
Steinerskolens Julemarked – Arbeidsplan parkering, pynting og rydding 

Julemarked 2016 
Steinerskolen i Fredrikstad  

Søndag 20. november kl. 12 – 17 

 
 10. kl: PARKERING, 

PYNTING OG RYDDING - KJEPPHESTER Plan for 
arbeidet 

 
 

 

VIKTIGE DATOER: 
 
 
14. september: Informasjonsmøte 
16. november: Kopi av vaktliste skal være sendt til din kontakt i JMK 
  5. desember: Alle kvitteringer for utlegg skal være levert din klassekontakt 
14. 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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STED: 
 

– Se oversiktskart 
 
 
FORBEREDELSER: 
 

- Lage vaktliste 
- 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. 
- 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 og Jostein Matre, 
tlf. 41290373.    
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 16. november. 
 

- Mesteparten av pyntingen foregår lørdag 19. 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 19. november, parkering 
søndag morgen, parkering, rydding og søppeltømming under markedet, samt 
opprydding etter markedet 20. 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.   
 
 
 
PARKERINGSORGANISERING:  

 

STED: 

Ved krysset Gunbjørgsvei/Hatteveien (veien opp til Rolsøyhallen) og innkjørselen til 
skolen.  
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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 
 
 
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 
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Vaktskifte – overlevering av informasjon:  
 
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!  
 
 
KONTANTER: 
 
Dere vil få utdelt kontanter – kr. 1500 - av kontanthåndteringsgruppen. 
Hver bod vil få utdelt et eget skjema sammen med kontantene. 
Dette skal ligge i hver bod, de som går rundt og samler inn kontanter har en kopi som 
detogså kvitteres på. På dette skjema er det også ”nød” nummer hvis det er behov 
for kontaktutenom rundene. 
Veksel blir utlevert fra 11.30 – 12.00. 
Første innsamlingsrunde ca. 13.00, andre runde ca.15.00 og siste runde kl. 17.00. 
Tenk veksel i prissettingen. Dette er viktig. 
Alle foreldre og barn bes å ta med mynter og mindre sedler når de skal handle! 
 
Minibank: 
Kontanthåndteringsgruppen utfører også en minibanktjeneste, så når 
det dukker kunder opp som mangler kontanter kan man henvise dem 
til minibanken – se oversiktskart som kommer senere. Minibanken er 
åpen fra kl. 13.00. 
 
 
UTLEGG: 
Dersom dere trenger å få refundert utlegg før julemarkedet – ta kontakt med din 
kontakt iJMK. 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  
5. 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-mailsenest onsdag 
14. desember. Det er viktig at vi mottar denne digitalt og ikke kun på papir. 
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FELLESPRODUKSJON – KJEPPHESTER 

Det skal produseres et antall fine varer av høy kvalitet til salg i håndverksbodene på 
markedet. 
Julemarkedsrepresentantene er ansvarlig for å arrangere fellesproduksjon av dukker 
og dyr. JMK vil forsøke å skaffe noen som kan veilede de klassene som trenger det. 
Foreldre fra alle klassene ved skolen vil få mulighet til å delta, så sørg for alt alle 
påmeldte blir informert om tidspunkt for fellesproduksjonen. 
 
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. 
Mange foreldre setter pris på, og ønsker en slik kveld. 
 

Kostnader:    

Det er ønskelig at man i størst mulig grad benytter materialer man har liggende 
hjemme. Tenk gjenbruk og resirkulering. Raggsokker av forskjellige slag kan brukes 
til kjepphester av den litt mer rimelige sorten. Til kjepphester laget av ullfilt kan også 
en ullgenser som ufrivillig har blitt vasket på 60 grader brukes. JMK anbefaler å lage 
to, tre fine kjepphester av ullfilt og fem seks kjepphester laget av raggsokker som et 
litt rimeligere alternativ. Hvis det skulle være behov for å kjøpe inn materialer til 
fellesproduksjon, ta kontakt med JMK ved Maria Thulesius og Lisbeth Lauritzen.   


