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Kjære foresatte!

Endelig Julemarkedet igjen! 
Mange flittige hender er 
allerede i gang med å lage fine 
ting. Noen henter frem de beste 
oppskriftene, noen øver på 
dokketeater og andre spiller 
fiolin og finpusser på teknikken.  
 
Markedet gir Steinerskolen på Nordstrand en 
anledning til å vise fram mye av det beste ved 
skolen. Det blir riddertelt med morsomme 
aktiviteter, bueskyting, ponniridning, kafé og 
bakeri, dukketeater, fysikkshow, salgsboder, 
musikalsk underholdning, juleverksted og lotteri 
med flotte premier.

Markedet er en gigantisk dugnad. Foresatte 
ved skolen legger ned en enorm innsats! Det 
trengs for å gjøre det til å den fine dagen det 
er. Men det er hyggelig og fint å bli kjent med 
andre foreldre og ansatte ved skolen – og alle 
besøkende som kommer for å få den gode 
julestemningen vi tilbyr. Barna elsker markedet 
og gleder seg i ukesvis!

(Og sånn apropos det: dagen er en obligatorisk 
skoledag) 

Inviter med venner og familie på en hyggelig 
førjulsdag hos oss lørdag 3. desember! 

Vel møtt!
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dine 4 oppgaver

4) Mat til kafeen & bakeriet

Vi setter stor pris på glutenfri og allergivennlig mat. 

1. klasse 2 økologiske brød pr. barn**

2. klasse 2 økologiske brød pr. barn** 

3. klasse Gutteforeldre: 25 stk cookies m  
  sjokoladebiter** pr barn (10cm diameter) 
  Jenteforeldre: 2 økologiske brød pr. barn**

4. klasse 2 økologiske brød pr. barn**

5. klasse Jenteforeldre: 20 stk kanelboller/skolebrød** 
  Gutteforeldre: 25 stk vanlige hveteboller**

6. klasse Et salatbolle pr. barn***

7. klasse Jenteforeldrene: 20 stk kanelboller 
  eller skolebrød** 
  Gutteforeldrene: Et stykk salat pr. barn***

8. klasse Jenteforeldrene: 30 jule-/småmåkaker** 
  Gutteforeldrene: 1 kake ***

9. klasse En kake pr. barn ***

1) Vakt
Alle familier vil få én vakt per barn, men max to 
vakter (har du tre barn, skal du ikke ha mer enn 
to vakter). Det kommer vaktlister når markedet 
nærmer seg. Trenger du å bytte vakt? Snakk med 
klasserepresentantene.

2) Klassedugnad
Hver klasse skal ha en dugnad hvor dere lager  
noe sammen. Det er julemarkedsrepresentantenes 
oppgave å samle klassen til dugnad. Dato for 
dugnaden bestemmer dere i klassene. 
Se side 16 for hva dere skal lage : )

3) 15 Varer til salgsbodene
Alle familier stiller med 15 produkter til 
salgsbodene. Disse må være av god kvalitet. 

Det kan leveres varer til delikatessen, godterikiosk, 
lekebutikk og håndverk.

Det skal leveres 15 varer per familie.
(Bodansvarlige trenger ikke levere 15 varer)

Alle har fire oppgaver

    * Man leverer mat for maks to klasser. Har du tre barn velger du  
 to matprodukter. 

  ** Skal selges enkeltvis i bakeriet

***  Skal selges porsjons-/stykkevis i kaféen, men ønskes levert hel.

Merking av bakst

Alt som er bakt med økologisk mel må merkes 

som økologisk. Det er også viktig å merke brød 

som er glutenfrie. Alle andre brød må også 

merkes slik at hovedingrediensene fremgår 

(f.eks. rugbrød, nøttebrød, e.l.)

La deg inspirere 
av våre forslag 
på side 8-13! 

Alle produkter  

bør merkes med 

innhold
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Et lite PS! til punkt 4 forrige side, 
“Mat til kafeen & bakeriet”:
Er du satt opp på noe 
du ikke pleier å få til? 
Lag noe annet, enten fra lista, eller noe 
du er god på! Vi får ikke solgt harde 
skolebrød og brente småkaker :) Så 
hvis du for eksempel ikke særlig god 
med gjærbakst, og heller ønsker å 
levere salat eller kake, er det i orden.

nevnte vi kvalitet?
Jepp, det gjorde vi : ) Og nevner 
det igjen. For det er så viktig at 
produktene vi selger er av skikkelig 
god kvalitet. Naturprodukter som ull, 
bomull og bambus er flott, økologisk 
er bra. Alle produkter bør merkes 
med innhold, både det som kan 
spises og det som ikke kan spises.
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Delikatessen 
Her selges hjemmelagde godsaker av ulikt slag, 
gjerne i pyntede glass, i små poser eller pakker. 
Dette er en av kildene som gir mest inntekter, men 
vi kan få enda bedre utbytte av innsatsen om dere 
tar hensyn til følgende:

Glass med syltetøy, tapenade, chutney, syltede 
grønnsaker eller lignende som selges mellom 40 
og 80 kroner går det mye av. Bruk gjerne små glass, 
og lever flere varer. Gjenbruk eller kjøp rimelige 
glass på feks Europris eller Ikea.

Varer som er pent pakket inn selger bedre. Et lokk 
av pent papir eller tøystykke på glassene og en fin 
etikett gjør en stor forskjell.

Delikatesser som koster mer enn 100 kroner kan 
være vanskelig å selge.

Smak på maten før dere leverer den til skolen. 

Merk varene med ingrediensene og om varene er 
økologiske.

Lever gjerne et glass til smaksprøver.

TIPS!
Heite tips om hva du kan 
lage til de ulike salgsbodene 
(ref. pkt 3: 15 varer)

• Gelé
• Godt syltetøy
• Honning
• Saft
• Krydder og lignede
• Fermentert mat og drikke
• Store lefser 
• Julegodteri 

• Karameller 
• Eplesmør
• Glutenfrie julekaker
• Syltetøy
• Krydder og lignede
• Franske makroner  
   i cellofanposer
• Chutney

populære produkter

Kvalitet
 selger! 



1110

Godteri- 
kiosken
Denne kiosken selger karameller, konfekt, marsipan, 
marengs, brente mandler og annet hjemmelaget 
godteri.  

Det er best med godteri i små gjennomsiktige poser 
som kan selges for 10 eller 20 kroner stykket, for 
eksempel 2 konfektbiter, 4 marsipanbiter eller 10-15 
brente mandler. For å kompensere for at det er små 
poser kan dere godt doble eller tredoble antallet 
produkter.

lekebutikken
• Treleker: Trebiler og tregevær er populært!
• Trespill
• Små waldorfdokker 
• Kjepphester 
• Små tavler av finérplater med tavlemaling 
 (skjære ut forskjellige figurer)  
• Hekla dyr (Amigurumi). Kan selges enkeltvis 
 eller henges opp samlet som en uro eller 
 vognkjede. 

Hent inspirasjon og 
oppskrifter på nettet. 

Mye fint å finne!
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Alternative produkter
Kan du verken strikke, sy eller lage chutney, men 
er skikkelig god på indisk kyllinggryte, vegetarisk 
linsesuppe, chili sin eller con carne eller en annen 
gryterett? 

Det er nemlig mulig å lage 15 liter med din 
favorittgryte til kafeen isteden for 15 produkter.
 

håndverk 
Tenk bærekraftig og tenk gjenbruk.
Dette er viktige grunnprinsipper i pedagogikken 
ungene våre lærer og det er fint å selge slike 
produkter på markedet. For eksempel:

• Steiner-penal 
• Fuglekasser – både byggesett og ferdig
• Flaggermuskasser – både byggesett og ferdig
• Brødposer i lin
• Kaffefilter i lin
• Vesker og handlenett 
• Sminkepads
• Bivoksark 
• iPad cover, laptop cover
• Uroer med små figurer (elefanter, fugler)
• Vogntepper, sydd eller tova (lapper, vattert) 
• Små toalettmapper med glidelås 
• Smykker 
• Fredsduer (strikket) 
• Oppvaskkluter
• Jule-/ juletrepynt
• Forklær
• Hårspenner med blomster på 
• Tversoversløyfer med sikkerhetsnål 
• Smekker (både siklesmekker og spise) 
• Luer, sokker, skjerf og votter
• Hjemmelaget håndkrem, leppepomade 
 eller såper (NB! må merkes  
 nøye med ingredienser) 

Et søk på Google kan gi deg 

inspirasjon og oppskrifter til 

masse spennende. 
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OPPSKRIFTER
som funker bra!

25 stk cookies (10 cm radius)

Røres luftig: 225 g smør
   5 dl sukker
   2 egg
   Røres luftig

Bland i:  6 dl hvetemel
   1 ts Vaniljesukker 
   1 ts bakepulver
   150 g grovhakket sjokolade
   50 g malte nøtter

Sett ovnen på 175 °C. Rull tykke pølser, og skjær 
opp i tynne biter. Stekes i ca. 8-15 minutter, følg 
med! (bruk bakepapir på bakeplaten).

3

Ingredienser

vinaigrette

1 dl balsamicoeddik 
3 ss Dijonsennep 
3 ss honning 
2 små sjalottløk, finhakket 
2 fedd hvitløk, finhakket 
¼ ts salt 
¼ ts pepper 
2,5 dl olivenolje 

Bland alle ingrediensene, unntatt olivenoljen, som 
piskes inn til slutt. 

Denne dressingen er en variasjon av den klassiske 
franske vinaigretten og passer til mange typer 
salat. Den kan holde seg i kjøleskapet i mange 
dager.

Ingredienser

Forslag til salatingredienser

Pasta (skruer, 
sommerfugler, rør)  
Solsikkekjerner 
Kikerter
Soltørket tomat 
Bønner
Oliven 

Linser
Avokado 
Ruccola eller andre 
salatsorter 
Rødløk 
Paprika  
Tomat  
Fetaost  
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 Dato for dugnaden  
bestemmer dere i  
     klassene.

KLASSEDUGNAD 
OVERSIKT

1. kl: Hårstrikk, sverd og dyremasker  

2. kl: Tryllestaver og enhjørningshårbøyler  

3. kl: Kranser, julenek og meiseboller  

4. kl: Pizzadeig og fyll  

5. kl: Bivoks papir til store og små matpakker  

6. kl: Lotteriet og basargjenstander  

7. kl: Små skinnpunger med trykk-knapp  

8. kl: Diverse godteri 

9. kl: Diverse gløgg og svelerøre
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Praktisk informasjon
fredag 2. desember (eller 
før): Tøm barnas hyller!
Gangene og garderobene skal pyntes, og det skal 
være plass slik at de besøkende kan henge fra 
seg yttertøy. Vil du sikre at dine barns ting ikke blir 
borte, så vær så snill å rydde vekk fra hyllene senest 
fredag 2. desember, rett etter at skoledagen er 
slutt. Dette gjelder alle klasserom og fellesarealer.

fredag 2. desember:  
Innlevering av produkter
Lever produktene dine fredag 2. desember 
mellom kl 16-18 i klasserommet til 10. klasse,  
i 1. etasje i 113. 

lørdag 3. desember: 
innLevering av mat  
til kaféen og bakeriet
For å få godt med kaker, brød, salat, osv. er det viktig 
at alle leverer det de skal. Bakverk og salat skal 
leveres lørdag morgen, fra klokken 10.00 til 11.15.  
Det kan være greit å ikke få alle suppekjeler levert kl 
10 lørdag, men at det blir spredd litt utover dagen. 
Ta kontakt med oss for å få en avtale på tidspunkter. 

Ansvar for egne barn
Julemarkedet er stort. Området som våre barn 
beveger seg rundt på er dermed ganske uoversiktlig, 
og inkluderer overgang over Nordstrandveien. 

Snakk med barna på forhånd og  utstyr dem med 
mobiltelefonnummer til foresatte.  
Trafikkvaktene vil passe på fotgjengerfeltene, men 
alle må passe på barna sine i trafikken! 

Parkering
Vi anmoder flest mulig om å la bilen bli stående 
hjemme, siden det ikke er mange parkeringsplasser 
rundt skolen. Du kan gjerne oppfordre familie, 
venner og bekjente til å reise kollektivt. De som 
likevel kommer med bil må være snill å ta hensyn 
til naboene rundt skolen. Bruk fornuften når det 
parkeres, slik at utkjørsler og porter ikke blir sperret. 

Opprydding
Private boller, kjeler, fat og annet må hentes på 
markedet lørdag ettermiddag. Du er selv ansvarlig 
for å få med deg dine egne ting hjem etter 
markedet. Dette gjelder alt - både i forbindelse med 
mat og med produkter til bodene. 

Ingen andre har oversikt over hva du eventuelt har 
brukt av private ting i utstillinger og boder. Kjeler, 
boller og fat som ikke blir hentet, settes under 
trappen ned til kjelleren i 113 i noen få dager. 
Etter det kastes det. Stativer og oppheng brukt i 
boder blir lagt på loftet under oppryddingen lørdag 
ettermiddag. Du må selv gå på loftet og lete i 
etterkant.

Vasking søndag
Det er elevene i 10. klasse som vasker skolen etter 
julemarkedet. 
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1. klasse Sunniva Østerbø, Jin Kristian Halvorsen

2. klasse Ingvild Gaasland, Maud Lauvstad Hansen,  
  Kaja Kwetzinsky

3. klasse Shake Karapetyan, Erle Stenberg

4. klasse Lisa Vikane, Kristian Nikolai Wenstøp

5. klasse Marte Beisland, Tina Liebig

6. klasse Lars Mysen, Frank Uhlemann

7. klasse Lisa Vikane, Christina Spaarschuh

8. klasse Frode Haltli, Ester Fremstad

9. klasse Gudmundur Gunnarsson,  
  Astrid Marie Bjerkås

Arbeidsutvalget består av:
Leder: Katinka Brodin; katinkabrodin@gmail.com
Bodansvarlig: Rikard Munoz; rikard.munoz@gmail.com
Vaktlister: Marthe Solaas; marthemoller@gmail.com 
Innkjøp: Trond Aas Andersen; trondaaa@gmail.com
Program: Dordi Strøm; dordi.strom@gmail.com
Områdeleder: Elin Sønderland; elinsond@hotmail.com

Markedkomité: 
Petter Holmern Halvorsen; petterholmern@gmail.com
Tormod Glomnes; tormod@minnesota.no

Vi ønsker videosnutter og bilder fra klassedugnader og 
produksjon av salgsvarer generelt til markedsføring på 
Instagram og Facebook. Supert om dette sendes til: 

steinermarked.nordstrand@gmail.com

Representanter i årets  
julemarkedskomité:

Fine bilder er fint!
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FØLG OSS PÅ 
FACEBOOK!

julemarked
Steinerskolen 
Nordstrand

 
instagram

@SteinerJulemarked 

dele, like og 
invitere folk på 
sosiale medier!

(det funker)


