Skoldiscot
Gå ut med datum så fort som möjligt. Förslaget är att discot ska vara den 3:e fredagen
efter höstlovet. Arbetschema och annat tar man längre fram, men se till att bestämma
datumet så det passar även för skolan. Boka discobelysningen i god tid dock.
Det räcker att barnen samlas kl.15:45 annars blir det lätt för mycket tid och kvällen är lång
som den är för dem. De slutar skoldagen redan efter lunch men se till att de äter något
innan de kommer tillbaka till skolan. De är rekommenderat att ha 30 min. mellan varje
discopass, annars hinner man inte med garderoben.
Skolan fixar det mesta. De skriver skyltar, ordnar garderoben och iordningställer de som
behövs. Guldföräldrarna ansvarar för att göra arbetsschema, göra inköp av godis, chips,
popcorn, läsk, glow armband, marschaller samt hämta och lämna discobelysningen på
Tylösound. De är givetvis helt upp till er att välja vad ni vill sälja! Vi tog hjälp av barnen att
välja godis sorter. Vi handlade de mesta på Axfood snabbgross då man kan returnera
oöppnade förpackningar. Medlemskort behövs, men det finns säkert någon som kan låna
ut ett alt. hör med skolan.
Barnen gör egna spellistor på skolan men man behöver låna ett Spotify konto av någon.
Köp gärna kolsyrat vatten och saft och inte bara läsk.
Barnen i åk. 5 brukar få pizza under kvällen men vi valde kokekorv med bröd istället för att
spara pengar, till detta drack de saft. Vill man ha pizza så räkna med ca. 6 familjepizzor.
Vi fixade kaffe och bakade och bjöd föräldrarna som var där, vilket jag tror de uppskattade.
Någon av lärarna kommer och larmar när discot är slut, de meddelar vem.
Ta reda på var säkringarna sitter om något skulle hända och ha telefon listor på alla
barnen på ett ställe!
Ha gärna en vuxen vid dörren när ”de små” kommer & går, så de inte går iväg själva.
Övrigt som kan vara bra att ha med är:
*Kassalådor minst 2 st. inkl. växelkassa. Mycket 20-lappar behövs!
*Någon större reseplånbok el. big pack burk att tömma pengarna i, det blir en hel del.
*Platspåsar och snöre om man vill sälja färdiga godispåsar efter discot.
*Bringare till saft.
*Kaffe, termosar, mjölk, socker om man vill bjuda på kaffe + bullar/kakor.
*Engångsmuggar + engångsglas + servetter.
*Tändare.
*Tång el. skedar till godiset.

De är alltid svårt att beräkna hur mycket som går åt och vi hade en hel del över som vi
delvis sålde och sedan gick de varsin liten påse i samband med julfikat. Endast förslag!
8x24 st. läsk varav 1 flak kolsyrat vatten.
120 st. chipspåsar från Bjärechips.
Lysarmband 250-300 st.
S-märken 8 lådor, mycket över!
Jättenappar 1 låda
Mormorslöständer 1 låda
Bananaskids 1 låda
Happy cola 1 låda
Pasta 1 låda
Sura remmar 1 låda
Tuttifrutti remmar 1 låda
Miniburgare 1 låda tog slut efter halva tiden
Surskalle 1 låda
Mjölkchoklad mini 1 låda tog slut efter halva tiden
Klubbor
Annan choklad
Saft gick inte mycket men användes till korven för 5:orna.

Ha en trevlig kväll på discot!
av: Liza Silverholt

