Arbeidsliste 17.mai Haneborg skole – Pr. 24.04.2018

1. trinn

BAKING

1.trinn har ansvaret for bakingen til kiosk-salget på 17. mai.
Hovedansvarlig for gruppen er 1.trinns representant i FAU.
Hovedansvarliges oppgaver:




Skaffe oversikt fra skolen hvor mange elever som har hvilke allergier
Skaffe oversikt over antall elever i hver klasse på skolen og levere listen til
FAU for «bolle- og kuli-innkjøp».
Skaffe 8 stk foreldre fra 1.trinn som kan bake.

Det skal leveres på skolekjøkkenet 17. mai før klokken 11.00:






100 muffins (valgfri pynt)
50 glutenfrie muffins (valgfri pynt)
2 langpanne-sjokoladekaker med tutti frutti strøssel
2 langpanne-sjokoladekaker med kokos
1 gluten- og laktosefri langpanne sjokoladekake

OBS! KAKENE SKAL IKKE DELES OPP FØR LEVERING, DETTE GJØRES PÅ KJØKKENET SLIK AT
ALLE BITER BLIR LIKE STORE (LIK PRIS)

Navn
Ann-Cecilie

Mobil

Hva
Hovedansvarlig FAU representant
50 muffins
50 muffins
50 glutenfri muffins
Sjokoladekake tutti frutti langpanne
Sjokoladekake tutti frutti langpanne
Sjokoladekake kokos langpanne
Sjokoladekake kokos langpanne
Sjokoladekake laktose-og glutenfri langpanne
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2. trinn

RIGGING PÅ 16.MAI

2.trinn har ansvaret for rigging og pynting, inne og ute på 16. mai.
Hovedansvarlig for gruppen er 2.trinns representant i FAU.
Hovedansvarliges oppgaver:








Skaffe bjørkeris (10 store, 6 små) (Kan delegeres) til:
o Pynting av hovedinngang
o Pynting av talerstol
o Pynting av skur
o Pynting av stolpene ved toalettene
Skaffe 8 foreldre fra trinnet som kan stille opp 16.mai
Skaffe 2 melkespann (etc) til å ha foran ved talerstolen.
Skaffe hammere og spikre (store) 4 stk (kan delegeres)
Skaffe nøkkel og koder til skolen/bommen/uthus/garasje på skolen-ring
rektor og få dette.
Sjekke status anlegg/mikrofon på skolen, evt skaffe på annet vis om dette
ikke fungerer som det skal.
o FAU har egen B-nøkkel, noen nøkler må man få av rektor (som til
toalett skur ol.)

Oppmøte er klokken 17.00 på skolen 16. mai.
Oppgaver utegruppa:










Sette frem krakker, benker osv.
Pynte med bjørkeris her og der (se over)
Hente talerstolen, denne skal stå inne i mellomgangen og taes frem 17.mai.(kan ikke
stå ute om natta)
Klargjøre uteaktivitetene (det meste står i garasjen ved skuret, taes ut og settes klart
i skuret)
o Sekkeløp
o Blikkbokskasting (husk erteposer og bord og stå bak og til å stable bokser på)
o Stylter
o Tautrekking
o «hamre-spiker-i-stokk» - stasjon
Merke fotballbanen – utstyr i garasjen.
Sette opp og teste høyttaler/mikrofon anlegg til talerstol og fotballkampen.
Sette ut ekstra søplebøtter ute
Sette ut en brannbøtte et sted, som folk kan kaste sneiper i.
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Oppgaver innegruppa:
















Finne flagg (i kjelleren) og stryke disse (strykebrett og jern på tekstilrommet ved
sløyden)
Pynte med flagg i gymsalen/ribbeveggene
Sette frem ferdig strøkne flagg som skal brukes ute som pynt (4 store til melkespann,
2 små på talerstol, evt noen til blomsterpottene etc i mellomgangen i
hovedinngangen.
Sjekke at skolen har satt frem balkongflaggene inne i mellomgangen. Disse skal
henges ut på hver side av hovedinngangen 17. mai.
Hente fryseren fra kjelleren og få isen oppi, NB! Sjekk at strømmen ikke slåes av ila
natten, noen stikkontakter på skolen har ekstern bryter!! Fryseren skal stå i hallen
utenfor gymsalen ved veggen.
Sette ut bord og stoler samt salgsbord i gymsalen. (Bukkene til salgsbordene er i
garasjen)
Sette ut «brus, is og pølse-salgsbord» ute i gangen utenfor gymsalen. Hvit papir-duk.
Pynte bord, hvit papir-duk til salgsbord, servietter som duk på småbord.
Blomster/flagg/t-lys etc.
Finne frem utstyr på kjøkkenet/kjeler, brett ol.
Sette ut utstyr på salgs-stedene (ketchup, servietter osv)
Sette frem brusen bak salgsbordene.
Henge opp salgsplakater, evt lage nye.

Hvem
Kjetil

Mobil

Hva
Hovedansvarlig FAU representant
Ute-gruppa
Ute-gruppa
Ute-gruppa
Ute-gruppa
Inne-gruppa
Inne-gruppa
Inne-gruppa
Inne-gruppa
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3. trinn

KJØKKENTJENESTE

3.trinn har ansvaret for kjøkkenet på 17. mai.
Hovedansvarlig for gruppen er 3.trinns representant i FAU.
Hovedansvarliges oppgaver:


Skaffe 6 personer til 2 skift på 17. mai.

Skift 1: fra klokken 10:30 – 13:00
Skift 2: fra klokken 13:00 – 15:30
Gruppen har ansvar for:










Hvem
David

Distribuere kuli og boller til klassene etter toget.
Koke kaffe hele dagen
Motta kakene/muffinsene. Dele opp kakene i like store stykker.
Smøre brødskiver til karbonadesmørbrød
Klargjøre pynt til karbonadesmørbrød (salat, tomat, agurk, sprøstekt løk)
Varme karbonader (klart for salg klokken 13.00) (salgsted i gymsalen)
Varme pølser hele dagen etter behov (klart for salg klokken 13.00)
(salgsted i hallen)
Holde kjøkkenet ryddig og rent hele dagen.
Vaske opp.

Mobil

Hva
Hovedansvarlig FAU representant
10.30-13.00
10.30-13.00
10.30-13.00
13.00-15.30
13.00-15.30
13.00-15.30
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4. trinn

OPPRYDDING 17.MAI

4.trinn har ansvaret for opprydding etter arrangement slutt 17. mai.
Hovedansvarlig for gruppen er 4.trinns representant i FAU.
Hovedansvarliges oppgaver:



Skaffe 8 foreldre som rydder opp ute/inne når arrangementet er ferdig på
skolen.
Sørge for å ha nøkler og koder for å få låst skolen/garasjer/doer osv.

Oppmøte på kjøkkenet klokken 15.00
Gruppen har ansvar for:
 Rydde søppel og kaste dette i søppelrommet i skuret ved SFO.
 Vaske alle bord.
 Rydde sammen bord og stoler i kassene under scenen.
 Nedrigging salgsbord (bukkene skal ut i garasjen)
 Ta ned flagg (ikke flaggstang-flagg, det ordner vaktmesteren) og sette
disse ned i kjelleren igjen. Balkongflagg skal stå inne i gangen til
 Vaske over gulvet i gymsalen med mopp.
 Rydde inn utelekene inn i garasjen igjen.
 Sette benker og utebord på plass.
 Sjekke toalettene, evt vaske/rydde.
 Låse alle dører, dobbeltsjekke at alt ser ut som det skal, og sette på
alarmen.

Hvem
Jan Edgar

Mobil

Hva
Hovedansvarlig FAU representant
Rydding
Rydding
Rydding
Rydding
Rydding
Rydding
Rydding
Rydding
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5. trinn

SALG

5.trinn har ansvaret for salget i gymsalen og ute i hallen.
Hovedansvarlig for gruppen er 5.trinns representant i FAU.
Hovedansvarliges oppgaver:



Skaffe 8 stk foreldre til å selge på salgstedene, skift.
Sørge for at salgstedene har nok veksel, og samle inn sedler når det blir
mye i kassa.

Skift 1: Klokken 12:30 – 14:00
Skift 2: Klokken 13:30 – 15:00
Gruppe 1: inne i gymsalen (karbonade/kaker/kaffe/brus)
Gruppe 2: ute i hallen (pølser/is/brus)

Hvem
Lars

Mobil
92218808

Hvor
Hovedansvarlig repr. FAU
Gruppe 1
Gruppe 1
Gruppe 2
Gruppe 2
Gruppe 1
Gruppe 1
Gruppe 2
Gruppe 2

Når
Hele dagen
12.30-14.00
12.30-14.00
12.30-14.00
12.30-14.00
13.30-15.00
13.30-15.00
13.30-15.00
13.30-15.00
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6. trinn

UTEAKTIVITETER

6.trinn har ansvaret for uteaktivitetene.
Hovedansvarlig for gruppen er 6.trinns representant i FAU.
Hovedansvarliges oppgaver:


Skaffe 5 foreldre til uteaktivitet-stasjonene

Uteaktiviteter varer fra 13:00 til 15.00

Hvem
Monika / Marion

Mobil

Hva
Hovedansvarlig representant FAU
Blikkbokskasting
Blikkbokskasting
Hammer-spiker
Tautrekking
Sekkeløp/stylter
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7. trinn

FOTBALLKAMPEN

7.trinn har ansvaret for SELVESTE FOTBALLKAMPEN!
Hovedansvarlig for gruppen er 7.trinns representant i FAU.
Hovedansvarliges oppgaver:








Samle et lag av foreldre som kan arrangere og spille kampen mot 7.klasseelevene. Lagets størrelse er avhengig av klassens størrelse.
Laget må sørge for at det blir en underholdende kamp, finn på noe
morsomt, for eksempel utkledning, et handicap (så de ikke får så stor
fordel mot elevene)
Finne en speaker som kan kommentere kampen
Finne en som kan være dommer
Ha med fotball
Det spilles 2 x 15 minutt med pause i mellom

Kampstart ca klokken 14:00
Hvem
Nina

Mobil

Hva
Hovedansvarlig representant FAU
Speaker
Dommer
Keeper
Spiller 1
Spiller 2
Spiller 3
Spiller 4
Spiller 5
Spiller 6
Spiller 7
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FAU representantenes oppgaver i forkant av selve arrangementet:









Bestille busser
Kjetil
Bestille marsipankake
Lars
Hente Marsipankake 16.mai Aages
Lars
Oppbevare marsipankake og bringe til Haneborg 17. mai
Lars
Bestille og hente brus
Jan
Bestille og hente pølser og karbonader
(30 kg pølser og 100 stk karbonmader?)
David
Kjøpe og hente is
David
Bestille (nå)og hente (16.mai) 25 stk Margeritter i potte til pynt på bordene (Kjelle)
Monika
Bestille og hente veksel i Aurskog Sparebank
Jan Edgar



Handleliste Europris




Monika

(få penger av Jan Edgar eller legg ut selv, husk kvittering)
o
o
o
o
o
o
o
o
o


Papir-duker til 2 salgsbord
Servietter til pynt på bord (fine) 1 pk.
Servietter til servering (3 big pak?)
Papptallerkner (300 stk)
Plast-t-skje (300 stk)
Kniv og gaffel (100 sett)
Alufolie til karbonader og blomsterpottepynt
T-lys (en liten pose)
Kaffe (2 kartonger)

Handleliste Rema (Bestilles og hentes)
o Ketchup 3
o Sennep 2
o Sprøstekt løk (Ingvild sponser)
o Kuli og boller (etter klasselister/allergi-lister
o Brødskiver til karbonadesmørbrød (100 skiver?)
o Smør til brød
o Tomater
(pynt karbonadesmørbrød)
o Agurk
(pynt karbonadesmørbrød)
o Salat
(pynt karbonadesmørbrød)
o Lomper

David
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FAU representantenes oppgaver på 17.mai, før det starter: oppmøte 09.30:











Åpne skolen, husk kode
Levere marsipankakene til kjøkkenet
Låse opp begge bommene
Sette ut talerstolen og pynte rundt den.
Bære ut lydanlegget og koble dette
Fordele veksel til salgstedene i skåler,
pengeskrinet oppbevares inne på kjøkkenet.
Låse opp do-dører ute (ved førsteklasse-rommet)
Låse opp dodør inne
Henge ut balkongflagg og evt småflagg ute.
Sørge for at dører hvor ingen skal inn, er lukket og låst.

Lars
Lars
Lars
Kjetil
Kjetil
Jan Edgar
Lars
Lars
Kjetil
Lars
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