppe, klassene eller for skolen samlet
Skolen/klassene/grupper kan gjøre noe i fellesskap i tillegg til, eller som et alternativ
til, elevers individuelle spleiser.
●

Opprett felles spleis(er) via skolens side på Spleis (gå inn via lenken fra
Spleis).

Verden er urettferdig.
Du kan gjøre noe med det.
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●
●
●
4.

Del spleisen for å motta betaling. Inne på spleisen finnes både delingslenke
og QR-kode
Finn tips til arrangementer/fellesaktiviteter på od.no/jobb
NB- felles spleiser gir ikke oversikt over enkeltelevers innbetalinger!

Følg opp innbetalinger
Etter OD-dagen kan du sjekke innbetalinger på skolens side på Spleis. Sammenlikn
gjerne med klasselistene/spørreskjema som ble fylt ut før OD-dagen for å føre
fravær. Innleverte arbeidskort kan også hjelpe med å holde oversikt. Noen vanlige
problemer og løsninger:
●

●

Eleven har jobbet i gruppe/med andre og har mottatt betaling til en annen
elev sin spleis. Snakk med eleven og forsøk å finne ut hvor h*n ar fått betalt.
Om eleven har fått betalt til en spleis ved en annen skole, ta kontakt med OD.
Eleven har jobbet, men ikke fått betalt av arbeidsgiver. Kontakt arbeidsgiver
direkte, eller ta kontakt med OD.

Spleisene avsluttes 1. desember med mindre annet avtales med OD. Alle betalinger gjort på
Spleis går direkte til Operasjon Dagsverk.

Hva skal arbeidsgiver/bidragsyter gjøre?
Arbeidsgiver/bidragsyter betaler på elevens (evt. skolens/klassens) spleis med Vipps, kort
eller faktura. Veiledende minstepris for ungdomsskoleelev 300 kr og for videregående elev
400 kr.
Trenger dere hjelp? kontakt oss på hei@spleis.no eller på od@od.no/ 22 99 37 10

Lykke til på OD-dagen!

Verden er urettferdig.
Du kan gjøre noe med det.
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