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NOVEMBERFEST 2019 

ÅTTORNA 

CAFÉ, PYSSELHÖRNA, BEMANNING AV BOKSTÅND  
 
Festrepresentanter  
 Gita Singh,  gitasingh@protonmail.com , klass 8c 

Katarina Schmutz, isviddase_isvkatsch@isvidda.se, klass 8c 

Emma Sturén, emma.sturen@gmail.com, klass 8c 

Mahbobeh Massoumi, massoumi78@gmail.com, 8b 

Camilla Sydfors, camilla.sydfors@gmail.com, 8b 

Sara Danielsson, fy_sarao@yahoo.se, 8a 

Maria Antonsson, mia@rekostart.se, 8a 

Tre klasser i samverkan.  
 
Förberedelser 
 
Vi skickade ut vårt första utskick med information efter första mötet med Stora fest. 
Efterföljande har vi skickat ut information närmare själva Novemberfesten med detaljer om 
vad varje familj skulle ta med inkl. bakverk, mackor, fat, muggar och dekorationer. Schemat 
med arbetspassen skickades även ut i samband med detta, men så här i efterhand borde 
schemat kanske ha skickats ut lite tidigare så att föräldrar haft längre tid att byta pass etc.  
 
 
Bidrag- från varje familj 
15 matiga mackor eller scones, veganska alternativ. Märk tydligt med ingredienser. 

En sats valfritt, festligt bakverk (cupcakes, muffins, tårta, äppelpaj, kärleksmums, småkakor). Märk 
tydligt med ingredienser. 

En flaska saft – apelsin eller jordgubb. 

·  termos 

·  kaffebryggare/kaffefilter 

·  vattenkokare 

·  skarvsladd 

·  kaffemugg/thé kopp 2 stk + fat 2 stk 

·  uppläggningsfat 

·  brickor 
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·  färgglada dukar till borden 

·  disktrasa 

·  diskmedel och diskborste (klass 8a) 

·  diskhanddukar (klass 8b + 8c) 

·  girlanger/ljusslingor 

·  ljusslingor med batteri till bordsdekoration 

·  karaff till saft 

·  brickor 

·  uppläggningsfat 

·  ett paket kaffe eller thé 

·  ett paket mjölk, veganskt alternativ 

·  eget förkläde 

·  svarta sopsäckar eller byggplast 

·  målartejp (INTE SILVERTEJP) 

·  verktyg för att sätta upp saker 

 
 
Bidrag- från föräldraföreningen 
Vi fick bidrag i form av plastteskedar, servetter och saftglass från föräldraföreningen då vi valde att ta 
med fat och muggar själva som vi didkade i klassrummet.  
 
Åtgång  
Smörgåsar och fika tog slut under lördagen innan stängningsdags då allt vi hade begärt inte kom in. 
På söndagen räckte allt bra.  
 
Prissättning  
 
Lokal/plats/utformning  
Samma som år 2018. 
 
Arbetspass 
Vi använde oss av planeringsverktyg Google kalkylark där vi fördelade alla pass på en gång samt 
fördelade hälften av alla klasserna på uppbyggnad och hälften på rivningen. Om föräldrar/barn inte 
kunde på tilldelat arbetspass fick föräldrarna själv byta med varandra.    
 
Pass 1 Café: 10.30-12.15: 3-4 familjer     
Pass 2 Café: 12.00-13.45: 6 familjer 
Pass 3 Café: 13.30-15.15: 6 familjer 
Pass 4 Café: 15.00-16.30: 6 familjer 
 
Pysselhörna samma tider: 2 familjer    
 
Bokförsäljning samma tider: 1 familj 
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Övrigt  
Namn: Café Karneval. Tema: Karneval  
 
Summering  
Mackor och fika räckte inte till på lördagen då flera familjer inte kunde komma. Detta påverkade 
även de föräldrar som var i klassrummet och fixade, plockade disk och diskade. Några föräldrar stod 
dubbla pass pga detta. Det hade varit enklare med engångsartiklar ur denna synvinkel men såklart 
sämre miljömässigt. Man får fundera hur man tror att föräldrar/elevuppslutningen är inför val av disk 
eller engångsartiklar. Barnen stod i kassan och var ansvariga för serveringen vilket fungerade bra 
 


