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NOVEMBERFEST 2019

FEMMORNA

Juice & toastbar – Waldorf Astoria
Peka-rätt - Mjölkoceanen
Popcorn – POP100
Brädspel – Babylons hängande trädgårdar
Festrepresentanter
Birgitte Muyzenberg, birgittevdm@gmail.com – 5A
Ingrid Thorngren, ingrid@lotusutveckling.se – 5A
Johan Almsén, johan.almsen@gmail.com – 5B
Linus Ingulfson, linusingo@hotmail.com – 5B
Carolina Liljeström, caro-lina@hotmail.com – 5C
Joakim Nord, joakim.nord@me.com – 5C
Viktoria Lind Bertéusen, leli.viktoria@gmail.com – 5C
Förberedelser
Vi skickade inte ut något utskick under våren. Vi samlade alla representanter innan utskicket och
spånade vad vi skulle göra och på vilket sätt det skulle göras. Dessa tankar och idéer skrevs ner som
ett första utskick. Under hela perioden hade vi kontakt mail ledes och vi försökte träffas någon
timme innan varje Storafest-möte. När det var två veckor kvar hade vi en ”pyssel-kväll” i ett av
klassrummen där vi tillverkade inredningsdetaljer till respektive klassrum. Vi tillverkade även
popcorn-strutar.
Bidrag- från varje familj (150kr)
Vi valde att fråga alla föräldrar om ett ekonomiskt bidrag till alla ingredienser, detta istället för att
alla skulle bidra med lite av varje sak till juice, toast och popcorn. Det eventuella överskottet från de
pengar som vi fick in delades upp mellan respektive klass.
Bidrag- från föräldraföreningen
Vi fick servetter, hamburgar-fickor och plastglas.
Åtgång
Servetter – inga problem
Plastglas – 300st (fick fylla på under söndagen, mest för att några rör var spräckta)
Hamburgar-fickor – ca 400st (räckte bra)
Prissättning
30kr varmmacka, på söndagen sänkte vi till 20kr/st
10kr dricka
10kr popcorn
10kr peka-rätt
Gratis brädspel
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Lokal/plats/utformning

Bild från Toastbaren. Bänkar ställdes upp som ett långbord. I det lilla rummet gjordes alla mackor.

Popcornstånd
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Spelrummet i ”Hängande trädgårds-stil”

Pekarätt – ”Mjölkoceanen”
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Arbetspass
Vi använde oss av ett planeringsverktyg, Google Spreadsheets. Funkade kanon, alla bokade in sig på
de tider som fanns. Vi skickade ut lite påminnelser under veckan för att ligga på lite men det mesta
rullade på enligt plan. Det var ganska bra bemannat under helgen, detta tack vare att alla kom till
sina pass. Tror vi hade en som inte dök upp på sitt pass.
Fredag- bygga: kl 16–20, 20 personer
Lördag/Söndag
Juice & Toast bar
Peka Rätt
Pop Corn
Spelrum

11:00-13:15
4 pers
2 pers
2 pers
2 pers

13:00-15:15
4 pers
2 pers
2 pers
2 pers

15:00-17:15
4 pers
2 pers
2 pers
2 pers

Söndag- riva/städa: 17-tills det är klart, 20 personer
Övrigt
Popcorn-strutar behöves tillverkas fler av under helgen. Det gick åt ca 500st. Vi använde vanlig A4:a
papper som vi rullade till en strut. Denna hölls ihop med två tejp bitar. Montering av popcorn-stånd
tar alltid lite tid och man får vara lite händig. Skruvdragare och skruv behövs, samt hjälp att bära upp
allt från förrådet är att föredra.
Summering
Helgen var mycket lyckad, många föräldrar var nöjda med att inte behöva bidra med så mycket olika
saker utan att vi täckte det med de ekonomiska bidraget. Alla familjer hade att göra inför då de
tillverkade alla sakerna till Peka-rätt. 64 familjer av ca 75 swishade in pengar inför festen. Det blev ca
1800 kr till varje klasskassa när vi räknade ihop efter alla inköp.
Vi var lite oroliga hur det skulle gå med elektriciteten till alla smörgåsjärn. Skulle säkringarna hålla?
Nu lånade vi en ”El-björn” (el-central) från skolan som vi kopplade till 3-fas uttaget i hallen. Det
gjorde att vi kunde köra 6-7 järn samtidigt under helgen utan problem.
Spelrummet, som tidigare år inte riktigt har fungerat som en lugn plats under festen, blev väldigt
lyckat. Till stor del tack vare att det fanns engagerade vuxna där hela tiden som spelade spel med
barnen eller satte igång besökarna i att börja spela spel. Det gjorde att det var lugnt och skönt inne i
rummet och att man då kunde koncentrera sig på spelandet.

