
Innan  
insamlingen

Förklara för barnen vad Maj-
blomman är. När barnen säljer 

majblommor är de med och 
samlar in pengar till barn som 

lever i fattigdom i Sverige. 

Vill du veta mer  
om Majblomman?  

På majblomman.se finns 
lektionsplaner som du kan 
använda i undervisningen.

Registrera 
dig i Flora

Majblommans administra-
tionsverktyg heter Flora. 
Där skapar du den grupp-
kod barnen behöver för att 
sälja. Här väljer ni även om 
barnen ska sälja med grön 
väska och webbshop eller 

bara med webbshop.

Insamlings- 
start 

Har gruppen valt att 
sälja med väska delas 

dessa ut till barnen ihop med 
redovisningskuvert och 

blompåse. Barnen behöver 
koppla sin försäljning via 
appen genom att skanna 
QR-koden på prislistan. 

Instruktioner finns i appen.

Under  
insamlingen

Hjälp barnen och se till 
att de har tillräckligt med 

majblommor. Lämnar du ut 
fler blompåsar måste detta 
registreras i Flora, annars 

blir barnens redovisning fel.

Efter 
insamlingen

Lämna uppgifter till er 
majblommekontakt om hur 
du vill ta emot er provision 
(10%). Barnen redovisar sin 
försäljning i appen och får 

sin provision (10%) utbetald 
via Swish. Gruppansvarig 

godkänner redovisningarna.

Redovisa gärna tillsammans 
med barnen! Barn utan 

telefon redovisas i Flora. 

Majblommans insamling

Så funkar det!

Ladda  
ner appen

Barnen laddar ner 
Majblommans app och 
registrerar sig med den 
gruppkod du har skapat. 

Barn som inte har en egen 
telefon behöver hjälp med 
att skapa en profil i Flora.

Säljer din grupp bara med 
webbshop är ni nu redo att 

börja sälja!
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https://insamling.majblomman.se/gruppkod

3 maj



I mars/april skapar du 
en gruppkod. Det är 

enkelt och vi påminner 
i god tid!

Peppa barnen, dela ut 
material och hjälp till 

när barnen ska redovisa 
sin försäljning.

Anmäl dig och din barn- 
grupp på majblomman.se

Ett av tio barn i Sverige lever i familjer där pengarna inte räcker till. Majblomman delar ut ekonomiskt stöd 
för till exempel fotbollsskor, avgiften till fritidsaktiviteter eller en jacka. Hur många barn vi kan hjälpa är helt 
beroende av hur mycket pengar som samlas in varje vår. Genom att sälja majblommor med gruppen samlar ni 

in pengar till barn i ekonomiskt utsatta hem, samtidigt som ni får pengar till er gemensamma kassa.

Det är enkelt och roligt!Gruppen får behålla 10 % av hela sin insamling. Barnen får behålla 10 % av sin egen insamling.
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Välj om ni ska sälja 
fysiskt med väska och 

webbshop eller bara via 
webbshop. Informera 
vårdnadshavarna om 

insamlingen.
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Insamlingen startar 18 april och pågår till 3 maj.
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Gruppansvarig
Så gör du!


