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NOVEMBERFEST 2019

SJUORNA

BARKBÅTAR, JULMARKNAD, SOCKERVADD, BARNVAGNSTÄLT
Festrepresentanter
Johan, johan@lingner.se 7A
John, johnekbo@gmail.com 7A
Pernilla, Pretslerp@gmail.com 7B
Lakis, lakis@havenconcept.se, 7B

Janne, jan.gunnestrand@gmail.com 7C
Johanna, johotz@hotmail.com, 7C

Förberedelser
Stora-fest-representanter utsedda på föräldramöten under tidig höst.
Tre stycken planeringsmöten under sep-nov + delta i inventering i marknadsförrådet.
Tre infobrev till alla. Det första tidigt i oktober (bifogar alla brev i länken nedan)
Bidrag- från varje familj
Till julmarknaden bad vi alla att bidra med ca 20 saker per elev. Det kan vara julpynt, dörrkransar,
stöpta ljus, marmelader, godis (ej nötter), etc. Gärna i varierande prisnivå med fokus på kvalitet.
Bidrag- från föräldraföreningen
Hyra av bra Sockervaddsmaskin 1250 kr för två dagar (glasskalas.se finns i Stocksund)
Åtgång
Lite julmarknadssaker kvar, fick in tillräckligt med saker.
Prissättning
Sockervadd 10 kr. billigt och uppskattat. Ca 800 sålda.
Barkbåtar gratis.
Varierande priser på julsaker/godis. Tänk på att rea ut/sänka pris från ca kl 15 på söndagen.
Lokal/plats/utformning
Se bilder och alla utskick och scheman här:
https://drive.google.com/open?id=1SE6Lpnj4Ly8vBq97cYhDgXKfKnX6uHLO
Barkbåtar i 7:ans klassrum till vänster efter huvudentrén.
Barnvagnstält utomhus till höger om huvudentrén
Sockervadd och julmarknad framför scenen
Arbetspass
Gjordes i Excel och skickades ut. Några dök inte upp till sina pass. Troligtvis bättre, säkrare
uppslutning om alla skriver upp sig i google-formulär istället.
Alla (en förälder per elev) schemalades att bygga alternativt riva. 1-2 försäljningspass per elev
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Övrigt
Barnvagnsgillet
Sockerchocken
Partybåtarna
Festivalmarknaden
Summering
Saker att ta med för nästa år:
• Plåster till barkbåtar, bra att med.
• 32A kabel 5m och el björn krävs till Sockervadden och grötståndet som inte tillhör 7:ornas
ansvar.
• Liten fläkt till barkbåtarna är bra att ha och flera grenuttag.
• Gick åt många pinnar till segel.
• Julmarknadsborden alla bord skall 7:orna ta hand om, montering och nedmontering.
• Sockervadds inhyrda maskin fungerade perfekt, Alt1 köp en likadan modell eller hyr in när
det behövs.
• Att ta med underlag på vilka städytor som varje pass ansvarar över.
• Söndag sista passet börjar stänga ner ca 16:00 för att hinna till Lykttåget 16:30,
• detta gäller alla stationer 7:orna har.
• Barnvagnstältet har slängts vet inte vad som händer där? Om det kommer att köpas in ett
nytt?
• Bra att säkra upp med monteringskunniga personer på julmarknaden.
• Boka bra tyger etc i marknadsförrådet alt ta med själva (detta var en bristvara)
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