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Viktig information till föräldrar om skoldiscot 

Allmänt: 
• Discot ordnas för att samla in pengar till förmån för lägerskolan och studieresa för 

klass 3 
• Discot anordnas i Föräldraföreningens regi i samarbete med Börje skola. Skolan 

planerar datum och fördelar ansvariga föräldrar per tillfälle. Det planeras in 3 discon 
per termin. 

• Föräldraföreningen uppdaterar discopärmar samt köper in kiosksortimentet. 

• Discopärm, växelkassa och kod till idrottsgården lämnas ut av Föräldraföreningen. 
Information finns även på Föräldraföreningens hemsida, http://
foraldraforeningeniborjeskola.weebly.com/disco.html. 

• Klass 6 arrangerar och ansvarar för discokvällen tillsammans med föräldrarna. 
Föräldrar i klass 3 står i kiosken. 

• Alla föräldrar bör vara delaktiga, minst två från 3:an och två från 6:an vid varje tillfälle 

• En rekommendation är att barnen får ha högst 60 kr med sig till entré och kiosk 

• Discot pågår mellan kl 18.30 och kl 22.00 

• Kiosken stänger kl 21.30  

Lokalen: 
• Föräldraföreningen hyr idrottsgårdens stora sal 

• Idrottsgårdens hyra bekostas av Börje sportklubb eftersom många barn är 
medlemmar i BSK 

• Kioskbord ställs upp längst ner i korridoren mot förskolan. 

• Ett bord ställs upp i entrén där 6:orna tar inträde och noterar närvaro. 

• Dörrarna till andra rum än stora salen ska hållas stängda 

• Det finns extra ventilation som man slår på via en knapp på höger sida om dörren 

Brandskydd: (3:ans och 6:ans föräldrar ansvarar tillsammans för att detta uppfylls). 

• Kontroll av nödutgångar (de skall gå att öppna inifrån och ut). Nödutgångar är 
uppmärkta i stora salen samt hallen.  

• Kontroll av att övriga utrymmen är stängda och att inga barn vistas där. 

• Kontroll av hur många barn som finns i lokalen (sker i samband med att 6:orna tar 
inträde). Notera när någon går hem. Namnlistor finns i discopärmen. 

• Alla skall veta att uppsamlingsplatsen är på gården utanför. 
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Föräldrauppgifter: 

• Ta kontakt med övriga ansvariga föräldrar för att samordna vem som gör vad 

• Kod till idrottsgården, discopärmar samt växelkassa hämtas hos discoansvarig  i 
Föräldraföreningen (se kontaktuppgifter på hemsidan).  

• Dörrarna till discolokalen öppnas kl 18 (om inget annat överenskommes mellan 
discoföräldrarna) 

Regler som barnen själva satt upp 

-man får inte gå längre än 5 m från trappen utomhus 

-man får inte gå in i köket eller andra rum än stora salen och hallen 

-man måste bli avprickad innan man går hem 

-sopor kastas i soptunnan 

Det viktiga är att alla har roligt, att ingen blir tvingad till att dansa om man inte vill. 
OBS! Att filma eller att fotografera är inte tillåtet under disco. 

 
Klass 6 ansvarar för: 

o

o Att inbjudan sätts upp på skolan. –datum, tid, ev tema, uppmaning om att ha jämna 
pengar till entrén 

o Öppna upp på fritids 

o Aktiviteter under kvällen 

o Att sätta upp musikanläggningen, se särskild instruktion i pärmen 

o Anläggningen används i kombination med t ex medhavd dator eller mobiltelefon. 

o Ta inträdesavgift  

o Pricka av vilka som är kommit så att man vet hur många som finns i lokalen. Pricka 
av dem som går hem, allt enligt brandskyddsföreskrifterna. 

o Räkna ihop pengarna och skriv in summan i kassaredovisningslapp som finns i 
Discopärm för kioskansvariga. 

o Lämna pengarna från entrén till kioskansvarig som lägger ihop de båda kassorna. 

o Städning   

✓ Alla inventarier på rätt plats 

✓ Lokalen städad med golven sopade  

✓ Sopor utburna 
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✓ Bord avtorkade 

✓ Alla fönster stängda 

✓ All belysning släckt 

✓ Låsa ytterdörrar 

Klass 3 ansvarar för: 

o Ha hand om kioskförsäljningen hela kvällen. Kioskförsäljningen upphör kl 21.30 

o Föräldraföreningen handlar in kiosksortimentet. Det brukar vara ca 50 pers vid varje 
discotillfälle.  

o Växelkassan är på 1000 kr när försäljningen startar. 

o Göra en kassaredovisning för kioskens försäljning (lapp finns i pärmen) 

o Föra in entréns redovisning på samma lapp 

o Slå ihop kioskkassa och entrékassa. 

o Räkna ifrån växelkassan:  

ca 500 kr i 20-lappar om möjligt, samt ca 500 kr i mynt - totalt 1000 kr. 

o Resterande pengar läggs i en påse i kassaskrinet. Skriv discodatum och summa på. 

o Inventera kiosksortimentet på särskild lapp som sitter i pärmen 

o Låsa in överblivet kiosksortiment, all pant, pärm och kassa i anvisat skåp på fritids 
(”pingisrummet” vid scenen, kod 123) 

Föräldraföreningen ansvarar för att: 

o Handla in kiosksortiment 

o Meddela ansvariga föräldrar inför varje tillfälle var allt finns samt kod till fritids  

o Se till att det finns aktuella namnlistor i discopärmen för avprickning 

o Ta hand om kassa och överblivet kiosksortiment över sommaren 

o Redovisa vinsten av discotillfällena 
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