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Julemarked 2018 

 Steinerskolen i Fredrikstad 

Søndag 25.november kl. 12-17 

Årgang 2004 

Utekjøkken 

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

FORELDRE LEVERER: 

– Kake til salg til kafeen (ferdig oppskjært på fat)
– 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! 



Felles produksjon: 

Håndverksproduksjon. Strikkede dyr, sy penal til stockmarkfargene, kjepphester, sverd, 
skjold, kapper, små årstidsdukker og nisser, juletrepynt og engler. 
Julemarkedsrepresentanten er ansvarlig for å arrangere en eller flere kvelder for å 
organisere produksjonen. JMK vil forsøke å skaffe noen som kan veilede de som trenger 
det. Har man flere barn ved skolen velger man en fellesproduksjon man vil delta på. 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. 
Når det gjelder materialer til produksjon av håndverkprodukter, er det ønskelig at man i 
størst mulig grad benytter materialer man har liggende hjemme. Tenk gjenbruk og 
resirkulering. 
En gammel plysjbukse eller genser kan bli en myk liten dukke. 
Foreldrene står selvfølgelig også fritt til å lage andre produkter enn dukker og dyr. 
Lappeteppe (store og små) er meget populære og selger godt. 
For de foreldre som ikke er så drevne i håndarbeid, kan snekkerboden være et alternativ. 
Her kan det søkes om støtte fra JMK til andre produkter 
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. 
 Det kan velges om man vil produsere håndverk eller delta på fellesproduksjon.  Utlån av 
nøkler gjøres via Pia eller Mette I kontortid. 
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MARKEDSBODEN UTE: 
Fra markedsboden/Utekjøkken skal det i år samarbeides med Årgang 2005. Det 
skal selges hamburgere og pølser med tilbehør av 2004 årgangen og 2005 
årgangen skal selge Vegitarburger og grillet mais. 

FORBEREDELSER: 

- Lage meny – sendes inn til JMK så snart som mulig
-  Menyen bør bestå av pølser, hamburgere.

Husk ingrediensliste, Man får ofte spørsmål om hva en rett inneholder.
- Innkjøp av råvarer til rettene. (JMK kjøper inn drikke fra Askim frukt og bærpresseri).
- Planlegge bestillingslogistikk herunder engangsbestikk, kull tennveske etc. Samarbeid

med Årgang 2005. Gi JMK beskjed om behov innen 19.oktober
- Planlegge bestillingslogistikk.
- Lage vaktliste.
- Ta med kalkulator!

STED: Ute foran hovedinngang 

INNKJØPSBUDSJETT: 
I samråd med julemarkedskontakt 

FORBEREDELSER: 
- Innkjøp av råvarer til fellesproduksjon
- Lage vaktliste
- Ta med kalkulator!

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

- Boden settes opp lørdag 24. november.
- Derfor må vaktlisten dekke både opprigging av boden lørdag og nedrigging,
opprydding og opptelling av varer etter markedet stenger søndag.

- Tidligere erfaringer tilsier at man trenger minimum 2 timer til opprydding.
- Det bør være 3 foreldre på vakt til enhver tid mens markedet er åpent.
- NB! Medlemmer av kontanthåndteringsgruppen eller JMK skal ikke settes opp på
vaktliste. (Se vedlegg).

- 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 salgsområdet, og pynt ferdig.
- Lage skilt/meny med priser m.m.

Vi har som mål at Julemarkedet skal ha et helhetlig estetisk utrykk som er gjenkjennelig fra 
år til år. Kontakten i JMK vil hjelpe til med ideer til utforming og dekorering, plassering av 
bord og varer. Vi ber om at dere tar kontakt før man starter oppriggingen for fullt. 

PRISER: 
Pris settes av dere. 
Tenk veksel når dere setter priser. 
Hvert år diskuteres pris. Noen vil ha høy pris på varene, andre lav. Få gjerne greie på hva 
som er brukt av penger på materialer til produktet og beregn pris ut i fra det. Formålet med 
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julemarkedet er ikke i første rekke å få inn masse penger. Vi ønsker å skape en god 
førjulsstemning og gi store og små besøkende en god opplevelse av skolen vår. 

UNDER JULEMAKRKEDET: 

- Hold området ryddig og rent

Vaktskifte – overlevering av informasjon: 
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: 

-Markedsboden skal bæres innedørs
- Søppel kastes i konteineren ute.

- Sistevaktene skal ikke forlate markedet uten å ha fått klarsignal fra JMK!

KONTANTER: 
Dere vil få utdelt kontanter – kr. 600 - 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 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.1200 

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 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 – 
hvasom 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. 
Den skriftlige evalueringen skal sendes din kontakt i JMK på e-mail senest onsdag 
12. desember.
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