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JULEMARKEDET 2019 ARRANGERES SØNDAG 24. NOVEMBER KL. 11-16. 

Vi gleder oss til å skape et fint, koselig og gøy julemarked med dere alle!  

STEINERSKOLENS JULEMARKED ER ET ARRANGEMENT I REGI AV FORELDREFORENINGA 

OG ER ÅRETS VIKTIGSTE HAPPENING FORDI: 
 Her tjenes det meste av pengene til foreldreforeningen som gis til barna våre, for 

eksempel for skoleturer, spesielle innkjøp, foredrag etc. Uten julemarkedet, ingen 

Steinerskole! 

 Her møter foreldrene hverandre og skaper noe flott sammen i forberedelsen og på 

selve markedsdagen. Dette bidrar til ungenes trivsel og samhold på skolen. 

 Dette er skolens ansikt utad og folk fra nær og fjern kan få oppleve skolen. 

I dette heftet står det meste vi foreldre trenger å vite om forberedelsene og 

gjennomføringen av markedet.  

 



JULEMARKEDSKOMITEEN (JMK) 

 

 

JMK består av en el. flere representanter fra hver klasse.  

JMK er ansvarlige for å forberede og gjennomføre JM i samarbeid med  

foreldrene i hver klasse. Dere vil bli kontaktet ang. vakter, juleverksteder, hjemmeprodukter,  

lyn-lodd etc. Er det noe du lurer på, kontakt representanten i klassen der ditt eldste barn går. 

JM-representantene er til stede under hele JM-helga og er ikke satt opp på konkrete vakter under 

avvikling av julemarkedet. 
 

 

JULEVERKSTEDER  

 

 

JM komiteen arrangerer juleverksted på skolen i forkant av julemarkedet.  

Her kan du komme og lage noen eller alle dine produkter til hjemmeproduksjonen  

under veiledning av andre foreldre med erfaring. Det er veldig koselig og foreldreforeningen  

betaler største parten av materialer i tillegg til barnepass ved behov. For 2019 tar vi en egenandel 

på 50kr pr familie som deltar. 

 

  

For å kunne planlegge innkjøp av 

materialer til juleverkstedet er det 

påmelding til aktivitetene. Viktig at 

dere respekterer fristene.  

Dette er en fin møteplass for foreldre 

på tvers av klassetrinnene.  

10. klasse arrangerer kafe og 

barnepass med støtte fra 

Foreldreforeningen. Inntekter fra 

kafeen går til deres klassetur.  

NB! De som trenger barnepass må 

melde ifra på forhånd, dvs. ved 

påmelding. Barnepass inkluderer ikke 

måltider til barna. Ta med matpakke! 

VERKSTEDER PLANLAGT I 2019 

Søndag 3/11 (påmeld. 28/10) 

 Toving 

 Syverksted Pennal 

Søndag 10/11 (påmeld. 4/11) 

 Toving 

 Tennbriketter og matpapir i bivoks 

 Eventuelt syverksted 

Påmeld: unnibw@yahoo.dk  
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BIDRAG 

Hver familie skal bidra med 

  
1. Hjemmelagede produkter samlet salgsverdi 500 kr (eks.5 ting á 100 kr) 

   
2. Brød og kaker/påsmurte rundstk. (Barnehagen: 1kg pepperkakedeig og en 

porsjon søt gjærbakst) 

    
3. En porsjon hjemmelaget godteri samlet salgsverdi 100 kr 

      4. 5 små innpakkede forundringspakker til fiskekroken (verdi kr 20 pr pakke) 

 
5. 250 kroner fra solgte lyn-lodd (1.-10. klasser, ikke barnehagen) 

 6. Vakt under Julemarkeds-helgen for begge foresatte 

 

1. Hjemmelagede produkter: 

 Produkter laget på verksted/hjemme. Prises på forhånd.  Gjerne bruk naturmaterialer.  

 Eksempler på hjemmeprodukter: Strikke-, hekle-, sy- og tove-ting (som luer, lester, tøfler, 

babyklær, dukkeklær, utkledningsklær, gymposer, vesker, pennaler, grytekluter, sitteunderlag) 

delikatesser (syltetøy, saft, kryddersalt, krydderolje, osv), såper, kremer, treprodukter, kjepphester, 

leker, julepynt, adventsstjerner, adventskalendere, lanterner, lykter,.... 

 Leveres på skolekjøkkenet til registrering fredag ettermiddag 22/11. kl. 15:30-18:00  

2. Brød og kaker/påsmurte rundstykker: 

Foreldrene i 1. – 8. klasse Foreldrene i 9. og 10. klasse Barnehageforeldrene 

3 Brød til Brødboden delikat 

innpakket + ingrediensliste! 

3 Brød til Brødboden delikat 

innpakket + ingrediensliste! 

Brett med søt gjærbakst, 

eks. boller, kanelboller 

(ingrediensliste!) 

1 Kake til kaféen  

(med ingrediensliste!) 

Påsmurt gjærbakst (saltmat) 

til kaféen (rundstykker, focaccia, 

ciabatta e. l. med ingrediensliste!) 

En porsjon 

pepperkakedeig (1kg) 

 Brød, kake, saltmat leveres søndags morgen 24/11. kl. 10:00. 

 Brød leveres i brød- og delikatesserommet, Kaker/saltmat leveres i hovedkaféen 

nede. 

 Ta gjerne hensyn til folk med allergier for melk/gluten/egg/nøtter! 

3. En porsjon hjemmelaget godteri: delikat innpakket samt ingrediensliste! 

Leveres sammen med kaker/brød søndag morgen 24/11 kl. 10:00.  

4. 5 stk. Forundringspakker til fiskeboden:  

Verdi på ca. 20 kroner per ”fiskepakke”. Tenk miljø, helst ikke plast, ikke godteri! Leveres fredag 

22/11. 

5. Lyn-lodd salgsinntekt/250 kr:  

Skolefamiliene får lyn-lodd for salg verdt 250 kr. Når lyn-loddene selges, vil loddkjøper 

umiddelbart kunne se hvilken gevinst loddet gir. Viktig at alle lodd blir solgt. Sørg for å hjelpe 

hverandre i klassen.  

6. Vakt på Julemarkedet: 

I løpet av JM-helgen blir foresatte fordelt på 3 forskjellige vakter, 1 vakt per voksen. Spesifikke 

ønsker om hvilken vakt dere vil ha, meldes til vaktlisteansvarlig maiamosli@gmail.com  Frist er 

fredag 25/10. 
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ROMFORDELING

Hver klasse har ansvaret for sitt rom/sin aktivitet på JM-

dagen. Så langt det lar seg gjøre, prøver vi å la hver 

klasse ha ansvaret for samme rom i noen år. Slik vil hver 

klasse bli gode på sitt rom/sin aktivitet. De vil gjøre seg 

erfaringer som blir i klassen og som blir nedskrevet i en 

perm som hører til rommet. Hvert år vil det komme en 

ny 1. klasse, og en 10. klasse vil gå ut. Hvordan vi skal 

løse dette best mulig må vi vurdere fra år til år. 

Nedenfor er oversikten for årets romfordeling. JMK 

forbeholder seg muligheten til å gjøre endringer. 

VAKTER 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

De tre typer vakter er som følger: 

 

Vakt 1: Lørdag kl. 13.00 og utover: forberede, bære ned fra 

anneksloftet, innrede, pynte, prise, henge opp skilter. 

Vakt 2: Søndag kl. 10-14: klargjøre, sette i gang og gjennomføre 

aktiviteter, selge. 

Vakt 3: Søndag kl. 13.30 og utover: fortsette salg og aktiviteter. 

Avslutte, rydde, registrere resterende varer, bære på anneksloftet, 

vaske, samt hjelpe til andre steder til alle er ferdige. 

Husk å meld ifra om vaktønsker senest fredag 25/10 til 

vaktlisteansvarlig maiamosli@gmail.com . 

 Det er viktig at ALLE tar ansvar for klargjøring og rydding, så ingen 

får stå alene med resten til slutt. 

 Dersom det er for lite folk på et sted, kan foreldre bli flyttet over. 

 Den ferdige vaktlista kommer i ukemeldingen. Du har ansvaret for å 

sjekke lista og gi tilbakemelding om feil/endringer så fort som 

mulig. 

 IKKE ring til skolen angående vaktlista da JM er et 

foreldrearrangement og lærerne ikke har noe med vaktlistene å 

gjøre.  

 Bytt med noen andre foreldre, og ta kontakt med vaktlisteansvarlig 

om endringene.  

 De som ikke kan stå på vakt på Julemarkedet kan bidra med andre 

oppgaver. De kan for eksempel levere noe ekstra mat, produkter 

eller påta seg ansvar for andre ting i forkant av markedet.  

 De som bidrar som arrangør av juleverksted blir fritatt for vakt. Ta 

kontakt med JM-representant i din klasse for avtale.  

 Foreldre som arbeider på skolen (som lærer el.) er fritatt fra å stå på 

vakt fordi de bidrar på andre måter, utstillingsrom, eventyr og 

korsang (barnets andre foresatte stiller derimot på vakt). 
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ROMFORDELING 

Hvem Hva Hvor Representant 

Barnehagen Pepperkakebakeri Fritidskjeller ?? 

1.-2. klasse Brød og delikatesser 1. rom høyre, 2. etasje 
Nina Kvanmo 
Ulrike Grote 

3. klasse Barneboden, fiskekroken 3. rom høyre, 2. etasje Line Maria Berglund 

4. klasse 
Steiner og krystaller, 

Bøker  
2. rom høyre, 2. etasje 

Sammen med bøker  
Marte Myrvold 

5. klasse Uteområdet 
Skolegården og parkeringsplass 

v/Meieriet 
Nadia Leinan 

 
6.-7. klasse 

 

Kafé på kjøkkenet og 
klasserommet + Kaffebaren 

1. rom venstre og kjøkken, 1. 
etasje 

Kari Mette Andersen 
Lena Allertsen 

 
8. klasse 

 
Lysdypping Gråbygget Antje Meschke 

9. klasse Hjemmeproduksjonen 2. rom venstre, 2. etasje Unni Tolbøl Boiesen 

10. klasse 
 

Loppemarked/nissekafe 
 

Ungdomsskolen Maia Mosli 

 

                                                                         

 

Hjertelig velkommen til  

Steinerskolens Julemarked  

i Tromsø. 

 

Søndag, 24.nov 2019! 

 

 

 

 

 


