
IDÉBANK FOR SOSIALE AKTIVITETER/ARRANGEMENTER/FESTER 
 

Klassen skal ha valgt dato for aktiviteter og 4 klassekontakter. 2 klassekontakter har sosialt ansvar og 
skal planlegge klasseaktivitetene i samarbeid med kontaktlærer og foreldre som har meldt seg på til 
dugnad. Her finner dere noen ting å tenke igjennom når dere planlegger:  
 

Tema og sted: 
 
I skolens lokaler 

 Buffet med elevopptreden 

 Iskrem Bonanza (flere typer is og topping) 

 Spillekveld (alle tar med sitt favorittspill) 

 Filmkveld med popcorn (velg film med riktig aldergrense) 

 Kostymeparty (31. Oktober er Halloween) 

 Bokbytte (ta med gamle bøker og bytt med andre) 

 Klassefrokost 

 Hobbyverksted 

 Bakefest 

 Pizzafest 

Utenfor skolen 

 Overnatting på hytte eller ute 

 Piknik i parken 

 Grille på Meklenborg 

 Utflukt til et museum o.l.  

 Uteaktivitet med familier: gå eller skitur, akedag, skøytedag, o.l. 

 Bålgrilling og natursti med lommelykter og refleks - f.eks. ved Meklenborg 

 Samling ved lekeplasser 

 Bading og grilling ved Stensrudvann (har fast grill) 

Invitasjonen: 
 
Kontaktlærer spørres om å formidle invitasjoner til klassearrangement via beskjedperm, samle inn 
svarslipper og gi klassekontakt beskjed om antall påmeldte. Husk å invitere i god tid! 
 
Viktig informasjon å ta med på invitasjonen: 
 

 Tema 

 Dato, tid og sted 

 Hvem er invitert (foreldre / søsken?) 

 Program (elevopptreden, aktivitet)? 

 Hva skal elev/foreldre ta med (for eks. kaffe, saft, matrett, osv.)? 



  Minne om at man ikke må ta med mat med nøtter, peanøtter (ved annen allergi, oppgi 
dette). 

 Hvem skal sette opp utstyr og rydde etter arrangementet?  

 Pris på lodd. (F.eks kr. 5) 

 Be alle om å ta med seg en presang til utlodding. (Pris max kr30). 

 Kontaktpersons epost / tlfnr.  

 Svarslipp med svarfrist og antall påmeldte. 
 

NB! Forslag til invitasjoner finner du på skolens nettside, www.bjorndal.gs.oslo.no 

 
Deling av ansvar: 
 
Det er alltid hyggelig og samles om et måltid på klassearrangementene. Husk å informere om hva 
den enkelte skal ta med. Her er noen ideer: 
 

• Kaker og drikke. Kan dele, f.eks mellom gutter eller jenter: 

 Gutter skal ta med kake 

 Jenter med etternavn som starter med A – L skal ta med kaffe/te 

 Jenter med etternavn som starter med M – Ø skal ta med saft. 
• Buffet/koldtbord. Alle skal ta med seg en matrett og serveringsbestikk. Ta med nok for alle å 

smake.  
• Grilling. Alle skal ta med det de selv ønsker å grille og drikke. (Permanent grill på Meklenborg 

og Stensrudvann. Klassekontakt kjøper kull, tennvæske etc). 
• Kopp/fat/spisebestikk. Alle skal ta med dette. Eller klassekontakt kan kjøpe med 

klassepenger. 
• Sett opp utstyr og rydde/vaske etterpå. F.eks.: gutteforeldre må komme en time tidligere og 

jenteforeldre må rydde/vaske etterpå. 
 

Loddsalg: 
 

 Alle foreldre tar med seg en innpakket presang til utlodding. Pris max 30kr. 

 Kjøpe inn loddbøker og ta med vekslepenger.  

 Selges for kr. 5,-. 

 Inntekt legges i klassekassen. 
 

To uker før:  
 

 Har du laget invitasjon? 

 Har du bedt lærer om å dele ut invitasjon til barna?  

 Har du bekreftet elevunderholdning med lærer? 

 Har du kjøpt inn det du trenger? For eks: bestikk, kopper, lodd, pynt, te, servietter, etc. 

 Har du bekreftet booking av sted og avtalt henting av nøkler? 
 
   
NB! Bjørndal Frivilligsentral støtter opp under lokalt foreldreengasjement og sosiale aktiviteter ved 
å tilby følgende:  
 

 Utlån av utstyr (lavo og liggeunderlag til turer, rød løper og køskiller til skoleball, m.m.) 

 Utlån av Bjørndal grendehuset på ledige ukedager i juni og desember.   
 

Kontakt: www.bjorndal.frivilligsentral.no /48253447 / frivillig@bjorndal.no 

http://www.bjorndal.gs.oslo.no/
http://www.bjorndal.frivilligsentral.no/

