
1   Sammanfattning från alla 9:orna julbazaren 2019:
2   
3   Hej, i klass 9C+9D grillade vi hamburgare. Det gick åt 500 hamburgare (vi hade inga 

haloumiburgare då det var svårt att få tag i och de som fanns var väldigt dyra). Inga 
andra vegetariska alternativ heller, då hänvisade vi till våfflor eller toast. 
Överskottet var 11 080 att fördela på fyra klasser. Klass 9B gjorde toast (2 003 kr) 
och 9A gjorde våfflor (2 150 kr). Totalt fick alla 9:or 3 807 kr var. Vi valde att köpa 
allt från stormarknaderna i närheten, då vi inte hade möjlighet till förvaring (det var 
fullt i frysar och kylar i matsalen). Det finns en kontakt på skolan som kan hjälpa 
till att köpa in hamburgare och bröd till ett bättre pris, men då behöver man ha en 
person som kan avvara en dag för att kunna ta emot leverans, samt säkerställa att man 
har frysar att förvara det några dagar. Uppskattningsvis förlorade vi kanske 500 kr på 
att göra inköpen i butik istället för av kontakten.

4   
5   
6   
7   Vi startade att förgrilla hamburgarna redan kl 9, vilket var tur annars hade vi inte 

hunnit. Hörde att man kan köpa förgrillade hamburgarna, men de blev väldigt sega enligt 
utvärdering från året innan, bättre att grilla direkt från frysta. Vi lånade stora 
bleck med lock från matsalen så att vi kunde ha dem varma. Man måste grilla hela tiden 
för att hålla jämn takt, vid 10-tiden hade vi ca 200 färdiga. Vi lånade 
hemkunskapssalen mellan 9-10 för att hacka grönsaker, som vi hade i stora skålar, även 
dem lånade vi från matsalen. Vi hade 6 bord lånade från skolan, men egna dukar. Tre 
stationer med tält; 1:a betalade man och fick bröd och dricka, 3 bord gick till det. På 
2:a stationen fick de hamburgarna, där hade vi förutom 2 grillar 1 avlastningsbord. På 
3:e stationen fick man ta dressing, ketchup, gurka, sallad, tomat, lök samt rostad lök. 
Där hade vi 2 bord.

8   
9   

10   
11   Gör ett noggrant schema. Ungdomarna måste veta när och vad de förväntas göra. 

Klassföräldrar går i skift för att hjälpa till. Klassföräldrarna grillade och 
ungdomarna skötte resten.

12   
13   
14   
15   Vi sålde ”bara” 300 burkar dricka, tror att vi var för dyra. Vi hade hamburgare 35 kr 

och drickor 15 kr. De sålde drickor inomhus för 10 kr.
16   
17   
18   
19   Inköpslista (vi köpte dricka på Willys, för där fick man lämna tillbaka det man inte 

använt. Fråga dem om det är OK innan inköp). Det var en person som skötte alla inköp:
20   
21       500 hamburgare med bröd (köp in några glutenfria alternativ)
22       Dressing 12 förpackningar
23       Gul lök 1 kg
24       Tomater 6 kg
25       Isbergssallad 6 st
26       Gurka 12 st
27       Rostad lök 1 påse
28       Servetter 5 (á 100 i varje)
29       Burkdricka 300 (13 flak)
30       Dricka tetrapack 20 st (3 pack)
31       Aluminiumfolie 3
32       Soppåsar


