
NYTTÅRSBALL 

 

Nyttårsballet skal foregå en midtukedag i januar, vanligvis på en torsdag og varer fra kl 1800-2300 for 

elevene. 

 

SJEKKLISTE – HVEM GJØR HVA AV SKOLEN OG FAU 

 SKOLEN FAU 

Leie av lokaler x  

Invitasjoner x  

Leie av DJ x  

Innsamling av penger x  

Innkjøp av pynt x  

Pynting x  

Informasjon om regler til elevene x  

Politikontakt/Uteteam x  

Bestilling av mat  x 

Vakthold  x 

Rydding x x 

 

FAUs viktigste oppgave er å skaffe foreldrevakter til ballet. Alle klassene på 8. og 9. trinn ble bedt om 

å skaffe fem vakter hver. Tanken bak dette er at elevene på 10. trinn skal slippe å ha sine egne foreldre 

tilstede på sitt avgangsball. Dette arbeidet bør starte i november. Erfaringsmessig er det ikke alle 

vaktene som dukker opp, så det er derfor vi ber om fem vakter fra hver klasse. Noen klasser hadde 

også satt opp reserver:0) 

 

VAKTTIDER: 

Pulje 1 kl 17.30-20.45 

Pulje 2 kl 20.30-ca. 23.30 

 

 FORDELING OG ARBEIDSOPPGAVER  

OPPGAVE  ANBEFALT ANTALL KOMMENTAR 

Vakthold ute  1-2 Ønsker velkommen, informerer 

om at elevene skal registrere 

seg og at de vil bli sjekket for å 

ikke ha med f.eks egen drikke. 

Bør være godt kledd og rulleres 

på. 

 

Sjekk før registreringen 

 

4 stk Går igjennom sekker og jakker 

etter uønsket innhold 

 

Registrering ved inngangen  3 stk Elevene registres etter trinn. 

Det er en fordel at en fra skolen 

som kjenner elevene sitter her 



 

Garderobe/toalett 6 stk Fordeler seg på tre disker. 

Oppgir garderobenr. som 

elevene kan registrer på sin  

mobiltelefon. Det må alltid 

være en tilstede. De øvrige kan 

hjelpe til andre steder når det er 

behov. Har også ansvar for å 

sjekke toalettene ved jevne 

mellomrom. 

 

Brusvakt   6 stk Registrerer og deler ut brus til 

elevene 

 

Vakthold ved kjøkkendør 1 stk Passer på at ingen går ut eller 

kommer inn ved inngangen til 

kjøkkenet. Døra må stå åpen 

for å slippe inn luft i lokalet. 

 

Vakthold inngang hovedsal 1 stk  

 

Servering av pizza Alle tilgjengelige Unntatt de som må være på sin 

«post» 

 

Rydding Alle Fordel å rydde underveis. 

Driftsleder har mopper og 

feiebrett vi får låne til 

opprydding. Bord og stoler 

settes tilbake på riktig plass. 

Søppel kastes i container. 

Bruspant samles i 

avfallssekker.  

 

Leder av komiteen 1 stk Ansvar for å ta i mot foreldre, 

fordele foreldrene i grupper og 

være bindeledd mellom 

stasjonene. Bør være tilstede 

hele kvelden 

 

  

 

TIDSPLAN 

Kl 1730 Vakter, pulje 1 ankommer, får felles informasjon fra skolen og blir fordelt på ulike stasjoner 

Kl 1800 Elevene ankommer og henger av seg i garderoben 

Kl 1900 Vi setter oss til bords, velkomsttale og servering av pizza 

Kl 1930 Damenes og herrenes taler 

Kl 1945 DJ’en starter, dansegulvet ryddes for bord – det danses til kl 2215 

Kl 2030 Vaktskifte, pulje 2 ankommer og pulje en går hjem 



Kl 2215 Kåring 

Kl 2230 Siste danserunde 

Kl 2300 Vel hjem, alle sammen 

 

 

ERFARINGER NYTTÅRSBALL 

NYTT AV ÅRET 

 Utdeling av brus - tidligere har elevene mottatt bonger de har brukt for å få utlevert brus. 

Siden bongene har lett for å bli mistet, hadde skolen denne gang kopiert opp bilder av elevene 

som ble brukt til avkryssing. Alle elevene kunne få to brus hver. Etter dette kunne de som 

ønsket det få vann. Vi fikk låne mugger av cateringsselskapet og skolen hadde kjøpt inn 

engangskopper.  

 Fotostand – to lærere tok bilder av elever i ulike grupperinger foran et pyntet teppe. Det var 

kjøpt inn maskeradepinner.  Veldig populært! Kanskje bildene kan vises på tv-skjerm via pc til 

neste år? 

 Quiz – en av foreldrene hadde laget en quiz med tolv spørsmål relatert til skolen og nærmiljø. 

Det var liten oppslutning, kun ca. 10 stk. Premien var et godteriglass elevene skulle tippe 

riktig antall på. 

 Kåring – to nye kategorier. Ledelsen ved skolen ønsker å vri fokuset også litt over på indre 

verdier og fikk med årets moromann og årets solstråle 

 

 

 

PRISER 2017 

 Brus  35,- pr stk 

 Pizza 269.- pr stk 

Elevene betalte kr 200,- og kunne velge mellom tre typer pizza: halal (kylling eller biff), vegetar og 

glutenfri. De kunne få to brus hver. 

Mat og drikke må bestilles gjennom Grorud Samfunnshus samarbeidspartner Eirik og Pedro A/S. 

Disse bestilte i år pizzaene gjennom Peppenos Pizza på Kaldbakken. Det var også der de ekstra 

pizzaene ble kjøpt. 

 

OPPSUMMERING 

 Vi hadde beregnet 4 pr pizza og det var dessverre for lite. Skolen bestilte 15 pizzaer i 

etterkant. Det tok over en time før disse kom. Vi i komiteen hadde fått beskjed om at det var 

alt for mye pizza igjen i fjor, men hadde ingen antall å gå ut i fra. I år var det påmeldt 267 

elever. 

 Godt oppmøte av positive og engasjerte foreldrevakter og lærere 

 Gode tilbakemeldinger fra driftsleder. Det var ikke noe hærværk, god stemning og rask og bra 

opprydding. De siste forlot lokalet ca kl 2330. 

 Høyt trykk på dansegulvet hele kvelden 



 Neste år skal vi dele ut farget armbånd til alle når de kommer. Dette for å hindre at noen 

uønskede gjester kommer inn på ballet. Dette skjedde i år 

 Skolen hadde kjøpt inn kaffe, halvannen litere med mineralvann og sjokolade til foreldrene og 

lærere. Noen fikk halvlitere med brus. Skal alle lærere og vakter få et tilbud om dette? 

 Ledelsen ved skolen måtte i forkant av ballet snakke med elevene som ønsket å ta en  

limousintur etter ballets slutt. 

 Med unntak av pizzabestillingen  - et vellykket arrangement! 

 Møter – årets komité som sent i gang. Vi hadde tre møter, alle i forbindelse med FAU-møter. 

 

ERFARINGER FRA FORELDRE 

ERFARINGER FRA ELEVER 

 

NYTTIG KONTAKTINFO 

 

Grorud Samfunnshus 

Driftsleder Petter K 

Tlf. 22251655 

Telefonen er koblet opp mot driftsleders mobiltelefon, 

som for det meste er tilgjengelig både på dagtid og kveldstid. 

 

Cateringsselskapet Eirik og Pedro 

Pedro  - daglig leder tlf. 916997 

Eirik – kjøkkensjef 41175356 

post@erikogpedro.no 

 

Nyttårsballkomiteen 2017 bestod av: 

Trude Simensen (leder) tlf: 92428680 / truwsim@online.no 

Valborg Holten Jørgensen tlf: 95071527 

Rodrigo Octavio Herrrora Rojas tlf: 99121210 

Daliborka Nicolic tlf: 98070891 

 

NØDVENDIG UTSTYR 

 

 Søplesekker 

 Kulepenner til kåring 

mailto:post@erikogpedro.no
mailto:92428680%20/%20truwsim@online.no


 Tusj, papir og tape  

 


