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Julemarked 2018 kl:1200-1700 

25.november 

Steinerskolen i Fredrikstad 

KOLLEGIET – BOKBOD 

Plan for arbeidet 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FORBEREDELSER: 

- Bestille og hente varer hos Antropos. 
Antropos, Josefinesgt. 12, 0351 OSLO, tlf: 22 46 03 74 
e-mail: bokhandel@antropos.no www.antropos.no 
NB! Varene må hentes tidlig! 

- Lage oversikt over varer som er tilgjengelig i boden, antall og utsalgspris. 
Oversikten bør lages digitalt enten i Word eller Excel. Denne legges ved evalueringen. 

 

VAKTLISTE: 
 

- Bokboden settes ferdig opp lørdag 24. november med ferdig pyntet salgsbord. 
Vaktlisten må derfor dekke både opprigging av bod lørdag og nedrigg og opprydding 
etter markedet stenger kl. 17. søndag. 

 
 
OPPRIGGING: 

 
- Det settes opp salgsbord med duker på tildelte plasser. 
- Lag skilt med priser m m. (se under ”Dekor”). 

Oppsett av bordene: 
- Vi anbefaler at man setter opp kun et bord i bredden. 

Dersom man må sette opp to bord i bredden, skal det bakerste bygges opp før man 
legger på dukene. 

mailto:bokhandel@antropos.no
http://www.antropos.no/
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- Bodene settes opp med duker som dekker forsiden og sidene av bordene ned til 
gulvet. 

- Ta med kasser og lignende som kan brukes til å bygge opp bordene. 
Tidligere erfaring har vist at man bør gjøre kalenderne spesielt synlige. 
Pynt med lyktene (se under “dekor”). 

 
STED: 

 
- Se oversiktskart. 

 
DEKOR: 

Hver bod dekoreres med " Steinerlykter". Disse hentes i JMK på fritids lørdag 24. 
november. 

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

 
 

UNDER JULEMARKEDET: 
- Hold bodområdene ryddige og rene. 
- Ved markedets slutt telles usolgte varer i bokboden opp og føres inn i den tidligere 

nevnte oversikten. 
PRISER: 

 
Settes av dere, men tenk veksel! 

 
 
OPPRYDDING: 

 
- Søppel kastes i konteinere. 
- Gulvet feies fri for søppel. 
- Pulter og stoler settes på plass. 

 
 
KONTANTER: 

 
Dere vil få utdelt kontanter – kr. 600 - av kontanthåndteringsgruppen. 
Hver bod vil få utdelt et eget skjema sammen med kontantene (se vedlegg). 
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. 
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Minibank: 
Kontanthåndteringsgruppen utfører også en minibanktjeneste, så når det dukker kunder opp 
som mangler kontanter kan man henvise dem til minibanken – se oversiktskart. 
Minibanken er åpen fra kl. 1200 

 

UTLEGG: 
 
Alle utlegg som skal refunderes skal gis til Foreldrerådets kasserer. 
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 3. desember. 

 
- 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 

 
ETTER MARKEDET: 

 
- Sørge for å få pakket ned de usolgte varene og returnere dem til forlaget. 

 
 
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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