
Referat fra Herstad-Dagen 2017 
 
KAKELOTTERI 
Kakelotteriet gikk bra, men det holder med 2 vinnerlodd per 100 i stedet for 3. 
 
ANSIKTSMALING 

På ansiktsmalingen var det til sammen 4 ansiktsmalere som var på vakt, og det holdt akkurat i år, men 
det var ikke nok med 4 ansiktsmalere på Herstad-Dagen i 2016. 
Det er feil at ansiktsmalerne bruker sin egen sminke. Kanskje FAU kan dekke dette? 
 
KASSERER 
Kasserer er en en-mannsjobb, særlig nå som dette er et gratisprosjekt. 
 
NATURSTI 

Naturstein var en suksess, og det var ca. 250 som deltok på dette. 
Silje, som hadde ansvaret for dette i år skal også ha ansvaret i 2018, inkl. referat. 
 
PEPPERKAKER  

På Pepperkake-bakingen trengs det minst 8 voksne for å håndtere dette. Det er behov for ca. 11 kg 
pepperkakedeig. 
 
POPCORN 

Popcorn ble poppet fra 5.5 kg popcorn-mais, og det var en passe mengde. 
 
SPØKELSESHUS 
Spøkelseshuset var bra i år, og det var en suksess med litt fornyelse. 
 
LYKKEHJULET 

Lykkehjulet var årets vinner! Alle ville snurre mange ganger og det var nok premier, til tross for at det 
var få som leverte. Kanskje man skal ha flere tider folk kan levere på? Det anbefales større plass og 
en organisert kø. To personer burde stå her.  
 
BASAR 
Basaren var bra dette året også. Vi kan spørre Elin om å lage en liste over hvem som ga  
premier, så blir det lettere. 
 
KAFETERIAEN 
Prislister følger gratisprinsippet (kaker/kaffe = 5, pølse = 10, brus = 20, saft = gratis), Viktig med god 
bemanning 4personer a to skift på 1,5t fungerer bra. Kaker leveres godt merket og senest kl 11, fint 
med en spredning på hvem som lager hva slik at det ikke blir bare langpanner med sjokoladekake. 
Kaffe kan godt presiseres at også skal leveres da det går mye av det. 
 
Siden FAU setter av penger til dette kan det fint være en aktivitet til. 
 
Det var litt for få som dukket opp på vakt. Hele 3 og 4 trinn stilte med kake og kaffe, jeg tror det var 
passe mengde. 
 
 
 
Hilsen Ida Henriksen 
 

 

  



Innkjøpsliste kafeteria: 

 48 julebrus 0,5l 

 24 pepsi max 

 24 solo 

 54 coca cola 

 18 sprite 

 12 farris lime 

 4 husholdningssaft, 1,5l 

 1 l lettmelk 

 2 stk pølsesennep og 3stk pølseketchup 

 2 pk sprøstekt løk 

 6pk pølsebrød (10 stk) 

 6pk lomper (10 stk) 

 3 pk kyllingwiener (560g) 

 6 pk favorittwiener (1,56kg), totalt 120 pølser 

 4 pk servietter, hvit a 75stk 

 Papptallerken, 18cm 25pk 

 Søppelsekker (store) 

 Kaffekopper 

 


