
Steinerskolens Julemarked – Arbeidsplan parkering, pynt og rydd - Pepperkakehjerter 

Julemarked 2017 
Steinerskolen i Fredrikstad  
Søndag 26.november kl.12-17 

10. kl
 PARKERING, 

PYNT OG RYDD - Pepperkakehjerter 
 Plan for arbeidet 

VIKTIGE DATOER: 

13. september: Informasjonsmøte
22. november: Kopi av vaktliste skal være sendt til din kontakt i JMK

4. desember: Alle kvitteringer for utlegg skal være levert din klassekontakt 
13. desember: Skriftlig evaluering skal være sendt per epost til din kontakt i JMK

FORELDRE I 10. KLASSE LEVERER: 
- Kake til salg i kafeen
- Produkter til delikatesseboden evt. Håndverksboden

NB! Vi oppfordrer til å benytte økologiske råvarer til kaker og delikatesser og 
resirkulerte materialer til håndverksboden. Husk å merke produktene! 
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Fellesproduksjon: Pepperkakehjerter 
Julemarkedsrepresentanten setter dato for produksjon 
JJ
STED: 

– Se oversiktskart

FORBEREDELSER: 
- Lage vaktliste
- Kriseparkering 1130 - 1300. Det må være en voksen med elevene
- Sørg for å ha nok gule vester til at alle som er på vakt
- Skaffe 2 bukker og tau til å stenge av oppkjørselen fra rundkjøringen til skolen
- Sjekke hva som finnes i kjelleren av juletreføtter, lysranker, pynt osv.
- Husk pynting av trapp
- Sjekke at lysranker etc. virker, bytte ut det som trengs

Merk: God skilting til barnehagen (Det finnes et stort snømannskilt som skal 
plasseres ved bunnen av trappen mot barnehagen. Og et eget skilt merket
«Grøtbod» med pil, som settes ved siden av snømannen). God skilting mot 
Det gode kjøkken både inne og ute.  God skilting mot Snekkerboden. - Bestille 
granbar og juletrær hos Anders Due Nordlie, tlf. 94830338
NB! Avtal tidspunkt for når dette skal være levert lørdag (senest kl. 12). 

Se tegning og oversiktskart for hvor og hvordan det skal pyntes (vedlegg). 
VAKTLISTE: 
Vaktliste med mobiltelefonnr til alle skal sendes til din kontakt i 
julemarkedskomiteen innen 22. november. 

- Mesteparten av pyntingen foregår lørdag 25. november, litt søndag morgen
(pynting skal være ferdig senest kl. 11.30 på søndag). All ryddingen foregår
etter kl. 17.00 på søndag.

- Organiseringen av parkeringen starter kl. 10.00 søndag formiddag og varer til
ca. kl. 15.00. Vaktlisten dekker derfor både lørdag 25. november, parkering
søndag morgen, parkering, rydding og søppeltømming under markedet, samt
opprydding etter markedet 26. november.

- NB! Medlemmer av kontanthåndteringsgruppen eller JMK skal ikke settes opp
på vaktliste.

- Det anbefales at man tar en ringerunde til alle på vaktlisten senest mandagen
før markedet for å sjekke at de har notert sin vakt og kommer.

- Ringerunden foretas før vaktlisten sendes inn til din JMK-kontakt.
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PARKERINGSORGANISERING 
STED: 

Ved krysset Gunbjørgsvei/Hatteveien (veien opp til Rolsøyhallen) og innkjørselen til 
skolen.  

OPPGAVE:Før markedet åpner:

Sørge for at alle biler flyttes fra plassen foran Fritidshjemmet og amfiet. På skolens 
områder er det er kun lov å parkere på fotballbanen og skolens parkeringsplass.  
Dersom noen må kjøre opp til skolen for å levere varer, må sjåførene få beskjed om 
å fjerne bilene før kl. 11.30.JMK vil sørge for at det går ut informasjon til alle foreldre i 
e-post uken før julemarkedet. Under markedet: Sørge for å vise biler til parkering i
nærheten av skolen (Rolvsøyhallen). Dette arbeidet opprettholdes så lenge det er
behov for det.

PYNTING OG RYDDING 

STED:  

- Hele skolen og barnehagens område
- Skilting ved Rema 1000, samt parkeringsskilting

OPPGAVE 

Før markedet: 

- Forestå all skilting og pynting av skolens og barnehagens uteområder

- Legg “matter” av granbar ved alle inngangene på skolen og i barnehagen
- NB! Ikke glem Barnehagen!
- Det skal være fakler ved hver inngang
- Pynting av trapp

Under markedet: 
- Sjekke toaletter for søppel og toalettpapir
- Tømme søppel, etterfylle toalettpapir og tørkepapir
- Sørge for at alle fakler brenner og bytte ut te-lys der det trengs
- Søppel kastes i riktige konteinere ute

Etter markedet: 
- Rigge ned skilt og pynt etter julemarkedets slutt
- Settes ned i gangen utenfor Foreldrerådets rom i kjelleren
- Samle sammen søppel og kaste det i konteinerne
- Granbar legges under brua inn til salen

Vaktskifte – overlevering av informasjon:
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Fast sted for vaktskifte er ved inngangen utenfor foajeen. Alle som kommer på vakt 
bør motta fullstendig situasjonsrapport før den som avslutter sin vakt kan gå.  
Sistevaktene skal ikke forlate markedet uten å ha fått klarsignal fra JMK!  

UTLEGG: 
Dersom dere trenger å få refundert utlegg før julemarkedet – ta kontakt med din 
kontakt  i JMK. Alle utlegg som skal refunderes skal gis til klassekontaktene, som 
leverer demsamlet fra klassen til kasserer i Foreldrerådet. Husk å kvittere på alle 
kontantkvitteringer;Navn, bod og kontonummer pengene skal settes inn på. Siste 
sjanse for å få noe refunderter første FR møte etter julemarkedet, dvs. den  
4. desember. Klassekontaktene tar da medkvitteringene på møtet.

- Etter fristen foretas det ingen refunderinger
- Det skal ikke leveres ut penger fra kassen for å dekke utgifter
-Refunderinger blir kun gjort via bankoverføring uansett størrelse på
beløp

EVALUERING: 
Vi ber om at dere lager en skriftlig evaluering av hvordan arbeidet med deres bod 
gikk – hva som var bra, hva som bør gjøres annerledes, tips og ideer for fremtiden. 
Ta med hva dere kjøpte inn og hvor mye av hver, hva dere satt igjen med, om det er 
noeman neste år bør ha mer eller mindre av etc. 
I det hele tatt all den informasjon du selv ville likt å ha tilgang på før du startet på 
arbeidetmed denne boden.Oppgi også hvilke priser dere hadde på de ulike varene. 
Den skriftlige evalueringen skal sendes din kontakt i JMK på e-mail senest onsdag 
4. desember.



Julemarked – foreldrenes oppgaver 
1. FELLESPRODUKSJON

Hver klasse produserer et antall fine varer av høy kvalitet til salg i håndverksboden på markedet. Klassens 
julemarkedsrepresentant er ansvarlig for å sette opp datoer for å organisere produksjonen. 
Julemarkedskomiteen vil forsøke å skaffe noen som kan veilede de klassene som trenger det. I tillegg har 
Julemarkedskomiteen lagt ut oppskrifter og inspirasjonsbilder på skolens hjemmeside. Foreldre fra andre 
klasser inviteres til å komme på de ulike fellesproduksjonene, så sørg for å gi julemarkedskomiteen 
beskjed på forhånd om hvilke datoer klassen har satt opp. Det er ønskelig å ha en felles 
produksjonskveld/dag slik at skolen ”yrer av liv” den dagen og vi kan invitere pressen for å vise frem 
skolen vår. Man velger selv hvilken fellesproduksjon man vil delta på, og gir beskjed til klassens 
julemarkedsrepresentant om dette. (se tabell) Har man flere barn på skolen velger man den 
fellesproduksjonen man har lyst på. 

2. HJEMMEPRODUKSJON

Alle foreldre bes levere varer til enten håndverksboden eller delikatesseboden. Kostnader til 
hjemmeproduksjon dekkes ikke av julemarkedskomiteen. Link til inspirasjon og oppskrifter 
http://www.fredrikstad.steinerskolen.no/julemarkedet/ og la deg inspirere. 

NB! Kake til kafé / lotteri regnes ikke som ”hjemmeproduksjon”. 

3. BAKST/LOTTERI

Barnehagen: Gjærbakst og en porsjon svelerøre. 
1. klasse: Varer til kjellerhylle-gevinsten. 
2. – 4. klasse: Kaker til lotteriet. 
5. – 10. klasse: Kaker til salgs i kafeen. 

4. VAKT – I skjemaet under finner du hvilken ”bod” din klasse har

Klassens julemarkedsrepresentanter setter opp vaktliste for klassen. Vaktlisten skal dekke opp vakter som 
starter før julemarkedet åpner på søndagen, samt vakter som skal ta seg av nedrigg og opprydding av 
boden etter stengetid. I tillegg forventes det at alle møter opp dagen før julemarkedet (lørdagen) for å 
hjelpe til med forberedelsene. Noen personer er fritatt fra bodvakter – for eksempel medlemmer av 
kontanthåndteringsgruppen, representanter i julemarkedskomiteen og medlemmer av snekkergruppen. 
Imidlertid er hovedregelen: Desto flere barn man har på skolen – desto mer å gjøre… 

http://www.fredrikstad.steinerskolen.no/julemarkedet/


5. OVERSIKT OVER DE ULIKE KLASSENE

Ansvarlig: Fellesproduksjon: 
Hjemmeproduksjon 

Og 
Bakst/lotteri 

Vakt 
Klassens Bod: 

Barnehagen Produkter til egen 
håndverksdisk 

Gjærbakst Produkter til 
håndverksdisken 

Lefse, gjærbakst og 
håndverksbod 

1. klasse Tove hemmelighetsballer 

Kaker til lotteriet / 
håndverk 

Produkter til 
"Kjellerhylla" 

Lotteri 

2. klasse Produkter til 
håndverksboden  

Kaker til lotteriet / 
håndverk Grøtkafee 

3. klasse Bivoksprodukter Håndverk/kaker til 
lotteriet Gløgg / julenek 

4. klasse Produkter til bivoks- og 
lysdyppingboden 

Håndverk/ Kaker til 
Lotteriet 

Lysdypping og bivoks 
Årgang 2008 

5. klasse Produkter til 
håndverksboden  

Delikatesse / håndverk/ 
Kaker til kafeen 

Håndverksbod 
Årgang 2007 

6. klasse Aroniasaft Delikatesse / håndverk/ 
Kaker til kafeen 

Delikatesseboden 
Årgang 2006 

7. klasse Produkter til 
delikatesseboden 

Delikatesse / håndverk/ 
Kaker til kafeen 

Det gode kjøkken 
Årgang 2005 

8. klasse Produkter til 
håndverksboden  

Delikatesse / håndverk 
/Kaker til kafeen 

Utekjøkken / utemarked 
Årgang 2004 

9. klasse Produkter til 
håndverksboden  

Delikatesse / håndverk/ 
påsmurte rundstykker til 

Kafeen 

Kafé 
Årgang 2003 

10. klasse Pepperkakehjerter Delikatesse / håndverk/ 
Kaker til kafeen 

Parkeringsvakt, pynting 
og rydding 

(*) Håndverksproduksjon Tovede sitteunderlag, votter, luer, figurer. Se inspirasjonshefte

(**) Håndverksproduksjon, forslag til fellesproduksjon. Ansvarlige klasser: 5,7, 8 og 9.  Strikkede dyr, sy 
pennal til stockmarkfargene, kjepphester, sverd, skjold, kapper, små årstidsdukker og nisser, juletrepynt 
og engler. 
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Påmelding til fellesproduksjon 

Klasse Hva Jeg ønsker å delta på denne produksjonen 
1 Tove hemmelighetsballer 
2 Produkter til håndverksboden 
3 Bivoksprodukter 
4 Produkter til bivoks- og lysdyppingsboden 
5 Produkter til håndverksboden 
6 Aroniasaft/aroniagele 
7 Produkter til Delikatesseboden 
8 Produkter til håndverksboden 
9 Produkter til håndverksboden 

10 Pepperkakehjerter 
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Skjema - Utlegg Steinerskolen i Fredrikstad

Har du hatt noen utgifter til fellesproduksjonen skal utleggskjemaet fylles ut og leveres din 
klassekantakt. Klassekontakten tar disse med på første FR møte etter julemarkedet 4. desember.

Bilag: 

Antall vedlegg:

Kvitteringer skal limes på separate ark merket vedlegg, med referanse til beløp.

UTLEGG ARRANGEMENT 
SKOLEN

JULEMARKEDET 2017 

Bod/utsalg:

Kvittering for utlegg/varetype:

-

-

-

-

-

Beløp:   Vedlegg:

Sum: 

Sum:

Sum:

Sum:

Sum:

Totalsum:  ______________________

Beløpet bes overført kontonr:

______________________

Signert / dato:

______________________   ______

Klasse: ____

Attestert:

 ______________________________

Godkjent kasserer, dato:

Beløp overført nettbank, dato:

Signert kasserer: 

______________________

Skjema - Utlegg Steinerskolen i Fredrikstad



Vaktliste: 

Tidsrom Navn Oppgave 

10.00-11.30 Forberede 

10.00-11.30 Forberede 

11.00-13.00 Åpning/salg 

11.00-13.00 Åpning/Salg 

12.00-14.00 Salg 

13.00-15.00 Salg 

13.00-15.00 Salg 

14.00-16.00 Salg 

14.00-16.00 Salg 

15.00-17.00 Salg 

15.00-17.00 Salg 

17.00-19.00 Rydde 

17.00-19.00 Rydde 

17.00-19.00 Rydde 


