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Julemarked 2018 
Steinerskolen i Fredrikstad 

Søndag 25. november kl. 12 – 17 

Veslefrikk Steinerbarnehage 

 Sveler, gjærbakst og håndverk Plan for arbeidet 
 

 
 
 

VIKTIGE DATOER: 
 
11. september: Informasjonsmøte 
21. november: Kopi av vaktliste skal være sendt til din kontakt i JMK 
3. desember: Alle kvitteringer for utlegg skal være levert din klassekontakt. 
12. desember: Skriftlig evaluering skal være sendt per epost til din kontakt i JMK 

 
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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AKTIVITETER ARRANGERT AV BARNEHAGEN: 
• Salg av hjemmelaget og fersk gjærbakst 
• Liten kafe med sveler og kaffe 
• Liten håndverksbod 
• Eventuelt andre aktiviteter inne/ute etter eget ønske. 
(Ansiktsmaling, eventyrstund/marionetteteater) 

 
STED: 
Barnehagen (se oversiktskart) 

 
FORBEREDELSER: 
- Arrangere produksjonskvelder/dager hvor man lager håndverksprodukter. 
Stjernelykter brettet av vått-i-vått papir er barnehagens ”varemerke”. Disse er meget 
populære samt lysslynger og selger godt.Gjærbakstboden er også meget populær og 
etterspurt. Her er det penger å tjene! 
-Informere alle foreldre om deres oppgaver 
-Lage vaktliste 

 
VAKTLISTE: 
Vaktliste med mobiltelefonnr til alle skal sendes til din kontakt i julemarkedskomiteen 
innen 21. november. 

 
-Bodene settes opp lørdag 24. november. 
Vaktlisten bør ta hensyn til dette. Forsøk å få oppriggingen til samtidigmed at 
oppriggingen på skolen foregår. 
-Husk å sette opp en vakt til opprydding etter markedet har avsluttet kl. 17.00 
-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: 
-Rigg opp hele bespisningsområdet ferdig med salgsbod og pynt rommet ferdig. 
-Søppeldunker hentes utenfor skolens sløydsal. NB! Skal settes tilbake på plass etter 
markedet. 
-Lage skilt med priser m.m. 
Vi har som mål at Julemarkedet skal ha et helhetlig estetisk uttrykk som er 
gjenkjennelig fra år til år. Derfor vil Julemarkedskomiteen være behjelpelig med 
utforming/dekorering av de ulike bodene. 

 
DEKOR: 
Hver bod dekoreres med "Steinerlykter". Disse hentes hos JMK på fritids lørdag 24. 
november. 
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Prislapper/skilt av papir: 
– Papir hentes hos JMK på fritids. Prislapper etc. skal se likt ut på hele 

markedet. 
 

PRISER: 
Prisene på gjærbakst, sveler og håndverksprodukter m.m. settes av dere. Sjekk 
gjerne med fjorårets evaluering. Tenk veksel i prissettingen. 

 
Kaffe / te Kr 10,- (samme pris over hele markedet) 
Saft / leskedrikk Kr 10,- (samme pris over hele markedet) 

 
UNDER JULEMARKEDET: 
- Holde området ryddig og rent 

 
Vaktskifte – over lever ing av infor masjon: 
Alle som kommer på vakt bør 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. 

 
OPPRYDDING: 
-Bord og stoler settes tilbake på samme plass som der de ble hentet. 
-Søppeldunkene settes ned utenfor sløyden. 
-Gulvet i rommet feies fritt for søppel. 
-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 
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 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. 
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 Siste sjanse for å få noe refundert er første FR møte etter julemarkedet, dvs. den 
3. 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. 
Den skriftlige evalueringen skal sendes din kontakt i JMK på e-mail senest onsdag 
12. desember. Det er viktig at vi mottar denne digitalt og ikke kun på papir. 
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