
Informasjonsskriv til nyttårsballkomiteen skoleåret 2021/2022 

 

Nyttårsballet foregår vanligvis en torsdag i januar. Det pleier å vare fra 18.00-23.00 for elevene. 

En viktig oppgave for FAU er å skaffe foreldrevakter til ballet. Det har vært vanlig at hver klasse på 8. 

og 9. trinn stiller med fem vakter hver. Tanken bak dette er at 10.trinnselevene skal slippe å ha sine 

egne foreldre tilstede på sitt eget avgangsball 

Arbeidet med å skaffe foreldrevakter bør starte i november. Med tanke på at noen av vaktene av og 

til ikke dukker opp kan det være lurt å ha noen i reserve. 

Vakttidene er fordelt på to puljer;  

Pulje 1: 17.30-20.45 

Pulje 2: 20.30-ca 23.30 

Tidsplan: 

17.30: Vaktene i pulje 1 kommer og får felles informasjon fra skolen før de blir fordelt på ulike 

stasjoner 

18.00: Elevene ankommer og henger av seg i garderoben 

19.00: Elevene setter seg til bords. Velkomsttale og servering av mat 

19.30: Damenes og herrenes taler 

19.45: DJ`en starter opp 

20.30: Vaktskifte. Pulje 2 ankommer og pulje 1 går hjem. 

22.15: Kåring (skal vi videreføre dette?) 

22.30: DJ`en avslutter 

23.00: Vel hjem 

Sjekkliste: Hvem gjør hva av skolen og FAU? 

 Skolen FAU 

Leie lokaler X  

Invitasjoner X  

Leie DJ X  

Samle inn penger til betaling X  

Innkjøp av pynt X  

Pynting X  

Informere elevene om regler X  

Informere politiet og 
utekontakten om 
arrangementet 

X  

Bestilling av mat og innkjøp av 
drikke 

 X 

Vakthold  X 

Rydding X X 

 

Fordeling av arbeidsoppgaver 

Oppgave Antall personer Kommentar 

Vakthold ute 1-2 Ønske velkommen, informere 
elevene om hvor de skal 
registrere seg og at det vil bli 



sjekket at de ikke har med seg 
drikkevarer eller annet. Denne 
vakta bør være godt kledt.  

Sjekk før registreringen 4  Skolens ansatte ber elever vise 
fram innhold i eventuelle 
sekker, vesker 

Registrering ved inngangen 3 Det er en fordel at en fra 
skolen som kjenner elevene 
sitter her slik at vi vet at det er 
rett person som slippes inn.  

Garderobe og toalett 6 Alltid en til stede i garderoben, 
alle til stede når det er mest 
trykk. Ytterklær registreres 
med nummer som elevene kan 
registrere på sin mobil. Denne 
vakta har også ansvar for å 
sjekke toaletter med jevne 
mellomrom 

Brusvakt 6 Registrerer og deler ut brus til 
elevene 

Servering av mat Alle som er tilgjengelige når 
maten kommer 

 

Rydding Alle i pulje 2  Det er en fordel å rydde 
underveis. Bruspant og søppel 
samles i søplesekker. Be 
Ammerudklubben om å gjøre 
kost, mopp etc tilgjengelig.  

Leder av nyttårsballkomiteen 
(Nils) 

1 Ansvar for å ta imot foreldre 
og vise til riktig vaktpost. Bør 
være til stede hele kvelden  

 

 

Erfaringer fra 2017:  

Det var beregnet fire elever per pizza i 2017, dette ble for lite.  

Det kan være lurt å dele ut fargede armbånd til elevene når de sjekker inn. Da forhindrer man at 

andre som ikke hører til kommer til utover kvelden.  

Fotostand var populært. Det var kjøpt inn maskeradepinner, og elevene kunne bli avbildet foran et 

pyntet teppe.  

Erfaringer fra 2019: 

Ammerudklubben fungerte fint som lokale for ballet. Særlig viktig er det at her er det også 

aktivitetsmuligheter for de av elevene som ikke liker å danse.  


