
VERV EN NY MILJØAGENT 
BARNAS MILJØVERNORGANISASJON

DU TRENGER: 
Deg selv                

Noe du kan verve med 
(internett eller et 
vervekort)

Noen gode argumenter

Verden trenger flere miljøagenter! Å bli flere miljøagenter er fint, fordi det blir enklere å 
redde jorda når vi er flere. Noen ganger må man bare spørre, så vil andre være med! 

MILJØAGENTENES
AKTIVITETSARK

ÅRSTID: Alle 

HVA: Å verve betyr at noen 
andre blir medlem av Miljø- 
agentene fordi du spurte. 
Hvorfor: Når vi forteller  
andre om Miljøagentene, så 
har de kanskje lyst til å være 
med. Alle barn i Norge bør 
få muligheten til å bli med i 
Miljøagentene. Og du kan få 
vervepoeng som kan byttes 
til flotte vervepremier! 

SLIK GJØR DU:  
Først er det lurt å tenke 
litt gjennom hvorfor du er 
med i Miljøagentene. Det 
er gode argumenter for at  
andre også skal bli med! For 
å verve noen trenger du bare 
spørre venner og andre du 
kjenner om de vil bli medlem 
i Miljøagentene, og sørge 

for at de skriver navnet ditt som 
“verver” når de melder seg inn. 
Du får vervepoeng når de har 
betalt for medlemskapet sitt, og 
de vervepoengene kan du bruke 
til å vinne forskjellige premier.  

Du kan bestille vervepakke 
i posten fra Hovedkvarteret 
(send epost til:
medlem@miljoagentene.no) 
eller laste ned fra nettsidene 
og dele ut i klassen din.  

GODE TIPS: 

Du kan bestille vervepakke 
fra Hovedkvarteret til å hjelpe 
deg med vervingen 

Du kan spørre venner med å 
sende de en melding 

Fortell hva du synes er gøy 
med Miljøagentene 

Spør den nye i klassen eller 
hvis du får noen nye venner 

Ha med deg vervekort overalt 

HUSK: 

Det er enklere å redde 
jorda med flere!  

Jo større organisasjon vi 
er, jo større påvirkning har vi  

Alle ekte miljøagenter kan 
gjøre det hemmelige oppdra-
get på nettsiden 

Har du flere tips eller 
lurer på noe? Send dem til 
medlem@miljoagentene.no 


