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Oppgaver for de ulike klassene til Ekromdagen 

1.klasse:   På selve dagen 

 Pynte gymsalen med markblomster i et glass, bære fram bord 

og stoler til kafe.  

På forhånd 

 Sende ut lapp til foreldre i 1. klasse om baking av kake til 

kafeen og at de skal ha med en blomsterbukett til pynt. Hvis 

klassene har få elever kan det være lurt å bake 

langpannekaker 

 Få tak i nøkkel til å hente bord i gamle gymsalen. 

Etter arrangementet 

 Rydde bord og stoler tilbake. (De ryddes og stables som da 

de ble tatt ut) 

 

2.klasse:  På selve dagen 

 Kafedrift inne (mellom forestilling og olabilløp)Rigge opp bord 

til salg i kafeen. Bord hentes fra gamle gymsalen når 

forestilling er over. Da er publikum på tur ut for å høre 

Kringsjå skolemusikk, så dette går veldig raskt. 

Forslag på å ha kakene langs med veggen og kaffe og kassene 

langs ribbeveggen. Det har blitt en del kø tidligere når man 

har hatt kasse på begge sidene. 

Koke kaffe (det skal stå en dobbel kaffetrakter på kjøkkenet 

som disponeres nede) og tevann- husk egnet termos til 

tevann, blande saft (det har ikke gått mye saft tidligere)  

På forhånd: 

 Sende ut lapp til foreldre om baking av kake og kaffe til 

kafeen 

 Sørge for bemanning og organisering av kafeen 

 Handle inn varer til kafeen i samarbeid med 4.klasse  

(se handleliste og erfaringstall) Handleliste må leveres til 

Kiwi senest mandag uken før arrangementet slik at de får 

bestilt varer. 

Etter arrangementet 

 Gjøre opp kassa, telle 

Scene 
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 Rydde 

 Returnere varer til Kiwi (samordne med 4. klasse) 

 Sette inn penger på FAUs konto (samordne med 4. klasse) 

 

3.klasse:  På selve dagen 

 Arrangerer Olabilløpet 

 Sikkerhetssjekk av bilene ½ time før løpet 

 Premieutdeling, sammen med loddtrekningen 

 Sørge for tilstrekkelig med voksne vakter langs løypa 

På forhånd 

 Invitasjon og lapp for påmelding må sendes ut i god tid. 

 Det har vært en fast speaker (Ketil Nordheim) Vet ikke hvor 

lenge han er det… 

 Sett opp start/ deltakerliste på bilene, Det må være en som 

starter, en tidtaker og en som registrerer tidene. Lage et 

skjema hvor dette fylles inn. Standard skjema som kan fylles 

er greit å ha i denne mappen. 

 Kontakte Politi for avsperring av veien. 

 Skaffe høytaleranlegg, walki-talkier for å holde kontakt 

mellom start og mål. Sperrebånd til å sperre av løypa. 

 Skaffe premier? raskeste bil, årets bil og fiasko prisen. 

Vandrepokal? 

Premier eller diplom til alle som deltar 

 

4.klasse:  På selve dagen  

 Kiosk ute og inne (mellom forestilling og olabilløp) 

 Rigge opp kioskbord. Ute: 2 bord til salg foran 

formingsrommet, 1 bord med tilbehør ved inngangsdør 

(ketchup, sennep, sprøstekt løk) Inne 2 bord til salg foran 

kjøkkenet. 

 Gjør klart til varme pølser til showet er ferdig. Da blir det 

rush!  

På forhånd 

 Få tak i nøkkel til dører og søppelcontainer (samme) 
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 2 plakater med pølse 15kr, brus 20 kr, kronesis og sandwich 

15 kr, isabella og friskis 10 kr og samosa 15 kr . Ferdige 

plakater skal ligge på lager. 

 Sørge for bemanning og organisere kioskene. Minimum 2 

personer i hver kiosk. En til å gå imellom for å fylle på brus. 

Utekiosk:  Pølse, brus, samosa. Innekiosk: Pølse, brus, is. Må 

ha en ekstra pølsekoker (da skolen kun disponerer 1) og 

skjøteledning ute. 

 Handle inn varer til kiosken, samordne med 2. klasse  

(se handleliste og erfaringstall) Handleliste må leveres til 

Kiwi senest mandag uken før arrangementet slik at de får 

bestilt varer. 

 Ordne kasser og vekslepenger til kiosk og kafe. Ta kontakt 

med økonomiansvarlig i FAU. 4 kasser med 750 kr i veksel i 

hver 

Etter arrangementet 

 Gjøre opp kassa 

 Rydde kiosken 

 Returnere varer til Kiwi (samordne med 2. klasse) 

 Sette inn penger på FAUs konto (samordne med 2. klasse) 

 

5.klasse:  På selve dagen  

 Loddsalg 

 Loddtrekning og premieutdeling 

På forhånd 

 Kjøpe inn loddbøker. Det har blitt kjøpt inn 20 blokker. Husk 

ulike farger og bokstaver 

 Skaffe gevinster. Noen har praktisert 50 kr pr elev eller 

levere gevinst til den ansvarlige for gevinstene. Spør lokale 

bedrifter om en gevinst til lotteriet. 

Kiwi- fruktkurv, spør butikksjefen 

Byggmakker Skattum 

Reisebyrået på Strandtorget- gavekort "Danskebåt tur" 

 Hvis en ønsker å bruke høyttaler ved trekning, husk å få 

opplæring på hvordan dette foregår. 
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6.klasse (har ingen oppgaver siden de er ansvarlig for 17.mai-arrangementet) 

 

7.klasse På forhånd 

 Kontakte Kringsjå skolemusikk om å spille på uteplassen rett 

etter at forestillinga er ferdig (ca kl 18.15-18.30). 

 Sørge for at det blir laget invitasjon og sendt ut. Invitasjonene 

sendes ut fra skolen (postmapper). Skolen sørger for at også 

skolestartere får invitasjon til Ekromdagen. 

 

Uavhengig av klasser: Bake samosa til utekiosken for 

de som vil 
 

 

 

NB! De som har ansvar for penger: 

 Kontakt kasserer i FAU for vekslepenger til pengeskrinene. 

 Kontakt 17.mai-komiteen ad eventuelle varer som ikke ble solgt og som  

kanskje selges på Ekromdagen. Men husk at Ekromdagen kjøper kun varer 

som kan selges og som er "vanlig". Dvs ikke brusbokser eller annen is enn 

det vi har på prisplakat. 
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2. klasse har ansvar for kafedrift på denne kvelden. Kafeen er 

åpen mellom forestilling og Olabilløp. Her er en oversikt over 

ansvarsoppgaver for klassa vår. Hvis det er noen som ser ting 

som burde vært løst annerledes så er det bare å si ifra   

Rett etter forestillingen, som avsluttes ca 18, må vi sette opp 

bord for kake/kaffe/saft salg. Disse settes opp langs med veggen inne i 

gymsalen. Vi trenger 6-7 bord. Kakene, kaffe, saft, kopper, servietter mm må 

settes fram. 

Ansvar for å rigge bord og gjøre klar kafeen (1. klasse har ansvar for 

småbordene i salen): 4 personer navngis 

Ansvar for kafedrift: 6 personer navngis 

Har dere ikke mulighet til å stille, er dere selv ansvarlig for å bytte med noen 

andre. Det er viktig at det blir nok folk, slik at det blir en hyggelig kveld for alle. 

De som ikke er satt opp på noe, må gjerne holde seg litt i nærheten for å trå til 

hvis det trengs. 

 

Alle tar med en kake (som er delt opp på forhånd), kakespade og 

en kanne kaffe. Husk å ta med dette hjem igjen etter at festen er slutt. 

Kakene leveres i formingsrommet ved gymsalen fra kl 1615 samme dag. 

 

Alle hjelper til å rydde opp igjen etterpå, sammen med 4. klasse. 

 

Mvh  

Tlf …………. 

  

Vedlegg:  

info til foreldre i 2. klasse 

som sendes 2 uker før 

Ekromdagen 



Siste versjon, 6.juni 2016 

 

Forslag til handleliste: Basert på erfaringer fra de siste 3 årene 
 Is 

Kroneis sjokolade: 8 pakker = 48 is + 5 pakker til skolemusikken 

Kroneis jordbær: 5 pakker = 30 is 

Frisk is 120 stk. (12 pakker) 

Sandwich 90 stk = 18 pakker 

Isabella 60 = 6 pakker  

 Brus 

Coca Cola 86 stk 

Pepsi Max 24 stk. 

Fanta gul: 24 stk 

Fanta rød: 72 stk  

Sprite: 24 stk. 

Farris: 48 stk.  

Urge 24 stk 

Pølser med tilbehør 

Senep 1 stk., sjekk rest, trenger 2 - en til hver kiosk  

Ketchup 2 stk.  

Lompe 12 pakker 

Glutenfrilompe 1 pk 

Pølsebrød 4 pakker 

7 store pakker pølse  

Sprøstekt løk 2 stk 

 

Pølsepapir kan være en god ide å få tak i, litt mer hygienisk. Det skal være 

mange på kjøkkenet på skolen, sjekk der før en event kjøper flere. Tror de har 

det på Nor Engros. Ta med kvittering, så får du igjen penger fra FAU. 

 

2 flasker rød saft 

3 poser filterkaffe 

1 kaffefløte 

Suketter/ sukker 

Kaffefilter 

Søppelsekker 2 ruller 

pappkrus plastikkglass, frokost tallerkener, servietter og teskjeer til 

kaféen. Ca 130 elever, 400 publikum totalt 

=> Viktig å sjekke hva som står igjen nede på kjøkkenet før en handler. 

 

Handleliste må leveres til Kiwi senest mandag uken før arrangementet slik at de 

får bestilt varer. 

Vedlegg: 

Handleliste for kiosk og 

kafe 
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Programmet for dagen 

 

Inngang kr 20 for voksne 

 

Klokka 1700: Elevforestilling.  

 

Klokka 1815: Kringsjå skolemusikk underholder i skolegården 

  

Kiosk med pølser, brus og is. 

Kafe med kaffe, saft og kaker 

Loddsalg (Husk å ta med småpenger) 

 

 

Klokka 1930 (ca): Olabilløp. Sikkerhetssjekk kl 19 

 

Klokka 1950 (ca): Premieutdeling/loddtrekning 

 

 

Vel møtt!! 

 

Hilsen komiteen for Ekromdagen 

  (All inntekt går til FAU sitt arbeid for skolen) 

 

 

  

Vedlegg: 

Invitasjon til alle elvene og 

foresatte 
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Ekromdagen 
 

OLABIL løpet 

 

Tradisjonen tro vil det også i år bli arrangert et eget Olabil-løp i forbindelse med 

Ekromdagen. Tiden fram til juni går fort så alle som har tenkt å delta må vel snart 

komme i gang med å bygge bilen sin. 

 

Hvis du går inn på adressen: www.olabil.no, vil finne masse opplysninger om hvordan man 

kan bygge en olabil! 

 

Vi minner om reglene for løpet: 

 Alle i bilen skal ha hansker, hjelm og heldekkende tøy. 

 Du må bruke kraftige sko (joggesko eller tilsvarende, ikke åpne sko) 

 Maks 2 personer pr. bil. 

 Alle bilene må ha brems 

 

Sikkerhetssjekk blir foretatt ved start. Løpet går ca kl. 1930. 

 

Bruk fantasien og mas på de voksne om hjelp! 

 

Premier til alle! Ekstra premie for: 

 Raskeste bil 

 Årets bil (mest orginale) 

 Fiaskobilen 

 

Påmelding leveres til din lærer innen ___________ 

Har du spørsmål, vennligst kontakt _________________ tlf______________ 

 

Påmelding til Olabil løpet 

 

Navn:_________________________________________________ 

Klasse:____________ 

Navn på bil:____________________________________ 

Underskrift av foresatte/foreldre:_________________________________ 

 

Da det skal deles ut deltakerliste er det ikke lov å skifte navn på bilen etter påmelding!) 

  

Vedlegg: 

Påmelding til olabilløp 

http://www.olabil.no/
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1. Olabilen skal være konstruert slik at den ikke kan være til fare for sjåfør 

eller publikum. 

2. Olabilen skal ikke ha skarpe spiker, skruer eller andre fremmedelementer 

stikkende ut som kan skade fører eller tilskuere. 

3. Olabilens byggemateriale er valgfritt. 

4. Olabilen bør konstrueres lik at førerens ben ikke kan komme mellom 

bakken og bilen, men vi ser også viktigheten med å kunne sette bena ned 

til bakken (Du bestemmer selv, men pass på) 

5. Olabilen skal være utstyrt med effektiv og lettbetjent brems. 

6. Styresystemet skal være av slik art at bilen kan kontrolleres enkelt og 

trygt fra "cocpit". TAUSTYRING er ikke å anbefale da bilen lett velter. 

7. Olabilens frigang over bakken bør ikke overstige 20 % av bilens totale 

høyde. 

8. Type hjul er valgfritt, men må monteres forsvarlig. 

9. Olabilen skal ha 4 hjul og det må være nesten lik hjulstand på for og bak 

aksling. 

10. Olabilen bør ha en eller annen form for veltebøyle, slik at nakke og hode 

er skjermet ved velt. 

11. Alt av bilens "ekstrautstyr" skal være solid fastmontert. Det er ikke 

tillatt å lage bilen kunstig tung. 

12. Alle i bilen skal ha hansker, hjelm og heldekkende tøy. Kun 2 personer pr. 

bil 

 

Det er viktig å lage en olabil som er lav og bred. Husk det er viktig med trygge 

bremser. 

 

HUSK AT DET ER DE FORESATTE SOM GODKJENNER AT BARNET FÅR 

DELTA!!! 

 

  

Vedlegg: 

skriv som deles ut til alle 

elevene 
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Gave         Premie fått fra 

1.   

2.   

3.   

4.   

5.   

6.   

7.   

8.   

9.   

10.   

11.   

12.   

13.   

14.   

15.   

16.   

17.   

18.   

19.   

20.   

Loddene er kjøpt til god pris hos:     NorEngros 

 

Vi takker alle bidragsyterne til Ekromdagen 

Vedlegg: 

Skriv som kan ligge på bordene som 

reklame og takk for premier 


