
FOLKTANDVÅRDEN SÖRMLAND BJUDER IN ALLA ELEVER I ÅRSKURS 7  
TILL EN ROLIG KLASSTÄVLING:

HUR SKÖTER NI 
GADDARNA? TÄVLA 
OM BIOBILJETTER 
TILL HELA KLASSEN!
Hur tar du och alla andra i klassen hand om gaddarna?  
Tävla om biobiljetter till hela klassen (två var). Svara på frågorna nedan  
under två skolveckor och motivera varför just er klass ska vinna.  
        Utförliga tävlingsregler finns på affischens baksida  
       och på folktandvardensormland.se.

VECKA 1

MÅNDAG JA: ____ NEJ: ____ FV: ____  

TISDAG JA: ____ NEJ: ____ FV: ____  

ONSDAG  JA: ____ NEJ: ____ FV: ____  

TORSDAG  JA: ____ NEJ: ____ FV: ____ 

FREDAG JA: ____ NEJ: ____ FV: ____ 

VECKA 2

MÅNDAG JA: ____ NEJ: ____ FV: ____  

TISDAG JA: ____ NEJ: ____ FV: ____  

ONSDAG  JA: ____ NEJ: ____ FV: ____  

TORSDAG  JA: ____ NEJ: ____ FV: ____ 

FREDAG JA: ____ NEJ: ____ FV: ____

Klarade du  
av att hålla dig  
från godis, läsk  

och tobak  
igår?

Borstade 
du tänderna 

både morgon  
och kväll  

igår?



ANTA UTMANINGEN: BLI LÄNETS 
BÄSTA KLASS PÅ TANDVÅRD!
Nu är det äntligen dags för årets klasstävling med stort tandfokus! Vi vill ge alla kunskap och möjlighet att ta hand 
om sina tänder, och vi tar oss an utmaningen med lust och stort allvar. Gör det ni också. Utmana övriga  
klasser och skolor i Sörmland på att bli bäst på tandvård!

TÄVLINGSREGLER
Ni tävlar under två sammanhängande veckor i valfri månad under tävlingsperioden. Alla elever i klassen ska 
dagligen och sanningsenligt besvara följande två frågor:
• Borstade du tänderna både morgon och kväll igår?
• Klarade du av att hålla dig från godis och läsk igår?

Räkna samman de elever som svarar ja på båda frågorna respektive de som svarar nej på en eller två frågor och 
slutligen det antal elever som inte är i skolan aktuell dag – FV (frånvaro). 
Exempel: i klassen går totalt 23 elever. På måndagen är 19 elever på plats och 4 elever är sjuka. På frågorna svarar 
10 ja på båda frågorna och 9 nej. Så här skriver ni in resultatet:

MÅNDAG   JA:  NEJ:    FV:

Med resultatet ska ni lämna en motivering till varför ni tycker att just er klass ska få gå på bio.

Motivering: 

Skola:             Klass:

Adress:

Postnr:                                         Ort:

Ansvarig:                                                                                                        Telefon/mobil: 

Under två valfria veckor ska ni föra statistik. Tävlingsstart är vecka 35, september 2022,  
och pågår till och med vecka 20, maj 2023. 

Vinnarna meddelas per telefon. 
Namnen på vinnarna publiceras också på Folktandvården Sörmlands hemsida, 
folktandvardensormland.se, under vecka 21.

Tävlingsformuläret ska vara Folktandvården tillhanda senast 21 maj 2023.
Skickas till: 
Folktandvården Sörmland AB
Anna Frau
Brunnsgatan 40, 611 32 Nyköping

Eller mejlas till: anna.frau@regionsormland.se
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