
Forslag:  
Lærernes lagekvelder er i oktober slik at klassene kan ha sine i 
november.  
Loddbøkene deles ut i oktober og leveres inn i midten av november.  
På dugnadsdagen møter julemarkedskontaktene 30 min før alle andre 
slik at vi har oversikten og er klare til å sette i gang når alle foreldrene 
kommer.  
 
 

Juleverksted 
 
Forkant:  
Det bør velges to julemarkedskontakter pr klasse på foreldremøtet før 
sommerferien. Disse kan fordele oppgavene mellom seg, samt dele 
opp selve julemarkedsdagen - en tar oppstart og en tar nedrigg.  
Alle foreldre må samle på syltetøyglass samt kongler. Vi trenger 
kongler både til kranser og til juleverkstedet.  
 
Klassen som har juleverksted som aktivitet på julemarkedsdagen har 
også kranser som sitt klasseprodukt og det selges i torgboden.   
 
 

Dugnad (lørdag før julemarkedet): 

 

• Ta bilde av klasserommet og send til de som er på nest siste 
vakt og til ryddegruppen. Slik er det lett å sette på plass der det 
skal være. Eventuelt kan det legges ut på klassens 
facebookside.  

• Lag klart rommet med materiale bak "salgspulten" og voksduker 
på bordene og stasjoner. 

• Lag klar noen syltetøyglass med streng og ha noen uten.  
• Gjør klar bivoksplater til lys, NB Husk å ta med kniv til å dele 

dem i to.  
• Klipp veker til bivokslysene.  
• Sjekk at de andre stasjonene har det de trenger.  

Husk å ta med tørkestativ og hårføner. Hårføner brukes til å varme 
bivoksplatene. Tørkestativ brukes til å tørke konglene etter de er malt 
på. Husk å merke konglene med navn.  
 
 

Selve julemarkedsdagen: 

 



To personer møter på første vakt, på de to midterste vaktene bør det 
være minst 3 voksne.  
 

En må "selge" det som kan lages og de andre hjelper til der det 
trengs.  
 

Husk å lage en oversikt over hva vi selger.  
 

Ryddevakten:  
Rydde og sortere ting i kasser. Skrive ned hva som trengs å kjøpes 
mer av til neste år. Sjekk at kassene er merket på alle sider. Bære 
kassene ned til gangen ved helsesøsters kontor.  
 

Til Lagekvelden 

Denne klassen skal lage julekranser. Da kjøper man 20 små kranser 
og en stor på Nesttun blomster, der har skolen konto. Det må også 
kjøpes inn streng.  
 

Den store kransen må det være granbar på begge sider. Denne skal 
ikke selges på julemarkedet men brukes av skolen til 
adventssamlingene.  
 

Noen må ta med granbar, en svart søppelsekk pleier å holde.  
 

Alle må ta med ting å pynte kransen med. Bånd, bær, tørkede 
blomster, kongler etc.  
 

Lagekveld torsdagen før julemarkedet fra 17-19 i klasserommet. Når 
man er ferdig legges de små kransene utenfor boden i skolehagen. 
Den store må man avtale med lærer hvor skal.  
 

Kransene selges i torgboden på julemarkedet.  
 

Forslag til vaktliste 

Husk å legge inn ti min til overlapping mellom vaktene. Husk å skrive 
opp telefonnummer på vaktlisten sånn at man kan ringe dem som ikke 
kommer. Det er også lurt å henge et eksemplar av vaktlisten i 
klasserommet slik at alle har den fysiske oversikten selve dagen.  
 

Forslag til tider:  

VAKT 1 
11 – 13.15:  
2 stk 

 



VAKT 2 
12.50 - 14.30:  
3-4 stk 
 

VAKT 3 
14.20 – 16.00:  
 
3-4 stk 
  

VAKT 4 
15.50 -             
2 stk 
 

 
Generell info til foreldre:  
Julemarked er en dugnad alle foreldre skal stille på. Det er alltid første 
søndag i advent med dugnad lørdagen før. Det er også forventet at 
man stiller på lagekveld med klassen, samt med lærerne.  
 
Hver klasse skal stille med 9 julebrød (egen oppskrift) 

3 kaker til cafe 

 
Hver elev med tre små ting til fiskedammen (ikke reklameartikler eller 
plast) 
 
Levere inn tre ting til salgsboden eller lekkerdisken (noe som kan 
selges) 
 
 
Handleliste til 2023:  

• Nye voksduker (bør være på 3 meter)  

• Grønne strenger til kranser og lykter – 10 stk 

• Grønn og rød papp til julekort 

• Rødt silkebånd til bivokslysene 

• Fargeblyanter 

• Flere farger ull 

• Flere nåler til ullfigurene 

• 20 små halmkranser 

• 1 stor halmkrans 
 
Kranser og grønne strenger kjøpes hos Nesttuntorget blomster, der har skolen konto. Husk 
å merke betalingen med «Juleverksted og hvilket klassetrinn».  
 

Øvrig utstyr kan kjøpes på Tegne Bergen – hobbykjelleren i sentrum, Olav Kyrres gate 2, 5014 

Bergen. Der har også skolen konto, husk å merke med «Juleverksted og hvilket klassetrinn»  



 
Voksduker er enklest og billigst på stoff og stil i Åsane, der må en legge ut. Kvittering leveres 
til ansvarlig for julemarkedet. Husk å merke med navn, kontonummer og «juleverksted og 
hvilket klasstrinn».  

 
Huskeliste 2023:  

• Kniv til dugnaden lørdagen for å gjøre klar bivokslys 

• Samle kongler 

• Samle syltetøyglass 

• Få et skilt som det står juleverksted på?  

• Presisere at man bare skal lage en ullfigur 

• Presisere hvilke julekort vi selger 

• Mange nåler knekker når det lages ullfigurer, trengs det mer veiledning her?  
 
 
 
 

 
 



 

 



 

 



 





 
 



 
 
 

 
 


