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NOVEMBERFEST 2019 

ETTORNA 
KAFÉ 
Festrepresentanter  
1A: Olle Sundström, sundstroem.olle@gmail.com  
1A: Amanda Weibust, amandaweibust@gmail.com   
1B: Segen Meles, segen.meles@outlook.com   
1B: Samira Zippari, samiraazippari@hotmail.com   
1B: Greta Edlund, annagretaedlund@gmail.com    

Förberedelser 
• Föräldramejl nr 1 v 42
• Arbetspass-scheman i hallen v 43
• Fermenteringsworkshop för produktion av syrade grönsaker till mackorna v 43
• Föräldramejl nr 2 samt arbetsscheman v 43
• Pysselkväll med dekortillverkning på skolan v 46
• Föräldramejl nr 3 torsdagen innan festen v 47
• Storhandling på riggfredagen

Bidrag – från varje familj 
Vi önskade följande från varje familj (häften för ensamstående) 

• Baka ca 60-70 bitar (i snitt)
• Arbeta 1 pass på ca 3 timmar
• Bidra med 100 kr till inköp av basvaror
• Utlåning av dekor och kaféinventarier

Resultat: 
Ca hälften av familjerna bidrog med mellan 50-100 kr till insamlingen 
Så gott som alla bakade och tog arbetspass, men det var svårt att få in dekor såsom lampslingor och 
dukar 

Bidrag- från föräldraföreningen 
Fick ni något ekonomiskt bidrag från föräldraföreningen? Nej 

Åtgång  
Enligt beräkningarna skulle bakschemat ge 3 000 – 3 200 bitar ungefär. Detta räckte precis men 
utbudet blev kanske väl skralt på slutet. Vi hade fått höra från tidigare år att bullarna går bäst, men i 
år var det tvärt om. Bäst gick mackor, tårtbitar (chokladkaka, morotskaka mm) och klassiska 
småkakor. Bullarna blev över.  

Ungefärlig fördelning på bakningen: 
• 10 familjer bakade 4-5 bröd var
• 2 familjer bakade glutenfritt bröd
• 10 familjer bakade ca 75 bullar var
• 15 familjer bakade ca 4 formar bakverk var (40 bitar)
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• 5 familjer bakade ca 80 kakor var
• 6 familjer bakar gluten och laktosfria sötsaker
• TOT ca 3 000 – 3 200 bitar

Vi uppskattar att nästan alla bakade, men alla kom kanske inte alltid upp i fulla mängden. Vissa 
bakade såklart också något helt annat så mängderna stämmer förmodligen inte. 

Vi hade gärna serverat nyttigare alternativ också som smoothies och rawfoodbllar men det blev för 
svårt med det omfattande nötförbudet och den begränsade tillgången till kylskåp.   

Prissättning 
• Kaffe/té 15 kr
• Saft 5 kr
• Kaka 10 kr
• Bulle 15 kr
• Macka 20-25 kr (beroende på storlek)
• Bakverk 25 kr

Lokal/plats/utformning  
Lokal: Treornas hus på övre gården 
Disponering 

• Vi byggde upp kafédisken i kapprummet med två kassabord på varsin sida så att det blev två
köer.

• Kaffe, te, saft, vatten, servetter mm stod uppställt på varsitt bord i resp kaférum för att
undvika köer.

• Macktillverkning och förvaring vid bänken med diskho i ett av klassrummen. Vi skärmade av
utrymmet med hallbänken och tyger.

• Vi hade en kaffebryggare & två vattenkokare i kaféet, men det stora kaffemängden kom från
5-litersbryggaren nere i elevkaféet

• Mjölk, smör, grädde, syrade grönsaker, hummus mm förvarades i en bil med
parkeringstillstånd utanför killarnas omklädningsrum.

• Själva kaféborden arrangeras av elevernas bord och bänkar.

Dekor 
• Rekvisita av färgad kartong och silkespapper
• Ljusslingor & myslampor
• Prislistor & skyltar
• Dukar och tyger

Vi önskade dukar och lampslingor från föräldrarna i klassen och fick in litegrand men det går åt 
väldigt mycket för att täcka in och mysa till som man vill och det är svårt att få in tillräckligt. Tips är 
att fixa mer i förväg. Tänk också redan från början på att det är svårt att fästa saker eftersom man ju 
inte får göra åverkan i väggarna. Tänk alltså in dessa lösningar från början. 

Ett annat tips är att ligga på klassen vars hus man lånar om att ta hem sina jackor och prylar från 
klassrum och hall då det är svårt att hitta ställen att gömma alla kvarlämnade grejer på.  

I rekvisitaförrådet finns bland annat flera fina brödkorgar samt vissa tyger. Dock inte pax-bart så det 
är svårt att förlita sig på detta sortiment. Det finns även en runt grön träskylt med ordet ”café” på.  

Prylar som behövs 
Följande saker lånades främst från festgruppen men även från klassernas föräldrar 

• Knivar
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• Tårtspadar
• Brickor
• Skärbrädor
• Elvisp
• Bunkar
• Saftkannor
• Extra skålar/fat
• Pumptermosar för kaffe och te (behövs minst 10-15 stycken om kaffebryggaren ska vara

långt bort)
• Vattenkokare
• Första hjälpen-kit och plåster
• Kylväskor med klabbar (om det inte finns tillgång till kyl nära)
• Skarvsladdar
• Dammsugare

Följande köpte vi in själva 
• Kaffe
• Te
• Mjölk (+ 2 pkt soja)
• Smör (inkl laktosfritt)
• Sockerbitar
• Saft
• Små plastpåsar (för att rea ut bullar i slutet av dagen)
• Gladpack
• Disktrasor

En kockpappa i festgruppen fick spons på 12 paket havremjölk.  

Följande köptes in av Lilla Fest och hämtades i basarförrådet på fredagen: 
• Pappmuggar
• Pappfat
• Sevetter
• Platsskedar
• Soppåsar
• Kaffefilter (till lilla kaffebryggaren)

Kaffefilter till stora bryggaren köps av Eva som har elevkaféet 
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Arbetspass 
Vi använde inga digitala planeringsverktyg då vi upplevde att många helst ville slippa det, och i ettan 
hämtar de flesta fortfarande på skolan och kan fylla i fysiska lappar där. Alltså satte vi upp scheman i 
hallen och de som inte skrev upp sig fick sig ett pass tilldelat i efterhand.  

Dekortillverkning: måndag 18/11 
• 16:00 – 19:00 (3 pers + festkommittén)

Rigg: fredag 22/11 
• 16:00 - 19:30: 10 pers

Kafépass lördag 23/11 
• 11:00-14:00: 8 pers
• 14:00-17:00: 8 pers
• 16:30-19:00: 4 pers

Kafépass söndag 24/11 
• 11:00-14:00: 8 pers
• 14:00-17:00: 8 pers
• 17:00-20:00: 7 pers

Klassernas familjer räckte inte riktigt till för att fylla alla pass, festgruppen och några till jobbade 2 
pass eller mer för att hjälpa till att fylla upp. Visst bortfall blev det på plats, kanske en person per pass 
i snitt. 

Personalstyrkan på kafépassen fördelades så här: 
• 2 pers i kassan
• 2 pers gjorde mackor
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• 1 kaffe sprang med termosar till kaffebryggaren i elevkafét samt fyllde på kaffe & te
• 2 pers allmänna (tömma sopor, spinga med kassor, plocka, städa, fylla på bakverk mm)

Övrigt  
Temanamn var Kafé Konfetti 



Klass Barn Förälder Telefonnummer

16:00 ca 19:00

16:00 ca 19:00

16:00 ca 19:00

Klass Barn Förälder Telefonnummer

16:00 ca 19:00 Bygga, dekorera, möblera

16:00 ca 19:00 Bygga, dekorera, möblera

16:00 ca 19:00 Bygga, dekorera, möblera

16:00 ca 19:00 Bygga, dekorera, möblera

16:00 ca 19:00 Bygga, dekorera, möblera

16:00 ca 19:00 Bygga, dekorera, möblera

16:00 ca 19:00 Bygga, dekorera, möblera

16:00 ca 19:00 Bygga, dekorera, möblera

16:00 ca 19:00 Bygga, dekorera, möblera

16:00 ca 19:00 Bygga, dekorera, möblera

NOVEMBERFESTEN 2019, ETTORNAS KAFÉ

Öppet lördag 23/11 & söndag 24/11 kl. 12‐17

OBS: sluttiden är ungefärlig, omöjligt att säga exakt hur lång tid det kommer att ta

Föräldrapub efter riggningen för alla som vill (barnfritt)

BAKNING

lämnas lörd resp 

sönd kl 11:30

BAKNING

lämnas lörd resp 

sönd kl 11:30

Tid & pass

DEKORGRUPPEN: FÖRBEREDELSER (månd 19/11)

Tid & pass

FREDAG 22/11



Klass Barn Förälder Telefonnummer

11:00 14:00 Preppa + bemanna kafé

11:00 14:00 Preppa + bemanna kafé

11:00 14:00 Preppa + bemanna kafé

11:00 14:00 Preppa + bemanna kafé

11:00 14:00 Preppa + bemanna kafé

11:00 14:00 Preppa + bemanna kafé

11:00 14:00 Preppa + bemanna kafé

11:00 14:00 Preppa + bemanna kafé

14:00 17:00 Bemanna kafé

14:00 17:00 Bemanna kafé

14:00 17:00 Bemanna kafé

14:00 17:00 Bemanna kafé

14:00 17:00 Bemanna kafé

14:00 17:00 Bemanna kafé

14:00 17:00 Bemanna kafé

14:00 17:00 Bemanna kafé

16:30 19:00 Städa & stänga

16:30 19:00 Städa & stänga

16:30 19:00 Städa & stänga

16:30 19:00 Städa & stänga

BAKNING

lämnas lörd 

kl 11:30Tid & pass

LÖRDAG 23/11

Kom gärna 10 minuter innan passets början för en överlämning



Klass Barn Förälder Telefonnummer

11:00 14:00 Preppa + bemanna kafé

11:00 14:00 Preppa + bemanna kafé

11:00 14:00 Preppa + bemanna kafé

11:00 14:00 Preppa + bemanna kafé

11:00 14:00 Preppa + bemanna kafé

11:00 14:00 Preppa + bemanna kafé

11:00 14:00 Preppa + bemanna kafé

11:00 14:00 Preppa + bemanna kafé

14:00 17:00 Bemanna kafé

14:00 17:00 Bemanna kafé

14:00 17:00 Bemanna kafé

14:00 17:00 Bemanna kafé

14:00 17:00 Bemanna kafé

14:00 17:00 Bemanna kafé

14:00 17:00 Bemanna kafé

14:00 17:00 Bemanna kafé

17:00 ca 20:00 Städa och riva 

17:00 ca 20:00 Städa och riva 

17:00 ca 20:00 Städa och riva 

17:00 ca 20:00 Städa och riva 

17:00 ca 20:00 Städa och riva 

17:00 ca 20:00 Städa och riva 

17:00 ca 20:00 Städa och riva 

Kom gärna 10 minuter innan passets början för en överlämning

OBS: sluttiden är ungefärlig, omöjligt att säga exakt hur lång tid det kommer att ta

SÖNDAG 24/11

BAKNING

lämnas sönd 

kl 11:30Tid & pass



Checklista Novemberfesten 2019: Ettornas kafé 
ALLMÄN INFO 
Våra utrymmen är: 

• TREORNAS HUS (kafé, liten kaffebryggare, vattenkokare) 
Samira Zippari har nyckel 

• SKOLKAFÈET (stora kaffebryggaren) 
• OLLES BIL PÅ ÖVRE PAKERINGEN (mjölk, smör mm) 

Bra att veta: 

• Det finns två vaktmästare på plats på fredag och en vaktmästare på lördag respektive söndag. 

• Vaktmästaren låser upp alla ytterdörrar på lördag och söndag morgon. De inre dörrarna i husen på 
gården måste stängas vid hemgång fredag, lördag och söndag men lås dem INTE eftersom det inte är 
säkert att vaktmästaren låst upp dem. 

• Klass 12 är parkeringsvakter, lyssna på dem och informera i klasserna att Marklandsbacken i princip 
kommer att vara avstängd från och med fredag kl 15 – söndag kväll. 

• Lilla Fest kommer att sanda och ta bort istappar vid behov 

• Lördag och söndag har Kassatornet öppet kl 11:30 – 17:00 
• Barnvagnsparkeringen är till för att barnvagnar inte skall hindra utrymningsvägarna inomhus. Hjälp till 

och förklara för de som tagit med sig barnvagnar in. 

• Det finns en portabel ramp vid Informationsdisken, precis innanför huvudentrén 
• Det finns en sjukvårdsgrupp vid Informationsdisken. Larma till dem om det inträffar en olycka. 
• Ring 112 när du ser att det brinner eller känner lukten av bränd plast! Det går väldigt snabbt för elden 

att få fäste! 
• Det finns en sjukvårdsgrupp vid Informationsdisken. Larma till dem om det inträffar en olycka 
• Brandsäkerhetsansvarig under Novemberfesten heter Lasse och nås på 070-522 99 68  
• Kristofferskolan är en helt nötfri skola, inklusive jordnötter och mandlar samt sesam- och senapsfrön. 

• Allt som är ätbart skall förses med en innehållsdeklaration 

 

 

 
 

 

 

 

 

  



FREDAG 22/11: RIGG 
RIGG & BYGG start 16:00 

Ta med verktyg, skarvsladdar, snören, blåtejp, tvingar, häftpistol mm. Det finns inga verktyg att låna på 
plats.  

Allmän info: 
• BILAR UNDER RIGGNING: Skolgården måste ha en öppen väg för räddningstjänsten. Lasta snabbt av 

det ni transporterar upp med bil och parkera med släp på parkeringen nedanför bageriet, mittemot 
WLH. 

• Använd hela skarvsladdar och bara skarvsladdar för utomhusbruk när ni drar el utomhus 
• Använd blåtejp för att fästa upp saker på väggarna. Använd INTE silvertejp. 

• Använd krokarna som finns vid taket för att hänga upp dekor. 

• Dörrar får inte lyftas bort, de måste gå att stänga om det börjar att brinna och alla dörrar måste 
stängas när vi lämnar lokalerna på fredag, lördag och söndag 

• Klass 12 kommer att gå runt och sälja något ätbart 

• Från kl 19 (?) har Föräldrapuben öppet i växthuset, de säljer mat och dryck 

 
Checklista 

• Hämta engångsmaterial, sopställningar och sopsäckar i Basarförrådet (öppet kl 16:00 – 18:00) 
• Hämta kafédisken i kulverten vid flickornas omklädningsrum (öppet kl 16:00 – 18:00) 
• Hämta kaffebryggare, kaféskylt och rekvisita i Basarförrådet (öppet kl 16:00 – 18:00) 
• Plocka undan klassrumsgrejer (OBS: fota för att kunna återställa, skicka till rivgänget) 
• Montera disken (verktyg behövs!)  
• Ordna arbetsytor med avskärmning 
• Finns tillräckligt med redskap för hela helgen? Annars ringa in mer.  
• Sätta upp dekoren 
• Möblera cafésittning, lägga på dukar och göra fint 
• Sätta upp skyltar (prislista, swish-skylt) 
• Ställa ut sopställningar 
• Ordna beslyning (ute och inne)  
• Testköra kaffebryggaren uppe och nere 
• Testköra propparna (funkar bryggare, vattenkokare och lampslingor samtidigt?)  
• Är det fint på toaletterna?  
• Städa fint 

Säkerhet 

• Ring till Lasse på fredagen när ni tycker att ni är klara för en säkerhetsinspektion. Lasse nås på nr 070-
522 99 68 

• Be Lasse om utrymningsskyltar, brandfiltar och brandsläckare 
• Täck inte över de utrymningsskyltar som finns och markerar vägar ut, det är inte helt enligt waldorf-

estetiken men det är livsviktigt ändå 
• Det skall finnas två vägar ut ur varje rum. Det är ok att använda fönster som utrymningsväg – men se 

till att de inte är låsta 
• Halogen-lampor blir varma, led-lampor blir inte lika varma. Tänk på att inte täcka över några lampor 

med tyg eller annat material. 
• De inre dörrarna i husen på gården måste stängas vid hemgång fredag, lördag och söndag men lås 

dem INTE eftersom det inte är säkert att vaktmästaren låst upp dem. 
• Lås inte fönstren med låskolv på fredag och lördag när ni stänger för kvällen 
• Ingenting brännbart får förvaras mot fasaderna på kvällen. Städa noga även utomhus på fredag, lördag 

och söndag kväll. Det är tillfället som gör pyromanen 
 



LÖRDAG 23/11: Kaféet öppet 12-17 
 

PASS 11:00-14:00 

Öppna 11:00-12:00 

• Vaktmästaren låser upp alla ytterdörrar på lördag och söndag morgon 
• Kassaskrin med växel kvitteras ut mellan kl 11:30 – 12:00 i Kassatornet 
• Tänd upp och gör fint 
• Gå ner i skolkaféet och börja brygga kaffe, samt dra igång lilla bryggaren 
• Koka vatten och fyll på te-termosarna 
• Gör mackor 
• Fyll på tepåsarna 
• Blanda saft 
• Hämta mjölk mm från kylbilen 
• Ta emot bakverk 
• Lägg upp bakverk och mackor 
• Vispa grädde mm 
• Finns glutenfria & laktosfria alternativ på allt?  
• Har allt innehållsförteckning?  

11:45: skicka representant till stora scenen! 

Kafé 12:00 – 14:00 

• Stå i kassan 
• Hålla fint i disken & rummen (plocka, svabba, byta dukar mm) 
• Töm sopsäckar ofta 
• Kolla toaletterna 
• Göra mackor 
• Lägga upp nya bakverk (se till att allt har innehållsförteckning) 
• Se till att det finns kaffe, mjölk, te, bakverk, servetter mm 
• Blanda saft, vispa grädde mm 
• Ställa upp grejer, se till att allt finns 
• Uppdatera prislistor/ingredienslistor 
• Lämna kassorna 2 ggr/timme mm 
• Hämta bakverk, mjölk mm från köket 
• Köpa saker som fattas 
• Kaffeansvarig:  

o hålla kaffebryggare & vattenkokare igång hela tiden 
o Fylla termosar 
o Brygga kaffe i skolkaféet & bär upp i termosar 

Kassarutiner: 
• Lämna pengar i de plastpåsar som ligger i kassaskrinen vid varje pass.  
• Vuxna får lämna kassorna, inte barn. 
• Lilla Fest eller Föräldraföreningen hämtar ALDRIG kassan. 
• Informationsdisken agerar bankomat. 
• Växla gärna med varandra eller i Kasstornet under lördagen och söndagen 

 

PASS 14:00 -17:00 

Kafé 14:00 – 16:30 

• Se ovan 

Ca 16:30 – 17:00: Påbörja stängning (kafé och kök) 

• Rea ut det som inte går att spara (lägg i påsar) 
• Packa in övrigt 



• Börja städa & rensa 
• Lämna in sista kassan 
• Skriv ner tips och kom-i-håg till söndagsgänget 
• Kör rengöringsprogram på kaffeapparaten i skolkaféet (instruktioner finns där) 
• Börja diska och fixa 

 

PASS 16:30 –  ca 19:00 (?) 

Städa 

• Städa & diska (kafé, sexårs & ev skolkafét) 
• Städa toaletterna 
• Släng sopor 
• Dammsug och svabba, städa klassrum och kafédisk 
• De inre dörrarna i husen på gården måste stängas vid hemgång fredag, lördag och söndag men lås 

dem INTE eftersom det inte är säkert att vaktmästaren låst upp dem. 
• Lås inte fönstren med låskolv på fredag och lördag när ni stänger för kvällen 
• Ingenting brännbart får förvaras mot fasaderna på kvällen. Städa noga även utomhus på fredag, lördag 

och söndag kväll. Det är tillfället som gör pyromanen 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Söndag 24/11: Kaféet öppet 12-17 

PASS 11:00-14:00 

Öppna 11:00-12:00 

• Vaktmästaren låser upp alla ytterdörrar på lördag och söndag morgon 
• Kassaskrin med växel kvitteras ut mellan kl 11:30 – 12:00 i Kassatornet 
• Tänd upp och gör fint 
• Gå ner i skolkaféet och börja brygga kaffe 
• Koka vatten och fyll på te-termosarna 
• Gör mackor 
• Fyll på tepåsarna 
• Blanda saft 
• Bär upp mjölk, kaffe mm från kylbilen 
• Ta emot bakverk 
• Lägg upp bakverk och mackor 
• Vispa grädde mm 
• Finns glutenfria & laktosfria alternativ på allt?  
• Stämmer prislistan med bakverken?  

Kafé 12:00 – 14:00 

• Stå i kassan 
• Hålla fint i disken & rummen (plocka, svabba, byta dukar mm) 
• Töm sopsäckar ofta 
• Kolla toaletterna 
• Göra mackor 
• Lägga upp nya bakverk (se till att allt har innehållsförteckning) 
• Se till att det finns kaffe, mjölk, te, bakverk, servetter mm 
• Blanda saft, vispa grädde mm 
• Ställa upp grejer, se till att allt finns 
• Uppdatera prislistor/ingredienslistor 
• Lämna kassorna 2 ggr/timme mm 
• Hämta bakverk, mjölk mm från köket 
• Köpa saker som fattas 
• Kaffeansvarig:  

o hålla kaffebryggare & vattenkokare igång hela tiden 
o Fylla termosar 
o Brygga kaffe i skolkaféet & bär upp i termosar 

Kassarutiner: 
• Lämna pengar i de plastpåsar som ligger i kassaskrinen vid varje pass.  
• Vuxna får lämna kassorna, inte barn. 
• Lilla Fest eller Föräldraföreningen hämtar ALDRIG kassan. 
• Informationsdisken agerar bankomat. 
• Växla gärna med varandra eller i Kasstornet under lördagen och söndagen 

 

PASS 14:00 -17:00 

Kafé 14:00 – 16:30 

• Se ovan 
• Från 16:00: Rea ut det som inte går att spara (lägg i påsar). Alla bakverk ska vara borta till rivet – ta 

med hem annars! 

Ca 16:30 – 17:00: Påbörja stängning (kafé och kök) 

• Söndag kan de som har aktiviteter i husen på gården börja riva kl 16:30 när Lykttåget börjar. OBS! Ni 
får inte börja lämna in saker till förråden förrän kl 17 eftersom det stör Lykttåget 



• Börja städa & rensa 
• Lämna in sista kassan 
• Kör rengöringsprogram på kaffeapparaten i skolkaféet (instruktioner finns där) 
• Diska alla redskap och börja städningen 

 

PASS 17:00 – ca 19:00 (?) 

Städning och riv 

Ta med verktyg, städgrejer mm. Det finns väldigt begränsat med städmaterial att låna på plats.  

• Montera ner kafédisken 
• Bär tillbaka kafédisken till Kulverten vid flickornas omklädningsrum (öppet kl 17:00 – 19:00) 
• Lämna tillbaka överblivet förbrukningsmaterial till Basarförrådet  (öppet kl 17:00 – 19:00) 
• Återlämna kaffebryggaren, kaféskylten och rekvisitan till rekvisitaförrådet 
• Återställ klassrummen (möblemang och allt som riggänget plockade bort – se foton) 
• Dammsug och svabba klassrum och hall 
• Städa toaletterna 
• Släng sopor 
• lämna ut och packa ihop utlånade grejer 
• Bär ner ej uthämtade grejer till klassrummen (nyckel?) alt ta hem och ställ in på måndag  
• Röja, städa, släng, återlämna, forsla bort 
• Ej använt kaffe mm skänks till klasserna 
• Allt ska se ut som vanligt och vara helt redo inför skoldagen när vi lämnar 
• Få ok från Lilla Fest på att det ser bra ut innan hemgång 

Viktigt: 

• Sopcontainer finns vid pannhuset, precis ovanför bageriet. Släng det som inte kan återanvändas nästa 
Novemberfest 

• De inre dörrarna i husen på gården måste stängas vid hemgång fredag, lördag och söndag men lås 
dem INTE eftersom det inte är säkert att vaktmästaren låst upp dem. 

• Lås inte fönstren med låskolv på fredag och lördag när ni stänger för kvällen 
 



ETTORNAS CAFÉ 
NOVEMBERFESTEN 2019 
 

KAFÉ KONFETTI   
 

Hej kära klass 1A & 1B!  

Höstens höjdpunkt, Novemberfesten, närmar sig med stormsteg. Den 23 och 24 november kl 12-17 

pågår festligheterna - för er som inte har varit där än är det en pampig upplevelse där hela skolan 

förvandlas till en jättestor marknad. Varje årskurs har sitt bestämda ansvarsområde och ettorna har 

alltid café.  

Överskottet från Novemberfesten går direkt tillbaka till eleverna i form av investeringar i skolgårdar, 

instrument, inventarier mm men även som enskilda bidrag till aktiviteter som varje klass kan söka.  

Novemberfesten anordnas helt och hållet av Föräldraföreningen - alltså av oss föräldrar som har 

barn på skolan. Skolan bistår med några fasta moment men det bygger på att alla föräldrar hjälps åt. 

Det brukar vara väldigt givande och en fantastisk helg för alla barn som har varit med om 

förberedelserna hemma och sedan får se resultatet på plats. 

Årets Novemberfesttema är KALAS, och därför har vi döpt vårt kafé till Konfetti. Ett roligt ord som 

går lätt att fånga upp i dekor och bakverk. Vi håller till i Treornas hus, alltså det första huset uppe på 

stora gården, direkt till vänster om Stora huset.   

Ettornas kafé är alltid välbesökt och det brukar vara full rulle. Man räknar med att det kommer att gå 

åt ca 3 500 bitar godsaker så nu gäller det att damma av kaveln. Vi har listor från tidigare år på vilka 

grejer som går bäst och hoppas kunna maxa med massor av kanelbullar, pajer och tårtbitar - men 

även matigare saker som mackor och bars. Lika bra att påminna redan nu om att skolan är 100% 

nötfri.   

Utöver allt som ska ätas och drickas ska vi även förvandla Treornas båda klassrum med hall till ett 

mysigt och praktiskt kafé. Alla föräldrar i klasserna kommer att få varsitt arbetspass utöver 

bakningen. Det bli antingen rigg på fredag kväll, cafépass på lördag, cafépass på söndag eller rivning 

söndag kväll. Den som hellre vill bidra innan kan gå med i Dekorgruppen som förbereder skyltning 

och utsmyckningar samt samlar ihop material och dekorelement. Mejla Samira!  

Vi önskar låna så många lampslingor, tårtspadar och saftkannor som bara är möjligt för att få ihop 

ett komplett kafémöblemang - mer info om det också senare.  

Vi startar en insamling redan nu för att kunna köpa in kaffe, té, mjölk och saft. Swisha gärna 50 kr 

per förälder till Greta på 0708-881309 (skriv namn och klass) så gör festkommittén ett samlat inköp 

av all dryck. Eventuellt överskott efter inköpet delas upp på klasserna och sätts in till resp. 

klasskassa. Detta bidrag är såklart frivilligt.  

Om någon har bra kontakter hos en leverantör eller producent av kaffe eller annat gott som går att 

sälja så hör av er till Olle. Det vore fantastiskt.  



Tack vare att vi har en livs levande kock i vår festgrupp har vi även chans att skapa en 

fermenteringsgrupp inför festen. Olle har tidigare hållit kurser i fermentering och ordnar en 

specialkurs för sugna novemberfestföräldrar onsdagen den 23 oktober kl 18:00 (plats meddelas 

senare). Ca 8 personer är lagom och det är först till kvarn som gäller. Ett kilo rotfrukter medtages. 

Mejla Olle!  

Mer information om arbetspass och bakning kommer. Vi sätter upp scheman i hallen där man kan 

fylla i önskat arbetspass samt önskad bakning. Den som inte fyller i får sig något tilldelat senare.  

Festgruppen (kallad Stora Fest) består av oss:  

• 1A: Carlas familj (Olle/Ada): sundstroem.olle@gmail.com  

• 1A: Alishas familj (Amanda/Martin): amandaweibust@gmail.com  

• 1B: Helgas familj (Segen/Pär): segen.meles@outlook.com  

• 1B: Sicilias familj (Samira/Paolo): samiraazippari@hotmail.com  

• 1B: Loves familj (Greta/Markus): annagretaedlund@gmail.com  

Amanda, Samira och Segen håller i dekor och möblemang. Olle håller i matplaneringen och Greta i 

insamling, scheman mm.  

Ni som vill hjälpa till med dekoren får gärna kontakta Samira eller någon annan i dekorgruppen 

redan nu. Övriga kan sitta still i båten en liten stund till och invänta vidare mejl och scheman.  

En fråga till er alla: finns önskemål om att ha ett föräldramöte med information om 

Novemberfesten? Mejla Greta i så fall – om tillräckligt många vill ses så syr vi ihop en kväll för detta.  

Tveka inte heller att mejla om ni har några frågor. Ska bli kul att kalasa med er! 

Bästa hälsningar 

Kalasgeneralerna 
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KAFÈ KONFETTI 

VAD SKA GÖRAS? 
 

Hej bästa klass 1A & 1B!  

Tack för flera bidrag till kaffekassan. Fermenteringsgänget preppar syrade grönsaker för att kunna 

erbjuda stans godaste mackor på vårt kafé, och dekorgruppen är i full gång med att fundera över 

rekvisita och möblemang. 

Nu är det även dags för alla familjer att skriva upp sig på ett arbetspass samt börja fundera över bra 

prylar att låna ut och saker att baka.  

Följande önskas alltså från varje familj (hälften för ensamstående föräldrar): 

• Baka 70 bitar (levereras på fat/korg/emballage att servera från) 

• Bidra med en slant att köpa in dryck för (100 kr/familj) 

• Arbeta ett pass 

Självklart är allt – arbete såväl som ekonomiskt bidrag – frivilligt. Den som inte vill bidra eller vara 

med måste inte.  

Bakningen 

Olle står för matplaneringen. Han kommer att titta på vad som har funkat bäst och skriva en 

önskelista på hur mycket av varje som önskas per dag. Eftersom vi behöver servera fräscha grejer och 

ha varierat utbud med bra spridning över dagarna får man även önskemål på leveransdag. Mer info 

om detta när det närmar sig! 

Passar än en gång på att påminna om att skolan är helt nötfri, samt att allt som serveras måste ha en 

innehållsförteckning.  

Arbetspassen 

Det finns fyra olika typer av pass: 

➢ Fredag 22/11: Rigg och bygg kvällen innan Novemberfesten. Här hjälper man till att förvandla 

Treornas hus från klassrum till kafé.  

➢ Lördag 23/11: Öppna, jobba och/eller stänga kaféet 

➢ Söndag 24/11: Öppna, jobba och/eller stänga kaféet. Denna dag finns även ett rivningspass. 

➢ Delta i dekorgruppen som skapar dekorationerna och samlar ihop möblemanget 

Scheman uppsatta i 1B:s hall from eftermiddag idag (onsdag 23/10), så kan alla som önskar ett 

speciellt pass skriva upp sig där. Den som inte har paxat ett pass innan 8/11 får sig ett tilldelat. Om 

man önskar byta får man kontakta varandra och byta sinsemellan.  

Schoolsoft erbjuder ju varken mejl eller telefon numera, så skriv gärna mobilnummer i listan.  

  



Insamling till kaffekassan 

Vi ska sälja kaffe, te och saft i vårt kafé, och vi behöver kunna erbjuda mjölk samt allergifria 

alternativ. Det smidigaste tror vi är om alla bidrar med en slant, så kan vi köpa detta i förväg.  

Swisha tex 100 kr/barn (50 kr/förälder) eller vad som känns rimligt till Greta på 0708-881309 om du 

tycker att detta upplägg låter bra. Flera har ju redan gjort det.  

Om det skulle bli överskott på pengar eller matvaror fördelas det på klasserna efteråt.  

Bäst av allt vore såklart om någon har kontakt med en leverantör eller producent som vi kan få lite 

spons genom. ALLT mottages tacksamt! Kontakta Greta i så fall.  

Utlåning av prylar 

Vi ska kitta upp ett kafé från scratch. Här är några exempel på saker som kommer att behövas:  

➢ Dukar – det vore så trevligt att ha riktiga dukar istället för papp. Hur ser dukresurserna ut i 

klassen, kan vi få ihop en per familj tro?  

➢ Ljusslingor (både för inomhus- och utomhusbruk) 

➢ Saftkannor 

➢ Knivar 

➢ Skärbrädor 

➢ Termosar för kaffe och té (om någon sitter på stora pumptermosar – snälla hojta!) 

➢ En kaffebryggare av det större slaget  

➢ Musikanläggning 

➢ Kassalåda 

Allt som lånas ut namnas och hämtas igen på söndag efter kl 17:00 när Novemberfesten är över och 

kaféet rivs (vissa saker kan även hämtas löpande såklart). Det som inte hämtas då ställs i kassar i 

klass 1A:s hall. 

Alla bakverk levereras i det som de ska säljas på (fat eller bullkorg eller vad det kan vara), tårtor 

kommer med tårtspadar och bakverk med grädde får ha en bytta för det.  

Eftersom vårt kafé är ett gemensamt projekt för alla oss föräldrar och barn säger det sig självt att vi 

kommer att vara försiktiga med varandras grejer. Men det kommer att vara fullt ös på dagarna med 

kaffe och spill och främlingar som fikar så ta inte med mormors finaste spetsduk eller kristallkannan. 

Kaffefläckar och något kras under helgen är nog att räkna med dessvärre. 

Endast en familj har önskat föräldramöte om Novemberfesten – ska vi tolka det som att 

mejlinformation räcker för de flesta? Säg bara till om ni ändrar er så hittar vi en kväll. 

Bästa hälsningar 

Kalasgeneralerna 
• 1A: Carlas familj (Olle/Ada): sundstroem.olle@gmail.com  

• 1A: Alishas familj (Amanda/Martin): amandaweibust@gmail.com  

• 1B: Helgas familj (Segen/Pär): segen.meles@outlook.com  

• 1B: Sicilias familj (Samira/Paolo): samiraazippari@hotmail.com  

• 1B: Loves familj (Greta/Markus): annagretaedlund@gmail.com  
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Kära klass 1A & 1B!  

Sista rycket nu inför Novemberfesten och redan har många bidragit med att skänka rotfrukter, syra 

grönsaker, swisha till kaffekassan, sajna upp sig på arbetspass och planera dekor och pysselkväll. 

STORT, STORT TACK!  

Nästa helg smäller det på riktigt, och här kommer information om bakning, arbetspass och 

rekvisitabidrag. 

 

ARBETSPASSEN 

Nästan alla hann skriva upp sig på listorna i hallen – strålande. De som inte har haft möjlighet att 

skriva upp sig själva har vi lagt till. Bifogar slutgiltigt schema här.  

De som önskar byta pass får gärna kontakta varandra direkt. 

Kom lite innan passet börjar för att hinna få en överlämning – det kommer garanterat att betala sig i 

halverad förvirring.  

Gällande rigg, riv och städning är det omöjligt att säga exakt hur länge det kommer att ta. Tips inför 

dessa pass är att beväpna sig med lämpliga redskap såsom skruvdragare, sopsäckar, städmaterial osv. 

Varje pass ansvarar själva för sin egen arbetsledning och för att bli klara i hyfsad tid, även om vi 

såklart kommer att skriva ner saker som vi tror behöver göras. Ta gärna kontakt med varandra inom 

passen för att synka kring vem som tar med vad och om någon i gruppen har bra erfarenheter och 

tips från föregående år.  

Även vi i festkommittén tar mer än gärna emot tips och idéer som skulle kunna underlätta på plats.  

Under fredagskvällen från kl 16:00 riggas kaféet. Vi vill tipsa om att detta brukar vara en höjdpunkt i 

sig! Massor av barn som springer runt och leker med varandra på en mörk och spännande skolgård 

medan föräldrarna bygger och fixar i vartenda hörn. Kom gärna dit och var med på en kant alla som 

vill. Efteråt ordnar Föräldraföreningen pub (men då utan barn). 

 

BAKNINGEN 

Vi har fått informationen att det går åt ungefär 3 500 bitar. Vi kommer nästan upp i det om alla har 

möjlighet att lämna in sin del så det borde räcka gott. 

Flera har mejlat önskemål om bakning, hoppas att alla har fångats upp här nu. Övriga har 

slumpmässigt spridits ut över kategorierna på samma dag som sitt arbetspass där detta varit möjligt. 

Anledningen till att vi delar ut kategorier är ju att det ska bli någorlunda spridning på utbudet, men 

det är självklart fritt fram att byta med varandra och skulle man helt enkelt dyka upp med någonting 

annat är det såklart också precis lika uppskattat.  

Bakbidragen lämnas i Treornas hus innan kaféet öppnar, alltså mellan kl 11:00 och 11:30.  

För att komma upp i volymerna blir det så här: 

• MACKOR 

Vi tänkte fokusera på vegetariska mackor med syrade grönsaker.  



Du som bakar bröd får gärna baka ca 4 - 5 limpor. Leverera helst med något vegetariskt 

tillbehör, tex en ost. Kylmöjligheterna är begränsade. 

Vi i festgruppen ordnar med smör, hummus och syrade grönsaker. 

• BULLAR 

Här är det ju bara att ösa på. Kanelbullar, kardemummabullar, sockerbullar! Listan kan göras 

oändlig. Tre satser bulldeg ger ca 75 bullar vilket blir ett bidrag.  

• BAKVERK 

Tårtbitar och bakverk går som smör och särskilt populärt är tydligen bakverk av choklad samt 

morotskaka. Men såklart även cheesecake, sockerkaka, paj eller andra ljuvligheter.  

Ett bidrag är ca 4 formar eller 2 långplåtar, totalt ca 40 bitar. 

Bakverk som ska serveras med tex grädde eller vaniljsås behöver komma med sådan vid 

sidan om. Vi kan vispa på plats! 

Vi har ingen micro att tillgå dock, så ingenting kan värmas på plats.  

• KAKOR 

Småkakor av alla sorter: hallongrottor, kolasnittar, drömmar osv. Det blir fullskalig kakfabrik 

med ca 3-4 satser (ger ungefär 75-100 småkakor) per familj.  

• ALLERGIVARIANTER 

Vi behöver såklart kunna erbjuda glutenfria och laktosfria varianter också. Några av er 

kommer att baka dessa och här kan man välja kategori fritt och samma mängder gäller.  

Recepttips: https://www.saltakvarn.se/recept/ 

Vi pratade tidigare om nyttigare alternativ också som rawfood-bollar och smoothies, men p.g.a. det 

omfattande nötförbudet samt bristen på kylmöjligheter blir det för svårjobbat.  

Viktigt, viktigt: 

• Nötförbudet gäller: ALLA NÖTTER samt MANDLAR, SESAMFRÖN & SENAPSFRÖN 

• Alla bakverk måste komma med en tydlig innehållsdeklaration 

• Allt levereras på det som de ska säljas på, alltså tex bullkorg, tårtfat eller pajform. Namna 

allt tydligt och hämta upp igen vid stängning kl 17:00 

Annat som uppskattas: 

• Använd helst ekologiska varor om möjligt 

• Temat på årets Novemberfest är KALAS, därför heter vårt kafé Konfetti. Tänk gärna på temat 

i bakningen så blir det extra maffigt. 

 

REKVISITAN 

Dekorgruppen skapar dekor och skyltar måndag den 18/11 kl 16:00 i treornas hus på övre gården. 

KOM GÄRNA DIT OCH VAR MED!  

Utöver detta vore det fint med riktiga dukar på borden och massor av mysbelysning.  

Vi efterlyser alltså DUKAR från alla i klassen! Det kommer att gå åt en hel del dukar eftersom de 

säkert kommer att behöva bytas ut under dagarna.  

Vi söker även ljusslingor – både för inomhus- och utomhusbruk. Allra helst ljusslingor på batteri (obs: 

laddade!) för att undvika sladdkaos och kabelbrist. 

https://www.saltakvarn.se/recept/


En fin detalj vore även om alla som har arbetspass i kaféet kom dit i förkläde.  

Dekorgruppen ställer ut kassar i klass A & B:s klassrum där man kan lägga sitt bidrag. Glöm bara inte 

att namna allt som lämnas in ordentligt, och hämta igen från kaféet på söndag kl 17:00.  Det som inte 

har blivit upphämtat då läggs i kassarna igen och ställs i klassrum/hall på måndag 25/11. För att inte 

fröknarna ska få extra stök och saker inte ska börja få fötter önskas dock snabb hämtning.  

 

INSAMLINGEN 

Tusen, tusen tack alla ni som har bidragit till kaffekassan. Den gav 2 500 kr att köpa kaffe, te, mjölk 

och saft för och det kommer att räcka långt. TACK!  

 

Tveka inte att höra av er om det skulle vara några frågor. Ska bli väldigt kul att ha kafé med er! 

Bästa hälsningar 

Kalasgeneralerna 

• Alisha Weibust/Martin Klahr (Alisha 1A), amandaweibust@gmail.com  

• Samira Zippari (Sicilia 1B), samiraazippari@hotmail.com  

• Olle Sundström (Carla 1A), sundstroem.olle@gmail.com  

• Segen Meles (Helga 1B), segen.meles@outlook.com  

• Greta Edlund (Love 1B), annagretaedlund@gmail.com  
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