
Møtereferat 7.klasse avslutning 
Møtedato 04.05.2018 

Deltakere, tilstede Christina (Sanne) 
Helene (Maiken) 
Ingvild (Fedrik) 
Ingvild (Sander) 
Lene (Lars) – ikke tilstede 

 

Dato for avslutning 19.juni 

Tide 18:00 

Sted  Herstad skole, personalrommet, klasserommet og gymsal 

Antrekk Pent / sommerlig 

Deltagere 24 elever, foresatte og lærere 

 

Oppgaver Beskrivelse Kommentar / 
oppdateringer 

Ansvarlig 

Forberedelser elevene har ansvar for; 

Innbydelser Innbydelse til lærere og assistenter 
henges opp på personalrommet 
slike at de som som ønsker kan 
melde seg på 
 
Innbydelse til forestatte 

Klassen og lærerene 
lager innbydelse og 
sender den ut 

Sylva/klassen 
(Christina 
snakker med 
Sylva) Bordkort Elevene lager bordkort til seg selv 

og sin familie 
 

Underholding Elevene forbereder 40 minutter 
underholdning 

 

Forberedelser foresatte har ansvar for; 

Mat Alle foreldre oppfordres til å ta med 
en rett hver. 
 
Det er laget en oversikt med 
forslag til hva de forskjellige 
familiene oppfordres til å ha med. 
Se egen liste. 
 
Spørsmål; kontakt Christina via FB 
siden eller tlf. 91598459 

Maten må være 
serveringsklar 
  
Kaker må være skåret 
opp.   
 
Husk; Kakespade og 
serveringsbestikk 
 
 

Christina 

Kaffe Alle som har jente i klassen tar 
med seg en kanne kaffe 

 Foresatte til 
jentene 

Kaken! Bestille kake til 75-80 personer 
med bilde av klassen 

 Ingvild (F) 

Allergier Hvis noen har allergier ber vi om at 
dette meldes fra til Christina  

 Christina 

Tallerkner og 
bestikk 

Sjekke hva som finnes på FAU 
rommet av; 

• Bestikk  

• Tallerkener 

• Glass 

• Lysestaker 

• Duker 

Duker;  

• Hvit; 5 doble 
lengder 

• Blå; 1 lengde 
Bestikk & tallerkener; 

• Tallerkener; 82 stk 

• Glass; nok 

Helene og 
Ingvild (F) 



• Pynt til bordene (blomster) • Kniver; 73 

• Gafler; 67 

• Teskjeèr; 44 

• Lysestaker; nok 

• Lys; nok 

• Vaser; nok 

Bilder Ønsker å vise bilder og korte 
videosnutter av elevene fra årene 
de har gått på skolen. 
Vil bruke klassens FB side for å 
spørre etter bilder som vi kan 
bruke. 

Lars har opprettet en 
Dropbox.  Link til 
boxen er sendt ut til 
alle foresatte på mail. 

Lars (Axel)  

Tale Tale fra foreldrene til elevene  Lene 

Innkjøp 

Drikke Kjøpe inn brus til elevene, og 
foresatte hvis nok penger 

Har brus fra disco’n 
Eventuelt kjøpe til 
foresatte? 

Lene 

Mat Kjøpe inn; 

• Loff 

• Smør 

• Pizza 

• Hamburger 

• Frukt 

Ingvild (F) ordner 
pizza. 
 
Lene ordner resten 

Lene 
Ingvild (F) 

Pynt etc. Kjøpe inn; 

• Servietter 

• Blomster til bordene 

Ingvild (F) tar med 
blomster til pynting av 
border 

 
Lene 
Ingvild 

Gaver   Lene/Ingvild (F) 

    

Selve avslutningsfesten 19.juni 

Rigging Rigge bord og krakker.  
Dekke og pynte bord. 
 
Ta i mot maten 
 
Møte opp kl. 16:00 
 

 Helene 
Christina 
Ingvild 
Ingvild 
Steffen (Sanne) 
Christian 
(Fredrik) 
Are (Wilfred) 
Lene 

Rydde 
underveis 

Rydde vekk mat og sette frem 
kaker etc. 

Alle er velkomne til å 

hjelpe til 😊 

1 foreldre til; 
Kristoffer 
Maja 
Teodor 

Rydde etter  
avslutningen 

Rydde, vaske opp og vaske over 
etter avslutningen 

Alle er velkomne til å 

hjelpe til 😊 

1 foreldre til; 
Iver 
Victoria 
Elias 
Felix 
Anna 

 

 

 



Mat til festen, 

Vi ber de foresatte ta med seg; 

NB. Ta med en stor porsjon slik at vi får nok mat....vi blir ca. 80 stk. 😊 

Elev Ta med følgende mat  

Tilbehør (salat, potetsalat, poteter, foccachia) 
Iver Salat (gresk) og dressing  

Joseph Salat og dressing  

Sanne Potetsalat og dressing   

Aurora Foccachia (2 langpanner) og dressing   

Victor Foccachia (langpanne) og dressing  

Viktoria Råstekte poteter el.l potetsalat og salat  

Asia  Salat og dressing  

Eggerøre m/tilbehør 

Sander Eggerøre m/spekemat og potetsalat  

Teodor Eggerøre og laks + elstra eggerøre  

«Hovedrett (Kjøtt, fisk, vegetar) 

Felix Kjøttrett  

Martin Vårruller og scampi  

Fredrik Brierett m/kjeks – dobbel posjon  

Amrita Stekt ris + grønnsaker (indisk?)  

Maiken Kjøttboller   

Anna Kyllingrett  

Sabina  Kjøttrett  

Maja Kjøttrett  

Pai og dressing 

Lars Pai – 2 stk  

Axel Pai og råstekte poteter eller potetsalat  

Kake og frukt 

Nedas Kake  

Ramjar Fruktfat   

Wilfred 2 langpanner med Brownie  

Kristoffer Kanelsnurrer m/melis  

Elias Sjokoladekake og friktfat  

Kaffe 

Maiken 

Kaffe 

 

Sanne   

Aurora  

Sabina  

Maja  

Anna  

Amrita  

Asia  

Victoria  

 

Ved spørsmål; ta kontakt med Christina på Facebook eller SMS (91598459) 

 

Alle rettene må være serveringsklare og med bestikk slik at det bare er å forsyne seg. 



 

Budsjett 

Køpe inn; Inn Ut Kommentar 

Overført fra skolen/FAU 7000,- -  

Kake  1900,-  

Brus  700,-  

Loff og smær  300,-  

Servietter  200,-  

Pizza  - Sponses 

Hamburger  1000,-  

Frukt  300,-  

Blomster  480,-  

Gaver  600,- (i tillegg til penger fra FAU) 

Total 7000,- 3880,-  

 

Herstad, 05.06.2018 

Ingvild S. (mamma til Sander) 


