
Barn gör som vi gör!
Personalen, skolans viktigaste tillgång – för framtiden!



Actimate-Skola 
En hälsoutmaning med extra fokus på fysisk aktivitet för 

personal på Sveriges alla skolor. Den skola som har 

registrerat störst mängd total aktivitet för sina anställda är 

Årets vinnare. 

Utöver att tävla mot andra skolor kan ni också välja att 

utmana varandra internt genom att vara uppdelade i lag.
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Vinnare!
Vill ni förebygga stress, psykisk ohälsa, minskad produktivitet 

men även demens, hjärtsjukdomar, stroke, diabetes? 

Mirakelmedicinen finns, Fysisk aktivitet är världens bästa 

medicin! 

Det behövs så lite som 30 minuters promenad om dagen. 

Häng på och få alla fördelarna!  

Är ni Sveriges bästa Skola 2021?
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399 kr 
per anställd 

Gratis!

Ingår: 
• Actimate-Skola 2021 
• Appen, där ni följer skolans utveckling och där ni hela tiden 

kan se ert resultat. 
• Deals. Alltid bra morötter att låsa upp med hjälp av 

aktivitetspoängen. 

Tillval: 
• Rewards 
• Kick on 
• Kick off 
• Egen administratör



Belöningar!

Morötter motiverar och 
levererar! 
Morötter är finfina erbjudanden som användarna kan lösa ut 

vid olika belöningsnivåer.  

För att utnyttjade en morot så klickar man på valt erbjudande 

och få en personlig kampanjkod. Kampanjkoden löses ut på 

partnersiten, direkt vid utcheckningen i webbshoppen. 
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136 POINTS OR 2:16 HOURS OF ACTIVITY 
TO UNLOCK NEXT LEVEL OF CARROTS

100%Carrier 1!20 PM

USE15% off all products 
online.

USED
3 for the price of 2 
on all adidas 
blackbird. 

points
1364

LEVEL 4 CARROTS



Så funkar det
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Bra jobbat!

När ett konto har skapats får 

ansvarig tillgång till skolkonto på 

både webb och app. 

De anställda får en inbjudan per 

mail som innehåller instruktioner 

om tjänsten samt installations 

detaljer.

Vid inloggning ger man Actimate 

appen tillgång till användarens 

aktivitetsdata som finns i Google Fit 

eller Apple health. 

8 veckors utmaningen är igång! 

Varje minut av aktivitet ger 1 poäng. 

Följ topplistan, motiveras av teamet 

och boosta varandra.

I er företagsfeed peppar ni de 

anställda med meddelanden, 

träningstillfällen, varför inte en 

gemensam lunchjogg. 

Användarna får tillgång till 

”morötter” där de kan använda 

intjänade aktivitetspoäng för att 

lösa ut deals, direkt i appen.

Följ totaltopplistan eller jämföra 

direkt mot specifika annan skola.
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