
Juletrefest på Gamlebyen skole. Huskeliste i 4. klasse 

 

Dato: 

Festen holdes i første halvdel av januar. 

Tidlige forberedelser: 

1. Spørre skolen om å få låne Hallvardsalen den aktuelle datoen, og sørge for at tilsynsvakt er 

tilstede (gjøres før jul). 

2. Be om at juletreet i salen blir stående til etter festen. 

3. Branninstruks skal gjennomgås med vaktmester. 

Oppgaver i forkant:  

Invitasjon: Sendes i ranselpost via skolen. Melding siste uke før jul. samt invitasjon første uke i 

januar. Festen er todelt: 1.-4. klasse først, deretter 5.-7. klasse. 

Hver festavdeling varer i 1 ½ time.  

Innkjøp av varer: Det skal kjøpes inn pølser (halal og vanlig), lomper, brød, saft, godteposer, kaffe, te, 

melk til kaffe, servietter, pappkrus, papptallerkener og loddhefter. Ansvarlig 4 foreldre. Varer leveres 

på skolen etter avtale med skolen senest dagen før. NB: Sjekk FAUs lager før innkjøp. 

Godteposer: Det trengs 3-4 personer til å fylle godteposene dagen før festen. Loddpremier: Premiene 

skaffes ved «tigging» hos forretninger og bedrifter, gjerne i nærområdet. Ansvarlig: Alle 

Trekking av loddpremier: 2 personer (NB! Det er viktig at premiene er tilpasset aldersgruppen. De bør 

ikke være innpakket. 

Kake/frukt levering: Alle klasser leverer tre kaker og et fruktfat til festen. Alle klassekontakter er 

ansvarlig for å gi beskjed til sine klasser om dette. Frukt og kaker leveres på kjøkkenet ved siden av 

Hallvardsalen ved ankomst til festen. 

 

Oppgaver under festen/e: 

Loddsalg: 4 personer, evt. Flere (elever kan også delta) 

Kaffekoking/kjøkkentjeneste: Ta imot kaker, legge på fat og servere. Rydde underveis og vaske opp. 6 

personer 

Pølsesalg: 4 personer, 2 under hver fest. 

Brannvakt: Det trengs 6 brannvakter som skal stå ved utgangene, 3 under hver fest. 

Musikk: 2 personer 

Julenisse: 2 personer 

Rydding underveis og etterpå: så mange som mulig. 

I tillegg treng det to «toastmastere»: Styre gang rundt juletreet, stå for loddtrekning. 

 



Økonomi: Kake/frukt, saft og godteposer er gratis. Loddene koster 5 kr., kaffe 10 kr. og pølser 15 kr. 

Alle inntektene fra festen går til 17.mai arrangementet på Gamlebyen skole, og videre til neste års 

juletrefest. Alle som kjøper inn må ta vare på kvittering og vil få refundert utlegg. Penger til handling 

kan også deles ut på forhånd fra FAUs kasserer (Rebecca Røsand, 99 56 51 91). 

 

FAUs øvrige representanter deltar ikke i forberedelser og planlegging, men stiller som ekstrahjelp i 

det praktiske arbeidet underveis på festen hvis det trengs. 

 

Handleliste:  

200 vanlige pølser 

50 halal pølser 

100 pølsebrød 

150 lomper 

3 ketsjup 

3 sennep 

600 servietter 

13. fl. Saft  

230 godteposer 

3 melk 

Sukketter 

Sukker 

10 poser kaffe 

Te 

2 sprittusj 

250 plastkopper 

250 pappkopper 

13 loddblokker 

 

Sjekk FAU-lageret for: 

Papir til skilt 

Sprittusjer 

Håndteller (til antall mennesker i lokalet) 



Søppelsekker 

 

 

 


