
JULBAZAR  PÅ EBBA PETTERSSON  - 30 NOVEMBER 2013 - 

Julbazaren är öppen kl.11-14.   

Varje år genomförs en uppskattad julbazar på skolan. För att underlätta för alla inblandade infördes för några år sedan ett 

schema över vilka klasser och årskurser som gör vad. Detta gjordes för att minska kaoset och utöka bredden på bazaren. 

Tanken är att klasserna inte ska konkurrera med varandra om samma aktiviteter. Det innebär att vissa årskurser får in 

mer pengar än andra, men det jämnar ut sig i längden. De mest inkomstbringande aktiviteterna har lagts i de årskurser 

som sparar pengar till t.ex. skolresor och annat.  

Årskurs  

 0: Ni är gäster och njuter av att gå runt, samt tittar inför kommande år. Dock skoldag även för dessa barn. 

 1: Pyssel. Valfritt om ni vill ha pysselhörna eller bara sälja pyssel. Julkort?  

 2: Julgodisförsäljning (gärna hemmagjort).   Snurrande hjul med godis? 

 3: Fiskdamm och ev. andra lekar. Viss julgodisförsäljning. Kom överens med åk.2. 

 4: Glögg och julmust med pepparkakor som tillbehör att äta där. Pepparkakshus?  Pepparkaksförsäljning ”att ta 

hem”.  Även julloppis, med saker ni samlat in eller kommit över billigt. 

 5: Bok- och CD/DVD -försäljning. Försäljning av lusselinnen/tomtedräkter mm. Loppis med leksaker. 

 6: Julgrupper, kransar m.m.(hemgjorda såldes bäst förra året). Ev. vedförsäljning. Julpynt. 

 7: Café med kaffe, kakor mm + försäljning av julmatsbröd, lussekatter m.m. (för att ta hem) 

 8: Lotterier med korgar och tombola 

 9: Lunchförsäljning av hamburgare, korv och bröd el dyl. ”lunchmat” 

 

I år ska vi vara i bamba, nya gymnastiksalen, aulan, Donsö och ”administrationskorridoren”. Vi försöker placera 

klasserna så att mesta möjliga flöde och trivsel uppstår. Föräldraföreningen står för placeringen. 

Årskurserna vinner på att prata med varandra och komma överens om hur det ska genomföras istället för att bara 

konkurrera. Kanske komplettera varandra istället eller samarbeta och dela upp vinsten. Målet med julbazaren är också 

bl.a. att barn och vuxna lär känna varandra bättre både i den egna klassen och i parallellklasserna. Det är lätt att bara 

fokusera på pengavinst... försök att se andra vinster också! 

Alla elever ska också skänka en bok eller CD/DVD till åk 5. Böcker skall vara barnböcker, ungdomsböcker eller 

vuxenböcker med nyare titlar, då det tidigare år har varit problem att få sålt vuxenböcker av äldre karaktär.   

 

Alla som bakar måste tänka på att det ska vara nötfritt. Detta gäller även i godis.  

 

Försök också få fram julstämning och glädje i klasserna så att det känns roligt att vara där. 

 

Det är respektive klassföräldrar som skall ansvara för att klassen planerar och genomför ovanstående aktiviteter. Däremot 

ska alla föräldrar och elever hjälpa till med förberedelser, genomförande och avslutning av dagen. Tänk på att det är 

obligatorisk närvaro på bazaren – är man förhindrad att närvara får man ansöka om ledighet eller sjukanmäla.  

 

Eleverna ska vara på skolan i minst 3 timmar för att det ska betraktas som en skoldag! Rektorns beslut. 

 

Skolan är öppen på fredag 29 november mellan kl. 16-19 för inlämning och iordningsställande. Skolan öppnar 

också kl. 9.30 på lördagen.  När vi lämnar på lördagen ska skolan se ut som innan och vara klar för skoldag, alltså städad 

och iordningsställd. 

 

Efter bazaren skall varje klass skicka en utvärdering via e-post  om vad som gjordes, hur det gick, hur mycket det såldes för 

och vad som kan förbättras inför nästa år.  

Frågor och åsikter kan mailas till christina.wallberg@hotmail.com   

 

Vi hoppas att denna lördag blir en mycket uppskattad och givande lördag! 

 

Med vänlig hälsning, Styrelsen för ebbas föräldraförening 

mailto:christina.wallberg@hotmail.com


 

 


