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NOVEMBERFEST 2019 

ELVORNA 

SPÖKTUNNEL, ANTIKVARIAT, KARUSELL  
 
Festrepresentanter  
Johanna Järte (11B), tel 073-340 03 66, johanna@jarte.se 
Jakob Nobel (11B), tel 070-746 64 94, jakob.nobel@gmail.com  
Annika Oljeqvist (11A),  annika.oljeqvist@gmail.com samordnare spöktunneln 
 
 
Förberedelser 
Inga utskick eller förberedelser på våren. Utskick efter Stora fest-möten med div. info. 
Arbetsscheman skickades ut två veckor innan festen. 
Annika hade några möten med eleverna. Två föräldrar och några elever byggde karusellen torsdag 
kväll innan festen. De hade varit med året tidigare för att lära sig. 
Uppmaning att skänka böcker lades upp på föräldraföreningens FB-sida ngn vecka innan festen. 
 
Bidrag- från varje familj 
Inga pengar. Gamla böcker skänktes. 
 
Bidrag- från föräldraföreningen 
Fick ni något ekonomiskt bidrag från föräldraföreningen? 
Nej 
 
Åtgång  
Många böcker blev kvar och bars tillbaka till basarförrådet. 
 
Prissättning  
Böcker: 5kr/st. Bra pris om man vill att det ska gå åt! 
Karusell: 5kr 
Spöktunnel: 20kr 
 
Lokal/plats/utformning  
Antikvariatet möblerades med klassrummets skolbänkar, uppställda som långbord så att folk kunde 
gå runt dem med böcker åt båda håll. Små hyllor från basarförrådet ovanpå, där ännu fler böcker 
kunde ställas. Viktigt att inte ställa upp för mycket böcker från början (inga höga staplar). Böcker som 
inte fick plats i kartonger/kassar under bänkarna för påfyllning. 
Runt karusellen på Stora scenen används de blå långbänkarna som avgränsning. 
 
Arbetspass  
Schema bifogas. 
På fredag kväll kom nästan alla som var scemalagda. På söndag kväll blev det lite sämre 
uppslutning.Eleverna gjorde själva arbetsscheman för spöktunneln och karusellen.  
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Övrigt  
Temanamn för spöktunneln var Klas Kalas.  
 
Summering  
Vi borde ha schemalagt minst en vuxen per pass vid karusellen – det behövs för att sköta kassan och 
ansvara för säkerheten (att barn sitter rätt, spänns fast ordentligt och inte ramlar ur). Nu löste det sig 
genom att några från antikvariatet flyttades dit, eller att festrepresentanterna som fanns på plats var 
sin dag fick rycka in några gånger. 
Vissa elever i spöktunneln fick jobba dubbla pass p.g.a. att andra inte dök upp. Kan vara bra att tipsa 
dem om att ha en eller två reserver i varje pass. 
Ont om folk vid slutstädningen, ändå hade vi schemalagt 23 familjer! Ca 8 kom. Vad göra? 
 
 



Arbetsschema för årskurs 11 – Novemberfesten 2019 
Observera att detta schema endast gäller föräldrar. När en elevs namn anges betyder det att minst en förälder eller 
motsvarande ur den familjen bör finnas på plats. 

Eleverna jobbar med spöktunneln och karusellen efter schema som de själva gör.  

Det går bra att byta pass, men ni får göra upp sinsemellan, inte genom oss festrepresentanter. 

 

Torsdag 21 november  

Karusellen på Stora scenen ska byggas upp. 

Mårten Häggström och Bo Blåvarg som var med förra året. Föräldrar från åk 10 ska också hjälpa till och lära sig. 

Några elever hjälper också till. 

 

Fredag 22 november  

Vi ska ställa iordning bokantikvariatet inför lördagen. Böcker ska bäras upp från källaren. Alla som har böcker för 
försäljning lämnar dem nu och hjälper till med att bära böcker. Alla kommer så fort de hinner efter jobbet.  Vid behov 
hjälper vi eleverna med spöktunneln (samordnande förälder Annika Oljeqvist  annika.oljeqvist@gmail.com ) 

Annika Oljekvist, fam Andersson, fam Dahlgren-Sepulveda, fam Ahdenkari, Ahlhamamreh, Arnberg-Ranmo, Almin, 
Barthel, Bergström, Björkman, Cappellano, Cunningham, Åsman, Wisth och Zakarya. 

OBS: alla som har böcker lämnar dem fredag kväll. Behövs det kan de hjälpa till att bära böcker. Missa inte 
föräldrapuben. 

 

mailto:annika.oljeqvist@gmail.com


Lördag 23 november – Antikvariatet Samordnare lördagen: Johanna Järte, tel 073-3400366 

Första passet: 10.00 – 13.00 

Fam Brandt(städansvarig), fam Dahl-Komstedt och fam Dunkars. 

 

 

 

Andra passet: 12.30 – 15.00  

Fam Franceschi-Rajan(städansvarig), fam Järte och fam Dahlström 

 

 

 

Tredje passet: 14.30 – 17.30  

Fam Gonzalez-Galdames (städansvarig), fam Good och fam Freudendahl-Björfors 

 

 

  



Söndag 24 november– Antikvariatet Samordnare söndagen: Jakob Nobel, tel 070-7466494 

Första passet: 10.00 – 13.00 

Fam Gauffin-Dahlin (städansvarig),  fam Grapengeisser och fam Gustafsson  

 

 

Andra passet: 12.30 – 15.00  

Fam Klintström (städansvarig), fam Link och fam Karatas 

 

 

Tredje passet: 14.30 – 17.30  

Fam Karlsson (städansvarig), fam Kärnerud och fam Moritz  

 

Söndag kväll: kl 17 tills allt är klart. 

Fam Labor, Lindholm, Lindvall, Lokrantz-Bernitz, Lundberg, Magnusson, Malmgren, Moberg-Modin, Rosenlöf, Rudbeck, 
Schyffert, Neibig, Nilsson, Nobel, Nordlund, Ramnér, Rasoli, Rebeggiani, Rejholt, Sedell, Söderström, Tidholm-Jonsson 
och Wisenfelt-Pettersson. 


