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NOVEMBERFEST 2019 

NIORNA  

GRÖTFÖRSÄLJNING OCH SAGOTUNNEL  

Grötförsäljning 
ELEKTRISITET 
Enligt info som vi fick från arbetspasset innan så fanns det inte tillräckligt med el till de två 
kokplattorna, säkringen gick så vi fick köra med en kokplatta som turligt nog hade två plattor 
men det var ändå för få.  
 
KOKPLATTOR 
Om gröten ska värmas upp på kokplattor, och inte bara hållas varma på dem, så måste det 
finnas minst 4 stycken. Det tar minst 30 minuter att värma upp en mellanstor kastrull med 
gröt.  
 
KASTRULLER 
Väldigt bra att gröt levererades i mellanstora kastruller (3-5 liters tror jag det var), det gjorde 
att det fanns förhållandevis gott om kastruller av lämplig storlek.  
 
LEVERANS AV GRÖT 
Gröt som levereras i kastruller måste levereras i rengjorda kastruller. Det bildas i princip 
alltid ett lager i botten på kastrullen då man kokar gröten och det släpper väldig lätt vid 
uppvärmning - med andra ord gröten bränns lätt eller ser mindre god ut med gula 
bottenflagor i sig.  
 
UPPVÄRMNING - DISK 
Vi fick låna en hörna i hemkunskapen för att värma gröt och diska vidbrända kastruller. Vi 
lånade även micron i caféet för att värma upp gröten snabbare, spisen tog för lång tid.  
 
KASSERING 
Vi slängde 3-4 kastruller med gröt som hade blivit bränd på kokplattorna. Jag stod i 
hemkunskapen hela mitt pass och vet inte exakt varför de blev brända. Kanske försökte man 
värma dem för snabbt, kanske fanns det redan en påbörjad bottenskorpa redan vid 
leverans.. 

 
Vi efterfrågade följande mängder: 
5 liter LAKTOSFRI risgrynsgröt och  
3 liter ekologisk komjölk.  
INGEN MANDEL ELLER MANDELMJÖLK! 
Det visade sig dock vara lite för mycket, kanske 4 liter hade räckt. Vi gjorde även en del 
vegansk gröt. Vi var några som tog med socker och kanel. 
Vi hade även insamling av julklappar som vi skänkte till kyrkan Famnen vid  Brommmaplan. 
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Vi hade tre vuxna som arbetade i grötståndet, vilket ev var mycket. I början behövdes dock 
tre personer då allts ska förberedas och gröt ska värmas. Något pass kom inte alla, då är det 
bra att ha en reserv. 
Vi behöver även vara med och städa i stora salen under dagen. 
 
 
Sagotunnel 
 
En erfarenhet är att försöka ha en föräldrakontaktperson i båda klasserna som hjälper 
eleverna med logistik och synkar planering med schema, rekvisita och annat. Det kan vara en 
förälder som arbetar på skolan och kan gå in i klasserna och prata med eleverna. Om det inte 
finns någon sådan- ha gärna möte med representanter från eleverna på kvällstid och 
försäkra er om att de har all information och allt stöd de behöver –uppmuntra dem att börja 
planera i god tid.  
Ett tips är att Sagotunneln inte har för många roller, svårt att besätta alla då några elever 
alltid har förhinder att delta.  
Vi hade två grupper som spelade per dag, så eleverna var uppdelade i två pass, 11.30-14.30 
och 14.00-17.00.  Föräldrarnas arbetspass var uppdelade i tre under dagen, både i 
grötförsäljningen och kassan vid sagotunneln. 
 
Föräldrarnas pass var i kassan och grötförsäljning samt städpass i stora salen under dagen. 
Eleverna arbetade bara i sagotunneln genom att ha olika roller. Alla elever byggde och rev. 
Våra ungdomar hade valt att dela upp så 9a spelade på lördagen och 9 b på söndagen. I 
efterskott ser vi att de hade varit bättre om vi blandat klasserna.  
 
Vi hade tre vuxna i kassan, vilket var rätt lagom med tanke på att eleverna kan behöva stöd i 
sagotunneln. Någon gång fick en förälder ta en statistroll i tunneln. 
 
Vi släppte in grupper av 4-8 personer beroende på hur lång kön var. Vi hade bara en grupp i 
tunneln samtidigt. Viktigt att provköra på fredagskvällen för att se att det inte går för 
långsamt genom tunneln och ej heller för fort.  
 
Gällande manus och rekvisita och affischer i skolans lokaler var eleverna själva ansvariga, 
vilket gick väldigt bra. 
 
Vi hade kösystem utan biljetter. Vi tog även betalt av de vuxna. Biljettpris 20:- 
 
Viktigt att den grupp av ungdomar som avlöser är där prick 14.00 för tunneln behöver då 
stängas. De behöver gå in i samlat trupp och avlösa de som haft rollerna så snabbt det går 
eftersom kön är lång vid den tiden på dagen. Kan vara bra att en förälder hjälper till att 
synka detta. 
 
 
 
/Cajsa Werr 
 


