
Årshjul for 17.mai 


Slutten av desember/begynnelse 
av januar

Hold møte med alle foreldrene i 6. 
Klasse og informer om hva som 
skal gjøres til 17. Mai . 


Gå gjennom skrivet “retningslinje 
for 17.mai fest på Krossen skole”


Etabler komiteer og ansvarlige for 
de ulike oppgavene


Begynn å sende ut forespørsel 
om gevinster til de større 
aktørene. F.eks Dyreparken og 
Aquarama og Leos Lekeland


Avtal dato for neste møte i mars

Klassekontakten skal sende ut 
mail og innkalle til møte. I mailen 
skal vedlegget “retningslinjer for 
17. Mai fest på Krossen skole” 
være vedlagt. Foreldrene bes 
tenke gjennom hvilke 
ansvarsoppgaver de kunne tenke 
seg å bidra med. 


Klassekontakten må sende mail til 
kommunen ifht antall elever og 
tilskudd fra kommunen. 
Kontonummer må foreligge. Du 
får trolig brev fra rektor og må 
svare raskt på dette.


Møte i mars Oppfølging av innhenting av 
gevinster og kontakt skal 
etableres  med klassekontakten i 
3. Klasse ifht arbeidsfordeling/
kaker/rigging og rydding. 

Send mail med liste for kaker som 
3. Klasse skal fylle ut og sende 
tilbake før 1. Mai 


Avtal dato for neste møte i slutten 
av april/begynnelsen av mai


Utpek ansvarlig for bonger


Den som er ansvarlig for kulturelt 
program må ta kontakt med 
kontaktlærer i 3. Klasse og finne 
ut hvilke sanger 3. Klasse skal 
bidra med. Elevrådsformann må 
også kontaktes for at 
vedkommende skal holde tale. 
Kartlegg om andre elever i hhv 3. 
Eller 6. Klasse kan bidra med 
sang/musikk/folkedans og avtal 
dette. 


Gi beskjed til 3 klasse om at hver 
familie må levere inn 40-50 små 
gevinster til fiskedam innen 
datoen for neste møte i 
begynnelsen av mai/slutten av 
april. Alle familier må bidra med 
en større gevinst hver, både 3. Og 
6. Klasse



Møte april/begynnelsen av mai Samle inn gevinstene - 
fiskedamansvarlig og 
lotteriansvarlig må sortere og få 
oversikt/lage poser til fiskedam. 


Samle inn/organisere  det som 
trengs til de ulike ute/inne 
aktivitetene. Lag lister over 
klokkeslett de ulike postene er 
bemannet og hvem som skal 
bemanne dem. 


Bonger for betaling skal være 
trykket og på plass


Liste fra 3. Klasse skal foreligge 
ifht rigging/rydding og de som 
står i kiosken. 


Innkjøpsansvarlig må ha hjelp til å 
vurdere hva som skal kjøpes inn 
og handlelisten skrives.


Konferansier/lydansvarlig må ta 
kontakt med skolen for å 
organisere lyden.


Plan for evt. fryseboks eller ekstra 
kjøleskap må foreligge. 


Loddbøker skal være på plass


De ansvarlige for de ulike 
komiteene må organisere seg slik 
at det som skal gjøres blir gjort i 
forkant av møtet. 


Kulturprogramansvarlig : Må 
sende ut lapp til alle i 3. Klasse /
evt andre som skal bidra med 
underholdning  - med innkalling til 
generalprøve og gjennomgang på 
16.mai samtidig som det foregår 
rigging og testing av lyd. 


Lydansvarlig må ta kontakt med 
skolen og få innføring i hvordan 
det fungerer. 


En må ha ansvar for å hente 
nøkkelkort som også gir adgang 
til kjelleren på møte i begynnelsen 
av mai og for 16/17.mai. 
Riggeansvarlig må gjøre dette. 



16.mai Riggegruppe:

Sette ut bord og stoler i 
gymsalen. 


Lyd/konferansier: Sett opp og test 
lyden og sjekk at alt er på plass


Gevinstansvarlig lotteri: Sett frem 
lotterigevinster på eget bord på 
scenen


Fiskedamsansvarlig: Rigg til 
fiskedam og ha klart alle 
premiene, bøtte og stand, tekstil 
til å henge foran .


Kulturprogramansvarlig: 
Gjennomfør generalprøve for 
programmet. 


Ansvarlig for aktiviteter: finn sted 
for de ulike aktiviteten og 
dobbeltsjekk at alt foreligger, 
samt forsikre seg om at alle som 
skal være på de ulike aktivitetene 
er bevisste på sin 
arbeidsoppgave.


Kafe ansvarlig: Lag prisliste til å 
henge på veggen og evt oppdater 
bordkort med priser.  Sett frem 
bord, samle inn kaker

17.mai Riggekomite: Sett på pølsevann, 
kaffe, ta imot kaker på morgenen


Lotteri: loddpris 10 kr /stk


Se ulike punkter under. Benytt 
lister med navn og klokkeslett


Se egen ryddeliste


Se dokumentet 17 mai fest på 
krossen skole 


Loddtrekning: en snakker i 
mikrofonen og en annen voksen 
leverer ut gevinster.




Kafe bemanning: 

3 stk pr skift, det siste skiftet må rydde opp kafeen, feie og ordne på kjøkkenet. 


Navn Telefonnummer E-post

11:15-12:30

12:30-13:30

13:30-14:30



Handleliste: 


Vi solgte:

90 kyllingpølser, Wienerpølser

100 vårruller

100samosa

7pk x 8 pølsebrød og 3 x 10 lomper


2 pk sprø løk

2 ketchup (idun)

2 sennep (idun)


11 pk kaffe - Evergood filtermalt a 250gr

Det gikk nesten ikke noe te - anbefaler at noen tar med 10 poser hjemmefra

Vi brukte strøsukker i skål, det gikk ca 1/2 kg

1 liter melk til kaffen


Brus: 

vi solgte 6 brett brusbokser a 24 stk

vi solgte også ca 100 glass slush og  hadde solgt mer brus om vi ikke hadde slush.

Anbefaler 10 brett med 24 bokser brus i hver. 

Vi hadde gratis vann og evt kan man selge saft for  5kr glasset. 


vi anbefaler  

300 papptallerkener

300 kaffekopper 

Ved salg av slush benyttet vi 130 glass

Ca 200 skjeer

Servietter til pynt: 40x 40 cm 24 røde, 24 blå og hvite

Hvite til bruk , små servietter på Ikea a 250stk, sannsynlig nok med en pakke


Pynt: 

Diverse pynt til bordene, f.eks bånd med norsk flagg 


Loddbøker: 

vi hadde 10 x 100 stk og vi solgte ut alle sammen 

Vi anbefaler 12 x 100 loddbøker


Søpplesekker 1 rull

Plakater og sprittusj til prisliste og program, tape


Is: 

Firstprice is 3 esker med 16 pr pk - vi solgte for 5 kr stk. Anbefaler kanskje 4 pk?

Frisk is: vi solgte 2 pk a 10 stk, tidligere har de solgt 10 pk a 10 stk ved varmt vær

Kroneis: solgte 24 kroneis med sjokolade og solgte 30 stk jordbæris. 

Tidligere solgt 48 sjokolade og 48 jordbær ved fint vær




Gevinster: 


Dyreparken - søk tidlig

Aquarama - søk tidlig

Høyt og lavt - sendt e-post og ringte

Skyland - e-post og ringte

Samsen klatrevegg - ta kontakt med leder av klatre avd

Pizzabakeren - Grim  og Vågsbygd - gå innom

Leos lekeland - e-post og ringe

Kristiansand Kino - ta kontakt med styrer av kiosken

Hannevika Bowling - gå direkte

Lucky bowling - gå direkte

Frisør salong ved Pizzabakeren Vågsbygd - gå direkte

Frisørsalong på Grim torv

Skateparken på Lund - gå direkte

Matbutikker på Lund

Grim Bakeri

Apoteket på Grim 

Sykkelbutikken på Grim

Meny på Grim

Brum og blid  i byen 

SATS

Gumpens auto


Alle familier må bidra med en større gevinst til lotteriet, både fra 3. Klasse og og 6. Klasse

For sponsing må kan ta kontakt med bedrifter man kjenner eller kjøpe noe som egner seg. 


Gevinster til fiskedam: 


Spør på matbutikker, banker, SATS, apoteket, dyreparken

Avfall Sør, bokhandel, bilforretninger 


Alle  i 3. Klasse må bidra med  40-50 små gevinster til fiskedammen pr familie. Det kan være 
ballonger, små godte ting, blyanter, viskelær, klistremerker etc. 

Ofte får man dette gratis ved å spørre på ulike steder. 




Rigging 16.mai: 


Gymsalen: 

Vi anbefaler 24 store bord, sett sammen 2 og 2 og fordel utover gymsalen. Lag midtgang. Sett 
stoler rundt. Pynt bordene med fargerike servietter, bjørkeris og evt blomster - bruk evt 
metallbokser f.eks etter hermetiske tomater o.l. Pynt disse med sløyfer. 


Rigg til lotteri: 2 store bord på scenen, test lyd og mikrofon


Rigg til cafe: 4 bord ved personalrommet og 2 bird på andre siden av inngangen til gymsalen. Et 
bord  for isbar ved boden ved siden av toalettet. Bordene skal kles med papirduker. Sett frem 
tallerkner, skjeer, kopper, servietter etc. 


Rigg til bonger: et bord til venstre for inngangen og et bord til venstre når man kommer inn til 
høyre inn i ganga. VI anbefaler 2 stasjoner  til å begynne med, deretter reduseres det til en bong 
stasjon. En 2 liters tom isboks pr stasjon for å samle inn penger. 


Rigging til fiskedam: fiskestang, bøtte og tau  ligger i kjelleren . Tekstil til å ha foran døra ligger i 
kjelleren. Ta med 2 spiker og hammer for å feste tekstilen. Ha klart alle gavene i klasserommet, 
disse skal være sortert ferdig på forhånd. Bruk evt brødposer med tråd rundt. 


Rigging til andre leker: 

Potetløp, sekkeløp, kaste tennisball på bokser, spikerslag, pistol hvor man skyter på brett med 
plastikk kopper dekket med serviett og godteting inni. 


Prisliste: ligger i Kjelleren på skolen. 


Lag plakat med program og stor prisliste. 


Program kulturelt starter kl 12.30: 

3. Klasse sang

Tale elevrådsformann

Evt annen musikk/dans underholdning. Varighet max 15-20 minutter. 







Navn Telefon E-post

Bordrigging: Sett også 
søppeldunker/heng 
poser rundt i hallen og 
andre steder. 

Kafe rigging

Bongerigging

Rigging til leker

Lyd 

Kulturelt program  - 
generalprøve

Ta imot kaker og rydde 
til kjøkkenet

Fiskedam



Rydding: 


 Alle søppelposene skal kastet i bua bak skolen - ut fra kjøkkeninngangen og mot ballbingen er 
det containere. 


Alle må sjekke om andre trenger hjelp før de kan gå! Ingen kan gå før det er ferdig!


Navn Telefon E-post

Bord/stoler

Kafe opprydning/ gi ut 
kakeformer og ta ansvar 
for at de blir hentet

Bonger og opptelling av 
penger - signere og 
overlevere til kassa 
ansvarlig

Rydding av leker

Lyd 

Lotteri / søppel

Plukke søppel - inne - 
kast søppel i containeren

Plukke søppel - ute - 
kast søppel i containeren

Tørrmoppe - gymsal

Tørrmoppe - kjøkken/
personal

Tørrmoppe - gang/cafe 
område

Fiskedam



Leker


Lekene bør fordeles med klokkeslett - lag tabell med navn, tlf nr og e-post og fordel de ulike 
oppgavene pr stasjon. Kan også inneholde 6. Klasse elever. Vi anbefaler gøye premier for å vinne, 
da kommer det flere pr lek. Brus/is /kake etc er fine premier. 


Man må gjøre leken interessant og skaffe folk til å komme om det går tregt. 


Prisliste: ligger i Kjelleren på skolen. 


Lag plakat med program og stor prisliste. 


Program kulturelt starter kl 12.30: 

3. Klasse sang

Tale elevrådsformann

Evt annen musikk/dans underholdning. Varighet max 15-20 minutter. 

Loddtrekning: en snakker i mikrofonen og en annen voksen leverer ut gevinster. 


Kontaktpersoner ved alarmer eller andre problemer.  

Kontakt John Hedland  90024550 dersom problemer - han er vaktmester . 

Man trenger IOS nøkkel. 

Arild Stedje tlf 47640285

Rektor Stein Abusdal 96640581

Nøkkelkortet må være kodet for gymsal og hodveddør. 


Bonger: 500 bonger a 100kr - 10kr pr klipp, 500bonger av 50kr - 5 kr pr klipp. Evt kan man dele 
opp en bong eller krysse ut ´hvis barna ikke har nok til en hel bong. 8 bonger pr A4 ark.


Leker - ex 
sekkeløp/ringspill/
potetløp/
spikerkonkurranse

Navn Tlf E-post

11.30-12.30

12.30-13.30



Kaker: 

Listen skal sendes til 3. Klasse klassekontakten i mars

20 stk - sjekk at det blir ulike kaker og evt muffens/boller. 3. Klasse må lage liste med navn og 
type kake og når de leverer kaken . Denne listen skal mailes til cafeansvarlig i 6. klasse. 


Navn Kake Tlf nr Når leveres


