
Kära stora fest, 
 
Tack för erat engagemang i era barn och Kristofferskolan! Arbetet med 
Novemberfesten bygger en social trygghet hos elever och vuxna, vi lär 
känna varandra och varandras barn vilket är mycket värdefullt för alla 
andra sociala situationer i klassen och i skolan i stort. Överskottet från 
Novemberfesten går tillbaka till skolans elever på olika sätt, 
föräldraföreningen styr över hur pengarna fördelas för att på bästa vis 
sätta guldkant på elevernas vardag.  
 
I år är temat för Novemberfesten: kalas!  
 
Att tänka på: 

 Kristofferskolan är en nötfri skola. Ingenting som tillverkas till Novemberfesten får 
innehålla nötter av något slag, inklusive jordnötter. 

 Allt som säljs och skall ätas behöver förses med en innehållsdeklaration. 
 Tänk på att skapa med kvalité, det gäller såväl utsmyckningar som det som skall 

säljas.  
 Kom ihåg att ha roligt och pyssla/baka/tänk tillsammans med föräldrar och elever i 

de klasser som ni representerar  En viktig poäng med Novemberfesten är att 
man ses utanför den vanliga hämtningen/lämningen och på föräldramöten  

 Klasserna presenterar sin aktivitet under högtidliga och festliga invigningen på 
stora scenen kl 12 på lördagen. 

 Klasserna ordnar sina aktiviteter så att de kan öppna kl 12 på lördagen.  
 Klasserna planerar för att städa sina områden på lördagskvällen. 
 Klasserna ställer iordning ”sina” klassrum och städområden på söndagskvällen 

och ser till att få ok från Lilla Fest innan man lämnar Novemberfesten.  
 
Detta gör de klasserna på årets Novemberfest: 
 
Klass 1 

 Café  
 
Klass 2 

 Fiskdamm 
 
Klass 3 

 Bondens marknad inklusive julgodis-försäljning i hallen 
 Glögg 
 Pepparkaksbak 

 
Klass 4 

 Vikingar och Nornor 
 Korvgrillning + dryck (obs, vegetarisk korv och glutenfritt bröd behöver finnas) 

 
  



Klass 5 
 Ett spelrum med brädspel runt väggarna och några större spel på golvet 
 Peka rätt (vykort finns i basarförrådet) 
 Ett orientaliskt rum med thésalong har det varit tidigare. Tänk gärna fritt och skapa 

ett rum med något ätbart som knyter an till årskursens tema.  
 Popcorn-ståndet  
 På lördagen kl 12 inleder klass 5 med dans på stora scenen 

Klass 6 
 Dockteater  
 Leksaksförsäljning 
 Lyckohjul 
 Gissa dockans namn 
 Sockervadds-ståndet  
 På söndagen kl 16:30 håller klass 6 i lykttåget i den stora aulan 

 
Klass 7 

 Julmarknad 
 Ställer iordning och plockar ner barnvagnsparkering varje natt 
 Barkbåtarna 

 
Klass 8 

 Thésalong i stora salen 
 Iordningställande och bemanning av bivax/jul/waldorf-pyssel (skylta upp ordentligt 

och schemalägg pysselintresserade personer ) 
 Bokhandel (förutsatt att vi har en bokhandlare i år):  

o Böcker ska bäras till bokhandeln fredag eftermiddag och tillbaka söndag 
kväll.  

o Ställa i ordning. Bokhyllor till bänkarna finns.  
o Bemanning hela helgen. 

 Stenhandel (förutsatt att vi har en stenförsäljerska i år): 
o Eleverna hjälper till att bära in alla stenar på fredagen och bära tillbaka dem 

på söndagen  
 
Klass 9 

 Risgrynsgröt, även laktosfri 
 Iordningställande av sagotunneln, elever medverkar och föräldrarna är ansvariga. 
 Bemanning av sagotunneln med (minst) 1 vuxen och valfritt antal elever hela 

tiden. VIKTIGT med ett väl fungerande biljett-system! 
 
Klass 10 

 Soppa med smörgås 
 
Klass 11 

 Karusellen på stora scen, bemannas lördag och söndag (ställs i ordning på 
torsdagen) 

 Spöktunneln 
 Antikvariat: Ställa i ordning samt bemanning hela helgen, 5 kr/bok är ett tips   

 
  



Klass 12 OBS! Klass 12 behöver vara med på Stora Fest-mötena. 
 Bar  
 Varm mat? Tröjförsäljning? Tänk till själva vad ni kan göra för att öka era intäkter 

och stäm av med Lilla fest för att få ok. 
 Parkeringsvakter fredag, lördag och söndag 
 Bemanning av elevutställningen 
 Dekorera stora salen, en konstnärlig ledare behövs  

 
Kommande träffar med Stora Fest är kl 19:00 den 19/9, 14/10 och den 6/11 i 
caféet på Kristofferskolan. Kl 18:45 öppnar vi dörrarna och har dukat 
fram fika.  
 
Lilla Fest nås via info.novemberfesten@gmail.com 


