
      
 JULEMARKEDSHEFTET 

 
  
                                         
                                   

DESSVERRE BLIR DET IKKE NOEN FYSISK ARRANGEMENT I ÅR. 

ISTEDENFOR BLIR DET 

                                          

NETTBUTIKK OG DIGITAL JULEKALENDER 

 HELE NOVEMBER OG FREM TIL JUL 

 

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



 

STEINERSKOLENS JULEMARKED ER  
ET ARRANGEMENT I REGI AV FORELDREFORENINGA 
OG ER ÅRETS VIKTIGSTE HAPPENING 
 
Her tjenes det meste av pengene til  

Foreldreforeningen som gis til barna våre, for eksempel  

for skoleturer, spesielle innkjøp, foredrag etc. 

 

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 som blir litt annerledes i år.  

 

HVORDAN BLIR ÅRETS ARRANGEMENT?  

 
Årets julemarked blir annerledes fra tidligere år på grunn av situasjonen rundt COVID-19. 

 

Nettbutikk: 

Årets salg vil foregå på nett (https://marked.steinerskolentromso.no).  

Nettbutikken åpner mandag 9. nov. Her selger vi hjemmelagede produkter og delikatesser laget 

av foreldrene, og stein og krystaller. Det er ønskelig med hjemmelagede produkter som egner 

seg til nettsalg, altså produkter som man ikke trenger å prøve på. Det vil også være mulig å 

produsere ikke-materielle produkter til nettbutikk, f.eks. julesanger, musikk eller eventyr.  

Nettbutikken vil være åpen hele november og frem til jul.  

 

Julekalender: 

Det planlegges også en virtuell julekalender på Facebook (Steinerskolen i Tromsø – julekalender), 

der vi har korte filmsnutt blant annet om hvordan man lager produktene vi selger, oppskrifter og 

tips om aktiviteter man kan gjøre sammen med barna.  

 

 
JULEMARKEDSKOMITEEN (JMK) 
 
JMK består av en eller flere representanter fra hver klasse.  

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

foreldrene i hver klasse. I dette hefte finner dere informasjon om oppgaver, juleverksteder, 

hjemmeprodukter, lyn-lodd etc. Er det noe du lurer på, kontakt JMK representanten i klassen der 

ditt eldste barn går. 

 

JMK 2020 består av: Miguel Jaques (barnehage), Ove Aigner Haukenes og Line Berglund (1. 

klasse), Marika Ljetoff og Nina Kvanmo (2. klasse), Ulrike Grote (3. klasse), Sarah Schipschack og 

Vivian Mikalsen (4. klasse), Janette Kvanvik og Tatiana Fernandes (5. klasse), Maria Kvamme og 

Inger-Lise Johannessen (6. klasse), Margunn Kilde (7. klasse), Lena Allertsen og Ida Paulsen (8./9. 

klasse), Unn Sørum (10. klasse). 

 
 
 
 
 
 

https://marked.steinerskolentromso.no/


 
 
 

JULEVERKSTEDER 

 
På grunn av smittesituasjonen i Tromsø arrangerer JM komiteen digitalt 

juleverksted 8. Nov. Her kan du bli med å lage noen eller alle dine produkter 

til nettbutikken under veiledning av andre foreldre med erfaring. Dette blir 

spennende og foreldreforeningen betaler største  

parten av materialer.  

 

For 2020 tar vi en egenandel på 50kr pr familie som deltar. 

 

 
De som har meldt seg på juleverkstedet kan hente sine materialpakker på skolen eller annet 

avtalt sted. Vi avtaler tidspunkt nærmere dato.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VERKSTEDER PLANLAGT I 2020 
 
Søndag 08.11. kl. 11-15 
(frist påmelding 4.11.) 

 Syverksted hårstrikk og 
luftballongballer 

 Tennbriketter og 
bivoksmatpapir 
 

Påmelding / informasjon:  
Sarah Schipschack 
(sarah@vitakuben.net) 
 
 
 

 
 

mailto:sarah@vitakuben.net


 
 
HVER FAMILIE SKAL BIDRA MED

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

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

naturmaterialer. 

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

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

delikatesser (syltetøy, saft, kryddersalt, krydderolje, osv.), såper, kremer, 

treprodukter, kjepphester, leker, julepynt, adventsstjerner, adventskalendere, 

lanterner, lykter mm. 

Siden ting skal selges på nettbutikk må alle type klær merkes tydelig med 

størrelser! 

I år kan vi også selge musikkprodukter (og lignende) på nettbutikken, dette 

kan f.eks., være nedlastbare julesanger eller eventyr. 

 Produktene leveres snarest mulig til JMK representanten til klassen til ditt 

eldste barn, (seinest 26. nov). Produktene kan med fordel fotograferes mot en 

fin bakgrunn og bildene sendes til din JMK representant 

2. En porsjon hjemmelaget godteri samlet salgsverdi 100 kr 

delikat innpakket samt ingrediensliste! 

Leveres fortløpende til din JMK rep. Seinest 26. nov. 

3. Lyn-lodd salgsinntekt/ 375 kr: 

Skolefamiliene får lyn-lodd for salg verdi 375 kr (15 remser à 5 lodd, 25kr per 

remse) i uke 46. Beløpet vipses i sin helhet til Ida Paulsen (mobilnummer 40896410) 

når du mottar loddposen. Merk innbetalingen med ditt eldste barns navn og klasse. 

Når lyn-loddene selges, vil loddkjøper umiddelbart kunne se om de har vinnerlodd. 

Viktig at alle lodd blir solgt. Sørg for å hjelpe hverandre i klassen. Mer informasjon 

kommer i loddposen. 

4. Oppgaver tilknyttet nettbutikk eller andre oppgaver for begge foresatte  

Alle foreldre forventes å bidra med ca. 4 timer arbeid tilknyttet salg av varer i 

nettbutikken og med julekalenderen. Vi trenger folk som kan lage korte videoer til 

julekalenderen, legge ut produkter i nettbutikken, eller levere produkter som blir 

solgt. Spesifikke ønsker om hvilke oppgaver dere vil ha, meldes til vaktlisteansvarlig 

Marika Ljetoff (marika.ljetoff@gmail.com). Frist er 13. nov. Siden julemarkedet har 

fokus på nettaktivitet, kan foreldrene gjerne bidra eller blir bedt om å utføre andre 

oppgaver enn nevnt i julemarkedsheftet.   

 

 



OPPGAVER 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Selv om vi ikke kan møtes i år og koser oss med Tromsøs mest 
stemningsfylle julemarkedet, gleder vi oss til å skape julestemning på 

en alternativ måte sammen med dere! 

 

Oppgave 1: Nettbutikk (9. nov – jul) 

Levering av solgte varer. Fotografering av 

varer. Legge ut varer i nettbutikken.  

 

Oppgave 2: Julekalender (9. nov – jul) Lage 

innslag til julekalenderen på Facebook. Hjelpe 

til med å legge ut innlegg/drive 

julekalenderen.  

 

 

Husk å meld ifra om hvilke oppgaver du 

ønsker senest 13/11 til vaktlisteansvarlig 

Marika Ljetoff (marika.ljetoff@gmail.com). 

 

 Hver foresatt skal hjelpe til med årets 

julemarked ved å bidra med 4 timers arbeid. 

Det kan være en oppgave eller flere som 

deles opp (f. eks. 1 time utkjøring av solgte 

varer, 3 timer legge ut varer i nettbutikken).  

 

 

 De som ikke kan bidra på det nevnte 

oppgavene, kan bidra med andre oppgaver. 

De kan for eksempel levere noe ekstra 

produkter eller påta seg ansvar for andre ting 

i forkant av markedet.  


