7C+7D Julbasaren 2019
Placering:
I bamba: Café, samt försäljning av förpackade bakverk
Utomhus: Glöggstånd + viss försäljning av förpackade bakverk + korgar för
”promenadförsäljning” av förpackade bakverk.
Behållning från basaren: ca 11.660 kr.
Vi sparade en hel del pengar tack vare att de flesta förbrukningsartiklarna skänktes av en
förälder. Ersättning för utlägg (kaffe, läsk etc) togs ur kassan vid dagens slut.
Alla 4 sjuor delade lika på den totala vinsten.
[7A+7B: Hade bland annat delikatesser och bakverk i aulan. Försäljningen uppgick till 13.570
kr från kafét. Kostnader för div inköp uppgick till 2.609 kr. Vinst att fördela mellan klasser
10.961 kr.]
Det blev alltså ca 5.650 kr/klass.
Priser vi tog
• Kaffe/te 15kr
• Läsk/festis 10 kr
• Kaka 10 kr/biten
• Glögg + 2 pepparkakor 15 kr
• Förpackade bakverk: 20-50 kr/påse, det berodde helt på hur stora bakverk det var.
Men vi ville vara säkra på att bli av med allt, så vi satte vrakpriser och vi fick sålt
ALLT!
• Färdigt pepparkakshus, minns inte vad vi tog, 150kr? OBS! Be folk skriva upp sig på
att göra dem, så att ni är säkra på att ni har flera till försäljning. Vi hade bara ett hus
och det var många som frågade efter det.
Saker som kan behövas:
Kolla om någon kan skaffa engångsartiklar gratis/billigt.
ALLT som folk tar med sig - långpannor, bakformar, ljusslingor, dukar, pennor, knivar, saxar
etc – måste märkas! Det blev en massa prylar kvar som vi inte visste vems det var. Tänk
också på att den som är med och hämtar bord och sånt behöver vara med och ställa tillbaka
det när allt är slut – eller meddela övriga om var möblerna/sakerna kom ifrån.
• kaffemuggar
• små pappassietter (köp många extra, de tog snabbt slut)
• servetter (färger, mönster som är neutrala/passar julen)
• små skedar till dryck och kladdigare bakverk
• 5 kg kaffe
• 1 paket pås-te (man kan nog sälja mer om man tar ett lägre pris än 15kr)
• 7-8 liter laktosfri mjölk till kaffet
• 2 askar? bitsocker – gick åt mer än vi trodde!
• 150 st? burkläsk: julmust, loka, fanta, cola
• 60 st festis?
Försök hålla drycken kyld, hämta in till cafét efter hand.
Se till att alla som jobbar i cafét vet var allting finns, var det finns mer kyld mjölk och dryck
och var det finns fler engångsartiklar osv.
• extra kaffekokare + filter. Det tar alldeles för lång tid att bara använda skolans – blev
lång kö och otåliga kunder.

• termosar för färdigt kaffe
• vattenkokare till te
• kassaskrin & växel
• skärbrädor och knivar för att skära upp till cafét.
• sopsäckar, stora, för skräp och pantburkar.
• bärkassar, mindre sopsäckar på rulle, som folk kan lägga sina inköp i.
Sätt upp ett par sopsäckar med skylt om att pantburkarna ska läggas där, vi fick in ca 100kr i
pant. Kan nog bli mer om man samlar in på flera ställen och om man tar en runda då och då
för att samla in burkar folk lämnat på borden.
• skyltar med swishnr och QR-kod.
• skyltar med priser för kaffe, kakor, drickor.
• maskeringstejp för att sätta upp skyltarna (silvertejp förbjuden).
• självhäftande etiketter & penna för prismärkning av förpackade bakverk. Varje påse
blev prismärkt individuellt av klassföräldrarna.
• extra genomskinliga plastpåsar (3–5 liter) och papptallrikar och röda band för
inslagning på plats om man ser att man behöver sälja caféets kakor i förpackning i
stället. Vi fick för många långpannor så vi skar upp och förpackade en hel del på plats
och lade ut till försäljning.
Det behövs fler färdigpackade kakor än långpannor med kakor till caféet.
• engångsdukar, eller klipp bara till löpare, till borden där folk sitter och fikar.
• dukar till cafét så det ser mysigt ut där alla bakverk läggs upp.
• ljusslingor
• lyktor
• granris
• kulor
• adventsstake
• förlängningssladd
Ha folk på många olika ställen i cafét som kan ta betalt för förpackade bakverk, så att det inte
blir en enda lång kö. Ha gärna två ”café-kassor”, en på varje sida, där man kan köpa dryck
och bakverk till direkt förtäring.
Inga bakverk som kräver kylning!! Det blir väldigt varmt i caféet. Vi hade någon som kom
med en tjusig cheesecake, men den smälte ju direkt och gick varken att sälja förpackad eller
bitvis.
Glöggstånd utomhus:
• 1 kokplatta
• förlängningssladd som tål att vara utomhus
• stor gryta
• slev
• plastdukar som tål spill
• låna litet tält/tak av föräldraföreningen/skolan
• ljusslingor
• granris
• skyltar med Swish och QR-kod
• 4 lådor pepparkakor
• 1 tub mögelost
• 8-10 flaskor? Glögg, alkoholfri
• russin

• servetter
• små skedar
• högtalare för mysig julmusik
• korgar man kan lägga bakverk i för att gå runt och sälja
Vi hade ett bord med kokplattan och glöggen och pepparkakorna och ett bord där
färdigpackade bakverk fanns till försäljning.
Arbete
• Vi klassföräldrar var först med på föräldraföreningens möte om julbasaren.
• Några veckor senare hade vi ett eget möte där vi planerade, beslutade och fördelade
ansvar.
• Planering av bemanningsschema, göra utskick till klassen, skaffa in engångsartiklar,
glögg, läsk, kaffe, dekorationer, etc.
• Kvällen före basaren var vi i bamba och gjorde i ordning, tog emot bakverk och
dekorerade.
• Vi var på plats tidigt på basarmorgonen och gjorde i ordning glöggståndet utomhus
och vi stannade kvar efteråt och städade och räknade kassorna.
• Under basaren var det eleverna med hjälp av klassföräldrarna som bemannade
stationerna (alltså inte alla föräldrar i klassen).

Brev som skickades ut till alla föräldrar:
Hej 7C och 7D!
Det börjar dra ihop sig till årets julbasar, lördagen den 23 november kl.10–14.
Alla 7:or kommer att dela på förtjänsten från julbasaren i år, så ingen konkurrens!
Vi i klass 7C och 7D har tillsammans hand om cafét och försäljningen i bamba, samt
glöggståndet och försäljningen utomhus.
Det ni behöver bidra med är att baka till cafét och till försäljningen. Varje elev ska bidra med
två stora bakverk.
Några gluten-/laktosfria bakverk är också välkomna.
Lägg gärna med en lapp med ingredienserna. Obs! Inga nötter!
Hela, stora mjuka kakor (t.ex. i långpanna) ska inte delas i småbitar, det gör vi på plats.
Bakverk till försäljningen packas i påsar på engångstallrik, med julsnöre.
Förslag på bakverk:
Pepparkakshus (fint dekorerat och förpackat med cellofan)
Mjuk pepparkaka
Kärleksmums
Morotskaka
Chokladbollar
Muffins
Bröd, julbröd
Småkakor (mördegskaka, kolakaka, hallongrotta osv)
Bakverken lämnas in fredagen den 22 november mellan kl. 17–19 i bamba.

Schema för eleverna ligger i det bifogade dokumentet. Behöver era barn byta tid önskar vi att
ni löser det själva, men meddelar oss ändringen, så att vi kan uppdatera schemat.
Med vänlig hälsning,
Klassföräldrarna i 7D

