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BASARHÄFTE

Waldorfbasar
Lördag den 24 november 2018 kl. 11–16.
Basaren är en fest för att sprida glädje och gemenskap. Välkommen med ditt bidrag!

SYFTE
Basarens syfte är att vara en fest med upplevelser för barn och vuxna i waldorfpedagogikens
anda. Pengarna som samlas in används till ”mervärden” för skolan, fritidshemmet och
förskolan via Föräldraföreningen. Dessutom är det ett tillfälle att visa upp skolan och
förskolan för släkt, vänner och alla andra intresserade.

BASARANSVARIGA: KLASS 6
Traditionsenligt organiseras basaren av föräldrarna i klass 6. Vi hoppas ni kommer att ha
nytta och glädje av denna skrift i arbetet med basaren. Välkomna med frågor och
funderingar till kontaktpersonerna nedan.
Övergripande basarfrågor – Carolina Nylander, scc.nylander@telia.com
Mat och Café – Anna Hilmersson, anna.hilmersson76@gmail.com
Underhållningsgruppen – Lara Herren, lara.herren@hotmail.com
Info och Marknadsföring – Johan Nylander, j.nylander@telia.com
Externa försäljare – Anna Djurberg, anna.djurberg@regionorebrolan.se

VIKTIGA DATUM INFÖR BASAREN
20 oktober

Basararbetsdag på skolan, kl. 10-14

26 oktober

Senast anmäla aktivitet och platsönskemål
Lämna kontaktuppgifter för bemanning i café/falafelstånd

23 november

Lämna in bakverk till köket

24 november

Lämna in bakverk och tårtor/pajer till köket

BASARARBETSDAG LÖRDAG 20 OKTOBER, KL. 10-14
I år är den gemensamma basararbetsdagen den 20 oktober. Därutöver får varje klass
bestämma när de vill träffas för att planera och arbeta med sitt basarbidrag. På
basararbetsdagen kommer basaransvariga i klass 6 att finnas tillgängliga. Under
basararbetsdagen kommer elever i klass 8 att ordna med ambulerande försäljning av
fika. Välkomna att njuta av en kreativ dag!

Allmän information
Vissa aktiviteter och upplevelser återkommer år efter år. En del av dessa organiseras
traditionellt av olika klasser, t.ex. ordnar föräldrarna i klass 1 alltid en fiskedamm. I andra
klasser ändras aktiviteterna och hantverken för varje år. Varje familj bidrar med material till
tillverkning och även ingredienser till bakning. Utöver de klassbundna aktiviteterna
uppmuntras föräldragrupperna i de olika klasserna att tillverka något till försäljning på
basaren. Bara fantasin sätter gränser. Ibland delar sig klassen i t.ex. en grupp som syr
vetevärmare och en grupp som tillverkar träljusstakar. Vackra bröd och dörrkransar har
också varit populärt.
Då basarens huvudsakliga syfte är fest och upplevelser för barn och vuxna är alla förslag på
aktiviteter varmt välkomna. Det kan vara allt från olika typer av pyssel, tovning,
ljustillverkning och smide till pinnbrödsbakning och lekar utomhus.

Familjer med barn i flera klasser
Om du har barn i flera klasser, prioritera klass 6 om du har barn i den klassen. I annat fall
prioritera den klass där du städar. De familjer som städar på Linden väljer den klass där de
behövs mest. Självklart är man välkommen att vara med i förberedelserna i flera klasser om
man har tid och möjlighet till det. Det är viktigt att de som är basaransvariga i klasserna
stämmer av så att ni vet vilka familjer som tänker medverka i er klass och kan planera ert
basarbidrag utifrån detta.

Bakning inför basaren
Bakning till caféet samt behov av bemanning av café, falafel- och korvstånd beskrivs klassvis.
Använd ekologiska ingredienser så långt det är möjligt. Obs - använd ej jordnötter.
Ingredienslista skall medfölja alla bakverk, extra viktigt för de som bakar gluteneller laktosfritt. Skär inte upp bakverken och skriv gärna namn på brickor/fat.
Bakverk (bullar, bröd, småkakor och mjuka kakor eller liknande) levereras fredagen 23
november kl. 18.00 – 20.00 eller lördagen 24 november kl. 9.00 – 10.30. Tårtor och pajer
måste levereras på lördagen med tanke på hållbarhet och förvaringsmöjligheter.
Vid frågor kontakta cafégruppen genom Anna Hilmersson, anna.hilmersson76@gmail.com

Underhållning
Vi tar med glädje emot underhållningsbidrag av alla de slag: musik, sång (enskilt eller i kör)
dans, teater, sketcher, poesi, konst, trubadurer, jonglering eller annat. Elever, föräldrar och
lärare, låt fantasin flöda. Anmäl dina förslag till underhållningsgruppen. Vid frågor kontakta
underhållningsgruppen genom Lara Herren, lara.herren@hotmail.com

VILKA AKTIVITETER GÖR VARJE KLASS?
Nedan finns förslag på aktiviteter. Meddela vilka aktiviteter ni tänker bidra med
och platsönskemål senast 26 oktober till Carolina Nylander,scc.nylander@telia.com

Viljan
På förskolan har det ordnats småbarnscafé med lekhörna för de mindre barnen. En skön
plats för de som vill ta en lugn fika. Föräldrar till barn på förskolan bakar och lagar det som
ska serveras. Några år har det anordnats loppis med kläder och leksaker som föräldrar
skänkt. Pedagoger finns på plats för att visa förskolans verksamhet och hålla i en
sagostund eller dockteater.

Solbarnen
Tillverkning av små leksaker eller pyssel i naturmaterial. Något att uppleva för hand, öga eller
näsa. Några förslag på saker: en vacker sten i en liten ask, tomte i ull, lavendelpåse, minivetevärmare. Varje familj bidrar med 10 st småsaker som kommer att finnas till försäljning för
10-20 kr i ”Lilla handelsboden” vilket blir en del av handelsboden som klass 3 håller i. Tala med
föräldrarna i klass 3 om någon av er också önskar bemanna ”Lilla handelsboden” en stund
under basaren.

Klass 1
Inreder traditionsenligt sitt klassrum till ett fiskeläger med brygga, fiskespön och
fiskdammspåsar. En del rekvisita finns på vinden i stora skolhuset så ta en titt där och
komplettera med det ni önskar. Innehållet i fiskdammspåsarna skall vara hemgjort godis som
är fint inslaget.
Bemanning i caféet och falafel/korvståndet: 5 personer till caféet eller falafelståndet som
hjälper till i en timme var kl. 11–16. Klassens basarkontakt anmäler namn, telefonnummer
och e-post för de som ska bemanna café och falafelstånd till caféansvarig Anna
Hilmersson (anna.hilmersson76@gmail.com) senast den 26 oktober.
Till basarcaféet: 3 matbröd eller 40 matbullar per familj. En familj bakar laktos- och
glutenfria bröd.

Klass 2
Inreder traditionsenligt sitt klassrum till en sagoskog. Längs med en stig i den djupaste
granskog kan man höra fåglar kvittra, bäcken porla, se små djur, hälsa på tomtar och vid
utgången bli bjuden på pepparkakor. Ni behöver planera hur sagoskogen skall se ut, ta med
rekvisita till skogen, baka pepparkakor, planera en träff med granhuggning samt kvällen före
basaren iordningställa sagoskogen. Titta på vinden då det kan finnas granfötter kvar sedan
tidigare år.
Bemanning i caféet och falafel/korvståndet: 5 personer till caféet eller falafelståndet som
hjälper till i en timme var kl. 11–16. Klassens basarkontakt anmäler namn, telefonnummer
och e-post för de som ska bemanna café och falafelstånd till caféansvarig Anna
Hilmersson (anna.hilmersson76@gmail.com) senast den 26 oktober.
Klass 2 bakar inte till caféet då man bakar till sagoskogen och till Martinfesten.

Klass 3
Uppvisning av fornyrken och handelsbod. Exempel på aktiviteter: arbete med ull,
kransbindning, hantverksby på skolgården, luffarslöjd, malning av säd och bakning samt
försäljning av bröd, surdeg, godis, mjöl eller annat i handelsboden. En del av
handelsboden kommer i år att vara ”Lilla handelsboden” vilken ordnas i samverkan
med solbarnsgruppen (se under rubrik Solbarnen).
Bemanning i caféet och falafel/korvståndet: 5 personer till caféet eller falafelståndet som
hjälper till i en timme var kl. 11–16. Klassens basarkontakt anmäler namn, telefonnummer
och e-post för de som ska bemanna café och falafelstånd till caféansvarig Anna
Hilmersson (anna.hilmersson76@gmail.com) senast den 26 oktober.
Till basarcaféet: Kladdkaka, tårta eller bärpaj med grädde/vaniljsås el liknande, 15-20 bitar,
per familj. En familj bakar laktosfritt.

Klass 4
Ordnar ett pepparkakshuslotteri med valfritt tema. Det är möjligt att låna
hemkunskapssalen om ni önskar träffas för gemensam bakning.
Bemanning i caféet och falafel/korvståndet: 5 personer till caféet eller till falafelståndet
som hjälper till i en timme var kl. 11–16. Klassens basarkontakt anmäler namn,
telefonnummer och e-post för de som ska bemanna café och falafelstånd till caféansvarig
Anna Hilmersson (anna.hilmersson76@gmail.com) senast den 26 oktober.
Till basarcaféet: Småkakor, 50 st per familj. En familj bidrar med laktos- och glutenfria kakor.

Klass 5
Arrangerar ”Peka rätt”, en gissningstävling för alla åldrar. Föräldrar och elever ritar eller
målar kort, tillverkar priser och bemannar aktiviteten under dagen. Priserna brukar vara
hemgjort godis och småpyssel.
Bemanning i caféet och falafel/korvståndet: 5 personer till caféet eller falafelståndet som
hjälper till i en timma var kl. 11–16. Klassens basarkontakt anmäler namn, telefonnummer
och e-post för de som ska bemanna café och falafelstånd till caféansvarig Anna
Hilmersson (anna.hilmersson76@gmail.com) senast den 26 oktober.
Klass 5 bakar inte till basaren eftersom man bakar till lucia.

Klass 6
Organiserar basaren. Eleverna genomför en aktivitet som kommer att bestämmas senare.
Till basarcaféet: Kladdkaka, tårta eller bärpaj med grädde/vaniljsås eller liknande, 15-20
bitar per familj. En familj bakar laktosfritt.

Klass 7
Brukar ordna med försäljning av pizza eller annat matigt.
Bemanning i caféet och falafel/korvståndet: 5 personer till caféet eller falafelståndet som
hjälper till i en timma var kl. 11–16. Klassens basarkontakt anmäler namn, telefonnummer
och e-post för de som ska bemanna café och falafelstånd till caféansvarig Anna
Hilmersson (anna.hilmersson76@gmail.com) senast den 26 oktober.
Till basarcaféet: Bullar eller lussekatter, 50 stycken per familj. En familj bidrar med laktosoch glutenfria bullar.

Klass 8
Föräldrar och elever i klass 8 organiserar tillsammans med klass 6 caféet i matsalen. Klass 6
står för insamling av bemanning från övriga klasser, sköter alla inköp av t.ex. kaffe, korv,
muggar och annat som behövs samt ser till att planeringen med klass 8 kommer igång. Klass
6 sköter också falafel- och korvståndet. Klass 8 sköter möblering av caféet och tar emot
bakverk på fredag kväll. Slutlig justering av schema görs av klass 8. Klass 8 är även ansvariga
för att städa, diska och ställa iordning caféet (matsal och kök) efter dagens slut.
Bemanning i caféet: Alla elever i klassen har ett entimmespass i caféet. Därutöver minst 8
personer som hjälper till i en timma var kl. 11–16. Klassens basarkontakt anmäler namn,
telefonnummer och e-post för de som ska bemanna café och falafelstånd till caféansvarig
Anna Hilmersson (anna.hilmersson76@gmail.com) senast den 26 oktober.

Till basarcaféet: Kladdkaka, tårta eller bärpaj med grädde/vaniljsås eller liknande, 15-20
bitar per familj. En familj bakar laktosfritt.

Klass 9
Basarbidraget har tidigare år bestämts och arrangerats av klassens elever med stöttning av
föräldrarna. Exempel Spöktunnel, Femkamp, SPA, Tomteverkstad, grillning, våffelstånd,
försäljning av hantverk. Vi ser med spänning fram emot vad årets klass 9 hittar på!
Bemanning i caféet och falafel/korvståndet: 7 personer till falafelståndet som hjälper till i
en timme var kl. 11–16. Klassens basarkontakt anmäler namn, telefonnummer och e-post för
de som ska bemanna café och falafelstånd till caféansvarig Anna Hilmersson
(anna.hilmersson76@gmail.com) senast den 26 oktober.
Till basarcaféet: Kladdkaka, tårta eller bärpaj med grädde/vaniljsås eller liknande, 15-20
bitar per person. En familj bakar laktos- och glutenfritt.

VÄXELKASSA OCH KASSASKRIN
Växelkassa och kassaskrin delas ut till alla som behöver av föräldraföreningen en stund innan
basaren börjar. För att förbättra hanteringen av växel vill vi helst att alla priser ska vara
minst 10 kr och endast delbart med 10. Vi kommer även erbjuda betalning via Swish.

STÄDNING
Alla rum och ytor som har använts för basaraktivitet skall återställas i samma skick som
innan. Grovstäda golven och bär ut skräp och annat från basaren. Ordinarie städansvarig
skall med lätthet kunna utföra den vanliga städningen efteråt. Klass 8 är ansvariga för att
städa, diska och ställa iordning caféet (matsal och kök) efter dagens slut.

TACK OCH LYCKA TILL!
Vi i klass 6 önskar Er lycka till med alla förberedelser. Vi tackar stort på förhand för era
insatser och hoppas att ni får en trevlig basardag. Kom ihåg att bjuda in vänner och bekanta
till denna fest.

