
Erfaringer Hei Verden! – 2012  

 

Ansvarlig for gjennomføring er FAU representanter fra 6.trinn. 
I tillegg til oppsatt hjelp (kafé/rydding) var 5-6 FAU representanter med fra ca. 15- 15.30. 

 

Oppgave Erfaring 
5 kaker/5 kaffe/2 te pr trinn 

Bemanning i kaféer og rydding(før/etter). 

Ta kontakt med trinnkontaktene for navn. 

Lag lister – se forslag vedlagt. 

 

 

 

 

Oppvarming av lapskaus. 

Kakene, kaffe og te ble fordelt på forhånd mellom 

kaféene på utsendt liste - ¾ i gymsalen og ¼ på 

SFO. 

Bemanning til kafé – 1,5/2t fordelt på 5 stk i 

gymsal og 4 stk på SFO.  

Kaféhjelp må komme tidligere enn 16.30 – ble ikke 

ferdig å rydde på plass. 

Søppelsekker kastes i søppelrommet. 

De som skal hjelpe til på kjøkkenet må stille kl. 

15.30 og 2 stk må være fram til kl. 18.00 

 

Låne SFO til kafé. Avklares med SFO leder.  

 

Bruk av SFO til kafé gikk fint. SFO- leder er fornøyd 

med oppryddingen.  

Inspektør tok kontakt med SFO. 

 

Ventilasjonsanlegg må kjøres lenger denne 

dagen. Gi beskjed til driftsoperatør. 

 

Dette må huskes!! Det blir veldig varmt og dårlig 

luft når det er så mange mennesker. 

Inspektør tok kontakt med driftsoperatør. 

 

Låne bord eksternt til kafé i gymsal?  

 

Hente og levere bord. 

I tillegg til skolens 6 bord (kafé i gymsal) lånte FAU 

20 bord fra Austråtthallen.  

Hente, levere og sette opp bord. Bordene bør være 

oppe 30min. før pga kakelevering. Bordene ble 

hentet og levert av FAU.  Kontaktperson er 

vaktmester ved Austråtthallen, tlf 475 03 746. 

 

Låne skolekjøkken til oppvarming av mat. 

Avklares med? 

Sjekk om det er nok store gryter. 

 

Det var en stor gryte på lageret til skolekjøkkenet, 

men dette var for lite.  

De som skal være på skolekjøkkenet må ha tilgang 

til nøkler – ovnene styres av nøkkel. 

 

Innhente priser på lapskaus. Sjekker retur av 

uåpnet emballasje. 

 

FAU kjøpte lapskaus på Storcash.  

Innkjøp av lapskaus, brus, tallerkener, 

servietter, kaffebeger, bestikk og søppelsekker, 

duk, flatbrød, salt og pepper. (Skolen har 

Storcash-kort) 

 

 

 

 

 

 

Innkjøp                                     
Lapskaus 40 pølser à 2kg  

Kaffebeger 10stk à 50stk 

Skjeer 4stk à 100stk 

Dype tallerkener (med.) 300stk 

Flatbrød 5 stk Korni 

Papir duk rull à 50m 

Servietter 2 stk à 500stk 

Søppelsekker 2 stk à 10/100l 

Brus 15 kasser 



Priser for salg av kake, kaffe, brus og lapskaus. 

Kake: kr 10,- 

Kaffe: kr 10,- 

Brus: kr 20,- 

Lapskaus: kr 30,- 

 
Retur 
Kaffebeger 3stk à 50stk 

Flatbrød 1pk 

Skjeer 1 stk à 100stk 

Brus 1 kasse 

 

Åpnet – ikke brukt 
Kaffebeger ca. 50stk 

Dype tallerkener ca. 140 stk 

Skjeer ca. 100 stk 

Flatbrød 1,5pk 

Lapskaus 16 pølser 

Servietter ca. ½ pakke 

Søppelsekker ca. 1 rull 

Brus ca. 1 kasse 

 

Restene ble gitt til Elevkvelden. 

FAU anbefaler max 28 pølser lapskaus til 2013. 
 

Retur av varer med uåpnet emballasje? 

Pante flasker. 

 

Dette ble ordnet dagen etter Hei Verden! 

Vekslepenger til kafé. 

2x 20-ere og 5-ere ruller.  

 

FAU hadde 2000,- i veksel, men vi gikk fort tom og 

måtte ordne med 1000,- til rett etter at kaféen 

åpnet.  

FAU må vurdere å ha 5000,- i veksel. 

 

Informasjon på skolens hjemmeside. Husk å reklamere for matserveringen. 

 

Lage plakater til kafé. Min. 4 stk. Tatt kontakt 

med lærer på 6 trinn.  

FAU må sende info om priser og antall. 

 

6.trinn laget 4 stk plakater med priser. To til 

gymsal og to til SFO. De laget også mange fine 

plakater som de hadde hengt opp i gangene. 

 

Hente penger fra kafé hver time. 

Eget skjema som må signeres av 2 rep. 

Skolen har skjema. 

 

En representant fra FAU samlet inn penger 2g fra 

kaféene - kl. 1800 og kl. 19.00.  

Hente og levere lånte bord. Bordene ble hentet og levert av FAU 

representanter.  

 

Ta kontakt med lærerne på 6 trinn for trinnets 

plan. Minst 2 elever vil stå i kaféen – lapskaus. 

De voksne som er satt opp i kaféen må ha 

tilsyn. 

 

 

Elever fra 6.trinn var med på salg i kaféene.  

Allergier? 

Nøtteallergi på SFO?  

Dette med sjekkes med SFO. 

 

FAU serverte nøttefrie-kaker fra SFO sine lokaler. 

 

 

 



 

 

2010  2012 

Inntektene fra salget var på    kr: 15 324,50,- kr: 20 000,- 

Inntekt fra pant (+retur)   kr: 974,50,- kr: 469,- 

Utgifter varekjøp   kr: - 6 590,- kr: - 9443,25,- 

Overskudd kafédrift  kr: 9 709,-  kr: 11 125,75,- 

 

Tusen takk til alle som bidro på Hei Verden! 

 

Ref. Linda Fleischer Ween 

  

Konteinere for å holde lapskaus varm i kafeene. 

 

FAU lånte 4 stk konteinere fra Forsvaret. En FAU 

representant ordnet med dette. 

 



Sjekkliste Hei Verden! – 2012  

Oppgave Ansvar Utført 
5 kaker/5 kaffe/2 te pr trinn 

1, 4 og 6. trinn – stiller med bemanning i kaféer 

og rydding(før/etter). 

Ta kontakt med trinnkontaktene for navn. 

Lag lister – se forslag vedlagt. 

 

  

Låne SFO til kafé. Avklares med SFO leder.  

 

  

Ventilasjonsanlegg må kjøres lenger denne 

dagen. Gi beskjed til driftsoperatør. 

 

  

Låne bord eksternt til kafé i gymsal?  

 

  

Låne skolekjøkken til oppvarming av mat. 

Avklares med? 

Sjekk om det er nok store gryter. 

 

  

Innhente priser på lapskaus. Sjekker retur av 

uåpnet emballasje. 

 

  

Innkjøp av lapskaus, brus, tallerkener, 

servietter, kaffebeger, bestikk og søppelsekker, 

duk, flatbrød, salt og pepper. (Skolen har 

Storcash-kort) 

Priser for salg av kake, kaffe, brus og lapskaus. 

 

  

Retur av varer med uåpnet emballasje? 

Pante flasker. 

 

  

Vekslepenger til kafé. 

2x 20-ere og 5-ere ruller.  

 

  

Oppvarming av lapskaus. 

 

  

Lage plakater til kafé. Min. 4 stk. Tatt kontakt 

med lærer på 6 trinn.  

FAU må sende info om priser og antall. 

 

  

Hente penger fra kafé hver time. 

Eget skjema som må signeres av 2 rep. 

Skolen har skjema. 

 

  

Hente og levere lånte bord. 

 

  

Ta kontakt med lærerne på 6 trinn for trinnets 

plan. Minst 2 elever vil stå i kaféen – lapskaus. 

De voksne som er satt opp i kaféen må ha 

tilsyn. 

  



 

 

 

Allergier? 

Nøtteallergi på SFO?  

Dette med sjekkes med SFO. 

 

 

 

 

Konteinere til å oppbevare lapskaus i kafeene. 

 

  

 


