17 Mai fest på Krossen skole
Slik gjorde vi det!
2018

Innhold
Festkomiteen
Inntekter
Fordele ansvar
Økonomi
Innkjøp
Kiosk
Kakebaking og 3 klasse oppgaver
Lotteri
Fiskedam
Uteaktiviteter
Gevinster
Grim skolemusikkorps
Uteaktiviteter/leker
Annonsering
Opp- og nedrigging
Liste til fordeling av arbeidsoppgaver til første planleggingsmøte
Liste til fordeling av arbeidsoppgaver på 16 og 17 mai.
Handleliste
Invitasjon til 17 mai arrangementet
Informasjonsskriv til 3 klasse om kakebaking og rydding

Festkomiteen
6 klasse har ansvar for å planlegge og gjennomføre 17 mai festen på Krossen skole.
3 klasse skal bidra med kaker, salg i kiosk og hjelpe oss med rydding etter endt
arrangement.
Viktig å ha første møte tidlig i januar slik at det er god tid til å anskaffe alle gevinstene til
lotteriet.
Inntektene
70 % av inntekten i fra salg av mat, drikke, lotteri og fiskedam går til 6 klasse.
De skal brukes til skoleturen i 7 klasse.
3 klasse får 30 % av inntektene.
Det kan også søkes om kommunalt tilskudd til arrangementet. I 2018 fikk vi kr 3582.
I søknaden må det opplyses om hvem som er økonomiansvarlig, telefonnummer og
klassens kontonummer og navnet på kontoen.
Vi sendte den forespørselen til:
Lisan Gjendem
Sekretær 17. mai komitéen
Mobil: +47 481 14 329 | Kontor: +47 381 05 895 | Sentralbord +47 38 07 50
00| lisan.gjendem@kristiansand.kommune.no | Besøksadresse: Rådhusgata 18
Fordele ansvar
Vi valgte å utnevne ansvarspersoner for følgende områder:
Økonomi, innkjøp, lotteri, kiosk, konferansier, fiskedam, uteaktiviteter og opp- og
nedrigging.
De ansvarlige planlegger og gjennomfører oppgaven. De kan gjerne dele ansvaret med
noen og må selv hanke inn andre til å hjelpe seg etter behov.
Økonomi
Vi valgte å bruke bonger a kr 5 som betalingsmiddel for alt salg på hele arrangementet.
Økonomiansvarlig har ansvar for å lage bonger og for salg av dem under arrangementet.
Vi hadde et eget bord med tre personer som solgte bonger mot Vips eller kontanter.
Da må alt som selges gå opp i fem.
Innkjøp
Innkjøpsansvarlig handler inn alt til festen. Skolen har en avtale med Rema 1000 på
Tinnheia. Vi handler inn og har mulighet til å levere tilbake det som ikke blir solgt/brukt,
forutsatt at fryse- og kjølevarene garantert blir oppbevart frossent/kaldt. Rema 1000
sender faktura til skolen, som videresender til den som er ansvarlig for klassekontoen.
Innkjøp ble basert på en gjettning om forventet oppmøte. I 2018 var det 125 elever på
nærskolen og 75 på kompetanseskolen.

Kiosk
Kioskansvarlige planlegger og gjennomfører alt salg av mat og drikke. Rigging av kiosk
dagen før og klargjøring på 17 mai: varme pølsevann, ta i mot og kutte opp kaker, lage
kaffe og tevann mm.
Lage og henge opp prislister. Laminerte prislister i fra 2018 ligger i kjelleren på skolen.
3 klasse bidro med 3 puljer med 3 personer som sto 45 minutter hver i kiosken.
Be skolen om å rydde et kjøleskap i skolekjøkkenet til kjølevarene.
Få tak i fryser til isen. Leie eller låne.
Kakebaking og 3 klasse oppgaver
3 klasse skal bidra med kaker, salg i kiosk og hjelpe oss med rydding etter endt
arrangement.
Kaker som kan stå på kjøkkenbenken over natta kan leveres den 16 mai når 6 klasse
rigger til. Ellers kan den leveres på 17 mai.
I 2018 hadde vi 16 kaker. Det var akkurat nok. Bør nok være flere.
Hvis de har lyst til å lage noe annet enn kake, er mat som vårruller og samosa veldig
populært. Pris for råvarene blir dekket.
Skolen har fått oppfordring av Norges astma og allergiforbund om å merke kakene med
hva de inneholder.
Se link for informasjon og merkelapper.
www.naaf.no/kakekort

FAU 3 klasse kan gi kioskansvarlig en skriftlig oversikt over hvem i foreldregruppa som
skal bidra med salg i kafe og hvem som blir igjen og rydder med 6 klasse.
Lotteri
Lotteriansvarlig planlegger og gjennomfører lotteriet. Det vil si; ta i mot gevinster og
selge lodd. Trekningen gjøres sammen med konferansier.
Elevene fra 6 klasse selger lodd og deler ut premiene.
Fiskedam
Utstyr til fiskedam ligger i kjelleren på skolen.
Uteaktiviteter
Gratis aktiviteter som sekkeløp, potetløp, skyte på blink eller annet.
Gevinster
Den mest krevende jobben er å få tak i fine gevinster til lotteriet og småting/godteri til
fiskedammen. Dette er en jobb som må begynne med tidlig. Her må alle foreldrene gjøre
en innsats. Ta kontakt med butikker, foretninger, firma, Dyreparken, Aquarama, Høyt &
Lavt eller andre som kan være villig til å gi oss gavekort eller gjenstander som egner seg.
Be om en bekreftelse i fra rektor om at dere samler inn til lotteri som kan tas med rundt
til butikker. Den kan legges i ungene sine mapper.

HUSK!!!! Begynn i god tid. Alle andre skoler i byen holder på med akkurat det samme.
Ikke begynn to uker før. Start i januar.
Grim skolemusikkorps
Må kontaktes i god tid. post+grimskolemusikkorps.55gTGT@styreweb.com
Annonsering
Kristiansand kommunes offisielle 17 mai program. Annonseteksten sendes samtidig som
søknad om kommunalt tilskudd.
Alle elevene får invitasjon til arrangementet i mappene sine.
Opp- og nedrigging
Riggesjefen organiserer opp- og nedrigg. Finn ut på forhånd hvor alle stoler og bord er
lagret.
Papirdukene kan tapes fast til bordene.
Hvis det er fint vær kan alle bordene settes klare i musikkrommet kvelden før. Der er det
lett å ta dem ut på morgenen på 17 mai.
Lydanlegg
Konferansier tar kontakt med skolen og arrangerer lån og opplæring av skolens utstyr.
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Nedrigging og rydding 17 mai

Ansvarlig personer

Alle er med
Oversikt over arbeidsfordeling kommer
senere, men absolutt alle må være med å
hjelpe.
Alle er med.

Ansvarsfordeling 16. og 17. Mai 2018
16. Mai: Dagen før dagen
Kl 18.00 RIGGING
Rigge bord og stoler
Pynte med duk, bjørkeris mm
Kiosk
Koble opp frys og kjøleskap
Ta i mot kaker, merke og kutte opp
Bank
Bongekort (10 a 5 kr= 50 kr) + penner
Plakater + tysj
Lyd til Konferansier
Innkjøp
Søppeldunker og ekstra sekker
Bake kake

17. Mai: før festen
09.30
Klargjøring av kiosk: pølsevann, ta i mot og
kutte opp kaker, lage kaffe og tevann

Ansvar
Alle møter opp og vi
fordeler oppgavene

3 Klasse

Ansvar
Noen stiller tidlig.
Alle andre kommer så raskt
vi kan etter barnetoget.

Pynte med bjørkekvister/blomster

17. Mai: Festen er i gang
11.30
Bank:
Salg av bonger. Betaling med kontant eller
vipps
Kiosk:
En kø for pølser/vårruller og en for kaker
Brus selges per glass.
Aktiviteter inne:
Fiskedam 10 kr
Aktiviteter ute:

12.30

Grim skolemusikkorps
Loddsalg rundt bordene
Fra scenen:
Velkommen
Info om loddsalg og presentasjon av de flotte

Ansvar

De to kioskansvarlige +
3 foreldrepuljer fra 3 kl.

13.00
13.30

14.00

gevinstene.
Takk til sponsorene,
Trekning 1: ungene fra 6 klasse deler ut
gevinstene.
Trekning 2
Under hele arrangementet må alle hjelpe til
der det trengs. Tømme søppel, koke kaffe,
avlaste dem som har ansvar for de forskjellige
aktivitetene.
Rydding

Alle foreldrene

Alle foreldrene og barna
fra 6 klasse.
Familier fra 3 klasse

Handleliste:
Varer
Brus
Vanlig wienerpølse
Kylling wienerpølse
Pølsebrød
Ketchup
Sennep
Kaffe + filter
Is
Servietter
Papptallerkner
Pappkopper
Papirduker +teip
Søppelsekker
Universalkluter
Loddbøker
Plakater og tysj til prisliste i
kiosken
Bordpynt

Mengde/antall

kostnad

I 2018 solgte vi:
14 pakker kronis
11 pakker lollipop
16 pakker pølser
15 pakker med pølsebrød
3 ketshup
2 sennep
Vi solgte glass med brus, men anbefaler å heller selge halvlitere.
Det er vanskelig å si hvor mye man bør handle inn, men bedre med for mye enn for lite.
Vi hadde også ganske mange vårruller. Hadde vi ikke hatt dem hadde nok blitt solgt flere
pølser.

17 mai feiring
Krossen skole
Vi inviterer til hyggelig familie arrangement
11.30-14.00
Grim skolemusikkorps kommer og spiller for oss.
Det blir salg av mat, kaker og is
(Betaling med kontant eller vipps)

Det blir uteaktiviteter, fiskedam og lotteri med fine
gevinster.

17 mai fest på Krossen Skole.
6 klasse har ansvar for å arrangere 17 mai festen på Krossen skole.
3 klasse skal bidra med kaker, salg i kiosk og hjelpe oss med
rydding etter endt arrangement.
70 % av inntekten i fra salg av mat, drikke, lotteri og fiskedam går
til 6 klasse. De skal brukes til skoleturen i 7 klasse.
3 klasse får 30 % av inntektene.
Kakene kan leveres den 16 mai mellom kl 18.00-19.00 på skolens
kjøkken ved siden av gymsalen, men kun hvis den kan stå på
benken over natten. Ellers kan den leveres etter KL 10.30 på 17
mai.
Hvid du har lyst til å lage noe annet enn kake er mat som vårruller
og samosa veldig populært. Pris for råvarene blir dekket.
Skolen har fått oppfordring av Norges astma og allergiforbund om
å merke kakene med hva de inneholder.

Se vedlagt informasjon og merkelapper. www.naaf.no/kakekort
FAU 3 klasse kan gi undertegnede en skriftlig oversikt over hvem i
foreldregruppa som skal bidra med salg i kafe og hvem som blir
igjen og rydder med 6 klasse.
Hvis dere klarer å skaffe gevinster til lotteri og fiskedam kan de gis
til meg.
På forhånd takk for innsatsen og vel møtt til en flott feiring.
Hilsen
FAU 6 klasse

