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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 e-mail til din kontakt i JMK 
 
 
FORELDRE I 4. KLASSE LEVERER: 
 -    Kaker til lotteriet pent pakket inn 

– 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 - BIVOKSPRODUKTER 
Det skal produseres et antall fine varer av høy kvalitet til salg i håndverksbodene på 
markedet. 
Foreldrene i 4. klasse er ansvarlig for å arrangere fellesproduksjon i samarbeid med 
3.klasse,  bivoksrulling og støpning av bivoksfigurer. Det er derfor viktig at det etableres 
kontakt mellom julemarkedsrepresentantene tidlig. 
Julemarkedsrepresentantene er ansvarlige for å arrangere en eller flere kvelder for å 
organisere produksjonen. JMK vil forsøke å skaffe noen som kan veilede de klassene som 
trenger det. Det må krysses av på hvilken fellesproduksjon man deltar på. Dette er 
julemarkedsrepresentantens ansvar. Foreldre fra andre klasser inviteres til å delta på de 
ulike fellesproduksjonene som arrangeres, så sørg for å gi JMK beskjed på forhånd om 
planlagte datoer.  
Lysdyppingen utføres av foreldre i 4. klasse, mens rulling av bivokslys, støpning og 
pakking av bivoksprodukter er en del av fellesproduksjonen i samarbeid med 3.klasse og 
som er åpen for alle foreldre ved skolen, så sørg for å gi beskjed til de påmeldte 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. 
 
LYSDYPPING og BIVOKS: 
 
STED: 

– Se oversiktskart 
 
FORBEREDELSER: 
 - Sjekke om det allerede finnes produkter i kjelleren som kan brukes/selges 
 - Innkjøp av materialer til produksjon av bivokslys og lysdypping tar   
   julemarkedskomiteen seg av. 
 - Kontakt Julemarkedskontakten i JMK for innkjøp av silkepapir, bast og papp. 

- Arrangere produksjonskvelder med klassens foreldre og elever 
 
Lysdypping: 
Dypping av hellige tre kongers lys (ikke for barn) 
Dypping av honninglys (Ikke for barn) 
Pakke inn hellige tre kongers lys og honninglys i gavepakninger 
 
Bivoks: 
Rulle honninglys (ikke for barn) 
Støpe lys og bivoksfigurer 

– Lage vaktliste 
– Ta med kalkulator! 

 
VAKTLISTE: 
Vaktliste med mobiltelefonnr til alle skal sendes til din kontakt i 
julemarkedskomiteen innen 22. november. 
 
 - Bivoksboden skal settes ferdig opp lørdag 25. november med ferdig pyntet  
 salgsbord 
 Vaktlisten må derfor dekke både opprigging av bod lørdag, salgsbod og nedrigg og 

opprydding etter markedet stenger søndag 
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- Vaktlisten settes opp i samarbeid md Heidi Grønodd. Hun har den erfaringen som
trengs for å vurdere hvor mange foreldre som må være på vakt totalt for å betjene
både salg av ferdige lys og lysdyppingsaktiviteten.
- 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.

OPPRIGGING: 
– Det settes opp salgsbord med duker og lys på tildelt plass
– Det er lurt å ta med egne sakser.
– Lag skilt med priser m.m. (se under ”Dekor”)

Oppsett av salgsbordene: 
– Bodene skal settes opp med duker som dekker forsiden og sidene av bordene

ned til gulvet.
– Inngangsdøren inn til Lysdyppingen pyntes med granbar og lysslynger. Kontakt

 julemarkedskontakten ved evt. spørsmål. 
– Pynt med lyktene (se under “dekor”).

DEKOR: 
Hver bod dekoreres med " Steinerlykter". Disse hentes hos JMK på Fritids lørdag 18. 
november. 

Prislapper/skilt av papir: 
Papir hentes hos JMK på Fritids. Prislapper etc. skal se likt ut på hele markedet. 

UNDER JULEMARKEDET: 

– Hold bodområdet ryddig og rent
– Betjene salgsboden (ferdigproduserte lys)
– Betjene lysdyppingsaktiviteten

Vaktskifte – overlevering av informasjon: 
Alle som kommer på vakt skal lese gjennom bodinformasjonen og få en fullstendig 
informasjon før den som avslutter sin vakt kan gå. 
Spesielt er det viktig at de blir informert om hvordan kontanthåndteringsrutinene er. 

PRISER: 
Settes av dere, men tenk veksel! 
Se gjerne priser fra tidligere år (Vedlegg ”Erfaringer fra tidligere år”). 

OPPRYDDING: 
- Bord og stoler settes tilbake på samme plass som der de ble hentet

Stoler og bord er merket på undersiden
- Søppel kastes i konteineren ute
- Duker brettes sammen og leveres utenfor sløyden
- Gulvet feies fritt for søppel
- Sistevaktene skal ikke forlate markedet uten å ha fått klarsignal fra JMK!

KONTANTER: 
Dere vil få utdelt kontanter – kr. 600 - av kontanthåndteringsgruppen. 
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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 det 
også kvitteres på. På dette skjema er det også ”nød” nummer hvis det er behov for kontakt 
utenom 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 om 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. 12.00 

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 dem samlet 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 refundert er første 
FR møte etter julemarkedet, dvs. den 4. desember. Klassekontaktene tar da med 
kvitteringene 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 noe 
man 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 arbeidet med denne boden. Oppgi også hvilke priser 
dere hadde på de ulike varene. 

Legg ved oversikt over produkter produsert og lagt ut for salg (antall), priser og usolgte 
produkter. Den skriftlige evalueringen skal sendes din kontakt i JMK på e-mail senest 
onsdag 13. 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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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 


