
Veiledning elevkveld 1-4 trinn 

 
I henhold til Kringsjås sosialplan arrangeres det en elevkveld for 1-4 hver vår. 

 Elevkvelden arrangeres av FAU i samarbeid med elevrådet. 

 

Tidsskjema 

 

Siste FAU-møte før jul Bestemme koordinator (=ek-koordinator) blant trinnkontakter 1-4 trinn. 

 Bestemme ønsket dato. 

 FAUs elevrådskontakt sender ønsket dato til elevrådskontakt, med 

forespørsel om det også passer for elevrådet / skolen og  

legger ved liste over aktiviteter fra året før. 

 

Første elevrådsmøte etter jul Elevrådet sjekker om foreslått dato er ok og foreslår alternativ hvis ikke 

Elevrådet går gjennom liste over foreslåtte aktiviteter og gir 

tilbakemelding på hvordan de ønsker årets elevkveld 

Elevrådskontakt sender tilbakemelding til FAUs elevrådskontakt 

 

Før andre FAUmøte etter jul FAUs elevrådskontakt tar kontakt med elevrådskontakt og sammen 

setter de opp et forslag til aktivitetsprogram ut fra fjorårets aktiviteter 

og ønsker fra årets ønsker fra elevrådet.  

Ek-koordinator kontakter SFO leder dersom SFO skal bidra for eksempel 

ved å bake. 

Ek- koordinator lager forslag til arbeidsfordeling (fordelt på 

trinnkontakter 1-4 trinn og elevrådet) 

Ek- koordinator kontakter skolesekretær og sjekker at dato for elevkveld 

er ok. 

 

Andre FAUmøte etter jul Ek-koordinator går gjennom arbeidsfordeling og setter opp en endelig 

arbeidsfordeling etter evt. kommentarer fra trinnkontakter. 

Ek-koordinator sender endelig arbeidsfordeling til alle FAUmedlemmene 

og elevrådskontakt 

 

Siste FAUmøte før elevkveld Ek-koordinator: Siste gjennomgang / avklaring i forhold til 

arbeidsfordeling 

 

Siste elevrådsmøte før elevkveld 

Elevrådet lager:  

- invitasjon (med info om sted, dato, klokkeslett, aktiviteter og 

påminning om småpenger) som skal deles ut til alle elever på 1-4trinn 

 - stor oversiktsplakat med alle aktiviteter og hvor de er  

- prisplakater til kafeen 

- forklaringsplakat for håndball+fotball+basket-konkurranse 

- premiebonger til håndball+fotball+basket-konkurranse 

- målkort for håndball og fotball scoringer 

 

(Forslag: bruk gjerne store bokstaver slik at 1 trinn også kan lese ☺) 



 

Før elevkveld Elevrådskontakt sørger kopiering av invitasjon og utlevering til 1-4trinn 

Trinnkontakter med ansvar for baking mobiliserer foreldre 

Trinnkontakter med ansvar for vakt ved aktiviteter mobiliserer foreldre 

og avtaler lån av utstyr (for eksempel 1 fotball + 1 håndball + 2 basket 

baller til fotball + basketkonkurranse+ evt. lav basketkurv og utstyr til 

svampekasting) 

Trinnkontakter med ansvar for kafeen kjøper inn varer inkl smågodt til 

trøstepremier i ballkonkurransene. 

Trinnkontakter med ansvar for film avklarer lån av fremviser med 

skolesekretær 

Trinnkontakter som har ansvar for lydanlegg avklarer lån av utstyr og 

oppsetting med skolesekretær 

Ek-koordinator avtaler lån av nøkler (til gymsal, gymutstyr, musikkrom 

og  filmrom) med skolesekretær 

Ek- koordinator sjekker med skolesekretær/17mai komiteen hvor utstyr 

for ringspill, kast på blink (poser i bøtter) og dart er og om det kan lånes, 

slik at vi kan ha dette i beredskap hvis værmeldingen er elendig 

 

Elevkveld Ek-koordinator låser opp porten for transport av brus og annet utstyr. 

Trinnkontakter 1-4 trinn + frivillige vakter møter 1 time før elevkveld 

starter for rigging/klargjøring av utstyr aktivitetene og kafé. 

Elevrådet møter 15 min før elevkveld starter for oppsetting av plakater  

og overlevering av premiebonger til Fotball+basket-ansvarlig. 

Trinnkontakter 1-4 trinn + frivillige vakter rydder og rigger ned etter 

elevkvelden 

 

Første elevrådsmøte etter elevkveld 

Evaluering av kvelden. Hva kan bli enda bedre neste år?  

Elevrådskontakt formidler evaluering til ek-koordinator 

 

Første FAUmøte etter elevkveld 

Evaluering av kvelden. Hva kan bli enda bedre neste år?  

 



 

Aktiviteter vår 2009 (Her er det selvfølgelig rom for endringer / tilpasninger ☺) 

 

Fotball i ballbingen 1 forsøk på scoring. Ballkort: 2 scoringer gir premiebong (=gratis muffin) 

 

Basket i ballbingen lav kurv: 1 trinn (+evt. små elever 2 trinn) , høy kurv 2-4 trinn 

3 forsøk, 3 treff = premiebong (=gratis muffin), 1 treff trøstegodter. 

 

Håndball foran skolen 1 forsøk på scoring. Ballkort: 2 scoringer gir premiebong (=gratis muffin). 

 

Kafé i gymsalen (halve) Salg av brus (kr.15,-) og juice (kuli, kr.10,-), pizzabolle (kr.10,-) og 

muffins / kakestykker (kr.5,-).  

 

Hinderløype m bl.a. hopp fra bukk på tjukkas i gymsalen (halve) 

 

Kino i bomberommet Film med småepisoder for eksempel Disney-favoritter eller 

lignende.  

 

Aktiviteter i musikkrommet  Brettspill, tegning og maling. Ansiktsmaling? 

Natursti (Blekkulf)  10 spørsmål plassert med ballong ute rundt fotballbanen (inne 

hvis dårlig vær). Inntil 3 og 3 går sammen. Guide fra elevrådet blir 

med hvis de trenger hjelp til å lese. Godter til alle som fullfører  

 

Spikerkonkurranse under halvtaket 

Slå ned spiker på kortest mulig tid (3 og 3 fra samme trinn?) 

 

Spikking under halvtaket Spikk din egen lille figur (Tidsbegrensning hvis stor interesse) 

 

 

Alternativ ved skikkelig dårlig vær? 

 

Natursti flyttes inn (til inngangspartiet til gymsalen evt. garderobene?) 

 

Basket+håndball+fotball erstattes av ringspill, kast på blink (poser i bøtter) og dart under halvtaket 

(som 17 mai). Ek- koordinator sjekker med skolesekretær/17mai 

komiteen hvor dette 17mai utstyret, slik at vi kan ha dette i 

beredskap hvis værmeldingen er elendig 

 

 



Foreslått arbeidsfordeling Vår 2009 (Her er det selvfølgelig rom for endringer / tilpasninger ☺) 

 

1 trinn (5 vakter) - Svampkasting rigging + 1 køvakt (elevrådet sørger for frivillige mål☺)  

- Filmrom. Skaffe film for eksempel Disney favoritter. 1 vakt 

- Håndball foran skolen: 1 køvakt/signere målkort/dele ut premiebong + 

1 keeper 

- Natursti rundt fotballbanen 1 køvakt / svarsjekker / godterutdeler  

(+3 guider fra elevrådet) 

Skaffe i natursti-spørsmål + lage ballonger med tall. Lage svarark (50 stk) 

og løsningsark. 

  

2 trinn (4 vakter) - Bake pizzaboller / muffins / skuffekaker til kafé  

(ca 1 pizzabolle til hver = ca 140 stk,  

ca 3muffins / kaker til hver = ca 360 stykker søtt). 

 - Kafé i halv gymsal 2 vakter. Eget bord til premier? Bakgrunnsmusikk? 

- Hinderløype (inkl. scenen?) m bl.a. hopp fra bukk i halv gymsal 2 vakter. 

Bakgrunnsmusikk? 

 

3 trinn (4 vakter) - Handle inn til kaféen Brus (110 stk), Juice (Kuli, 40 stk), servietter, 

søppelsekker fra Rimi. Levere evt. overskudd brus+juice tilbake 

etter elevkveld. 

- Tegne / brettspillrom i musikkrommet 1 vakt.  

Spill og tegnesaker lånes av SFO 

- Spikerkonkurranse 1 vakt 

Skaffe utstyr (fra SFO?). Låne stoppeklokke? 

- Spikke figurer 2 vakter 

Skaffe 4 barne/ speiderkniver + emner (fra SFO?) 

 

4 trinn (4 vakter) Fotball+ basket i ballbingen. 

Trinnkontakter kjøper inn storpakker med smågodterier til trøstepremier  

4 vakter (som gjerne roterer på oppgavene) 

Fotball: 1 køvakt/signere målkort/dele ut premiebong + 1 keeper,  

Basket: 2 køvakter/premiebong utdelere / trøstegodter for hhv. høy og lav 

basketkurv 

 

Elevrådet Lage invitasjon som skal deles ut til alle elever på 1-4trinn  

Lage prisplakater til kafeen 

Lage forklaringsplakat for fotball+basket-konkurranse 

Lage premiebonger til fotball+basket-konkurranse 

 

Frivillige til svampkasting 

Ansiktsmalere fra 6+7 trinn? 

Guider til natursti? 3 stk. 

 

6 trinn + Roy Bake muffins til premier + salg  

 


