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VISA PROCESSEN

VISA står för att vi tillsammans jobbar för att utveckla trivseln, tryggheten och 
den sociala samverkan i skolan och den vägen lär känna de andra 
föräldrarna och barnen.

Degerö HoS har sedan länge haft traditionella uppdrag för varje årskurs. Dessa 
uppdrag är en viktig del i VISA-programmet och uppdragen koordineras av 
klassföräldrarna i respektive klass, men det är alla föräldrar i klassen som 
förväntas bidra på sätt eller annat.

Verksamheten samlar samtidigt in pengar till Degerö HoS, som sedan 
använder pengarna till att stöda skolans ViSa-verksamhet under året. 



VISA PROCESSEN

Uppdragen för varje årskurs är:

Åk 1- Vinterdagen

Åk 2- Halloween

Åk 3- Lucia café

Åk 4- Julfest café

Åk 5- Gårdsfestens café

Åk 6- Disco



VINTERDAGEN ÅK 1
För att komma igång med ett gott 
föräldrasamarbete är er uppgift att 
ordna en vinterdag för skolans 
elever och föräldrar. Bjud också 
gärna in närliggande 
daghem/förskola. Traditionellt har 
dagen gått av stapeln en lördag 
eller söndag i januari/februari i en 
(idrotts)park nära skolan där barn 
och vuxna får njuta av vintern, åka 
pulka och/eller skridskor, skida, 
leka lekar osv.

Tämä kuva, tekijä Tuntematon tekijä, käyttöoikeus: 

CC BY-SA-NC

https://staffanstorp.se/mellanvangensforskola/2012/01/26/vinterlek/
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/


HUR?

Ni väljer datumet och platsen, funderar på eventuellt program (lekar, tävlingar 
mm.), skickar ut inbjudningar och säljer t.ex. grillkorv, soppa, bakverk, kaffe 
och saft.

Jippot har lockat mest barn och föräldrar i åk 1 och åk 2. Evenemanget 
inbringar ca 300 €.

Skriv gärna en redovisning över intäkter och utgifter och annat nyttigt (priser, 
åtgång) som kan hjälpa följande års föräldrar i deras planering av jippot.



HALLOWEEN        ÅK 2
Halloweenfesten är en fest för hela 
familjen! Barnen får delta i olika roliga 
lek- och tävlingsstationer på skolans 
område (både ute och inne), gå på 
disco i skolans matsal och köpa salt 
och sött från caféet! Halloween 
klädsel är förstås tillåten!

Inträde till Halloween festen kan vara 
antingen 10- 15 € för hela familjen och 
café inköpen skilt. 

Jippot ordnas första gången år 2019 
och förväntas inbringa ca 1000 €. 
Bild: lånad av nätet



HUR?

Slå fast datumet så snabbt som möjligt och häng lapparna upp i skolan, på 
facebook och per e-post.

Halloween festen önskas locka 50- 60 familjer. Inträde till Halloween festen är 
10 – 15 € per familj. Det viktigaste med festen är att ha roligt tillsammans, men 
också att samla in pengar till Hem och skola (HoS). 

Skriv gärna en redovisning över intäkter och utgifter och annat nyttigt (priser, 
åtgång) som kan hjälpa följande års föräldrar i deras planering av festen.



LUCIA CAFÉ OCH BULLAR ÅK 3

Åk 3 ansvarar för att ordna det 
ena julfestcaféet dvs Lucia caféet 
och lotteri (morgonen 13.12) och 
åk 4 ordnar det andra. Dessutom 
tar åk 3 föräldrar hand om att alla 
skolans ca 120 elever bjuds 
på bulla efter festen.

TIPS! Servera gärna julgröt på 
morgonen, kaffe, glögg och 
kanske jultårta. Sortimentet 
behöver inte vara stort.
Bild: lånad av nätet

Tämä kuva, tekijä Tuntematon tekijä, 

käyttöoikeus: CC BY-SA

https://sv.wikipedia.org/wiki/Lucias%C3%A5ngen
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/


HUR?

Det har också funnits en tradition med lotteri med några finare vinster (hellre 
några större vinster än många små, annars tar utlottande så lång tid.) Ett 
pepparkakshus kan vara en fin huvudvinst. OBS! Cafégästerna är på 
morgonen mer sugna på kaffe och något saltigt än en massa sött. Servera 
gärna t.ex julgröt. 

Eftersom det ordnas två cafén, så är det bra att samarbeta med åk 4 
föräldrarna genast i början. Caféet har bruka inbringa en ca 500 €.

Skriv gärna en redovisning över intäkter och utgifter och annat nyttigt (priser, 
åtgång) som kan hjälpa följande års föräldrar i deras planering av festen.



JULFESTCAFÉ ÅK 4

Föräldrarna i åk 4 ordnar det andra 
julfest caféet och lotteri (ofta 
kvällen 12.12) som är öppet före 
och efter julfest programmet.

På kvällen går det åt mera av det 
söta och salta i caféet, men 
sortimentet behöver inte vara stort. 
Ni väljer vad ni vill bjuda på.

Bild: lånad av nätet



HUR?

Det har också funnits en tradition med lotteri med några fina vinster (hellre 
några större vinster än många små, annars tar utlottande så lång tid.) Ett 
pepparkakshus kan vara en fin huvudvinst. OBS! På kvällen går det åt mera 
både sött och salt.

Eftersom det ordnas två cafén, så är det bra att samarbeta med åk 3 
föräldrarna genast i början. Caféet har bruka inbringa en ca 500 €.

Skriv gärna en redovisning över intäkter och utgifter och annat nyttigt (priser, 
åtgång) som kan hjälpa följande års föräldrar i deras planering av festen.



GÅRDSFESTENS CAFÉ      ÅK 5

Den traditionella Gårdsfesten går 
av stapeln en kväll i slutet av maj 
på skolgården. Festen är 
obligatorisk för eleverna och till sin 
natur som vårfesten. Varje elev 
bjuder sannolikt åtminstone en 
gäst.

Åk 5 ansvarar för caféet under 
kvällen. Det säljs både salt och sött 
som t ex hot dogs, våfflor och 
bakverk. 

Bild: lånad av nätet



HUR?

Gårdfesten lockar mest folk av alla evenemangen då nästan alla skolans 
elever har åtminstone någon av sin familj med sig. (Skolan har ca 120 elever) 
Traditionellt har det sålts i caféet kaffe, te, saft, hotdogs och våfflor och de 
alltid lika omtyckta mockarutorna, men inget hindrar er att ändra på 
sortimentet.

Hem och skolas styrelse sköter lotteri och lyckohjul under festen. Jippot har 
brukat inbringa ca 1000€.

Skriv gärna en redovisning över intäkter och utgifter och annat nyttigt (priser, 
åtgång) som kan hjälpa följande års föräldrar i deras planering av cafét.



DISCO ÅK 6

Åk 6 föräldrar ordnar i samarbete 
med åk 6 eleverna disco för 
eleverna i åk 3-6 i mars-april.

Det handlar om att skicka ut 
inbjudningarna, vara med och 
ställa i ordning för musiken och 
dansen, samt sälja i caféet och 
övervaka hela faderullan. På 
discot säljs t.ex. bakverk, popcorn 
och drycker.

Bild: lånad av nätet



HUR?

Boka Dj eller rekrytera någon av sexorna! De brukar alltid finnas någon som är 
duktig med att spela skivor! Samla in önskelåtar av eleverna i åk 3-6, skicka 
både pappersinbjudningar hem och gör reklam på facebook! HoS har 
anskaffat till skolan egen disco utrustning med lampor, högtalare och även Dj-
mixerbord, så disco ordnandet är lätt och enkelt. 

Ordna café med popcorn, limu och godis! Hem och skola har en egen 
popcornsmaskin! Caféet har brukat inbringa ca 350 €. 

Skriv gärna en redovisning över intäkter och utgifter och annat nyttigt (priser, 
åtgång) som kan hjälpa följande års föräldrar i deras planering av cafét.



TACK FÖR ATT DU FINNS!

Mera info och nyttigt material hittar du på adressen 

www.degero.hemochskola.fi

https://degero.hemochskola.fi/visa_vi_tillsammans/

https://degero.hemochskola.fi/material/

http://www.degero.hemochskola.fi/
https://degero.hemochskola.fi/visa_vi_tillsammans/
https://degero.hemochskola.fi/material/

