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Välkommen med på Karamalmens Hem och Skola -förenings traditionella Bräncca-cup! 
Tack vare alla frivilliga insatser kan vi tillsammans fira en extra trevlig familjefest och 
samla medel för vår verksamhet! Tack för att du ställer upp! 
Om du har frågor kan du kontakta oss via karamalmens.hemochskola@gmail.com.  
Kolla också webben: www.http://karamalmens.hemochskola.fi. 
 

ALLMÄNNA ANVISNINGAR 

Växelkassor och redovisning: Klasserna ansvarar själva för växelkassorna (en - två). 
Det brukar vara en valfri ask med lock och bottenkassa (sedlar, mynt för 100 e).  

Genast efteråt: Räkna pengarna och ta tillbaka bottenkassan. Skriv klass, program-
punkt och resultatet på en lapp och lägg lappen tillsammans med pengarna i en 
genomskinlig plastpåse. HoS representant samlar in pengarna i slutet av kvällen. 

Ersättning av utgifter: Skanna/fota kvittona för de utgifter som HoS ersätter. Skicka  
bilden per email till kassören, så får ni pengarna till önskat konto så snabbt som möjligt. 
Bakverk och pysselgrejer brukar föräldrarna bekosta själva, men inte pappkärl. 

Bord kan tas ur skolans uteförråd, som finns på förskolesidan av gården. Nycklar fås 
av Hem och Skola. Ifall det regnar bör borden ha vaxdukar och stå under tak. 

Programpunkterna: Klassföräldrarna delar ut en turlista för de frivilliga som ställer 
upp. Det är bra att ha två personer vid varje pass (30 minuter). Ha också med 
iordningställandet före och städningen efteråt: Rekvisita och möbler förs tillbaka på 
sina platser, golvet sopas, skräpet förs ut till skolans roskis. Klassrummen är i regel 
låsta och de används inte utan lärares tillstånd. Kom ihåg att skylta (programpunkt, 
klass, plats) på flera ställen, så man hittar er! Om man nyligen har haft magsjuka i 
familjen deltar man inte i program med ätbart. 

Vinsterna till lotteriet, lyckohjulet och metet hämtas till klassläraren under veckan före 
cupen. Kom ihåg att barnen blir gladast över barnvänliga vinster. Lotterivinsterna kan 
vara ”större”, kanske sponsorering? 
 
Lotterivinster:             Större  (2 st. per familj helst för barn, vissa kan vara för vuxna)  
Lyckohjul och mete:   Mindre (3 st. per familj, alla för barn) 

Packa vinsterna: Måndagen före marknaden ordnar HoS en klassförälderkväll i 
skolans lärarrum kl. 18.00 då vi tillsammans packar vinsterna och träffas.  

Hem och Skola skaffar 
Våffeljärn med skarvsladdar, ringar till lotteriet, soppåsar, öppnandet av dörrar,   
påfyllandet av gasflaskorna, instruerandet av domarna och helhetskoordineringen.  

Dörrarna till Lärarrummet och alla övriga klasser ska hållas stängda. Man får inte  
vara där utan tillstånd! Lotterivinsterna förvaras i lärarrumet (INTE 
speciallärarens rum). 

Bräncca-cupen 
Instruktioner
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KLASSVISA INSTRUKTIONER (kolla också de allmänna!) 

Klass 1a  * Lyckohjulet  

Lyckohjulet finns i skolan i ”teaterförrådet” under trappan i första våningen.  
Vinsterna kommer från den allmänna vinstinsamlingen under föregående vecka.  
De skall vara helt och hållet för barn (godis, pennor, smågrejer och annat motsvarande 
för pojkar, flickor eller neutrala). Vinsterna läggs ut på Lyckohjulet och tom plats fylls 
genast på. 
Blev någon yngre elev jättebesviken över en vinst som är helt fel? Ni kan undantagsvis 
välja ut något lämpligare ur vinstförrådet och byta. Man kan alternativt ge ett nytt snurr 
gratis. Fundera med klassföräldrarna hur ni gör, så har ni en gemensam linje under 
kvällen.  
 
Avgiften för ett snutt på lyckohjulet är 1 euro.  
Vinsterna packas måndagen före marknaden i Lärarrummet kl. 18.00. 

Klass 1b * Lotteriet 

Veckan före basaren samlas vinsterna för olika programpunkter in. De hämtas till 
klasslärarna. Lotterivinsterna är lite större grejer (man hämtar 2 st per familj). 
 
Försök gärna också skaffa fram ett par värdefullare vinster, till exempel via 
sponsorering. Det kan vara presentkort eller något liknande. 
 
Måndagen före basaren är alla klassers klassföräldrar inbjudna att komma med och 
sortera vinster i Lärarrummet kl. 18.00. Då sorteras också lotterivinsterna. HoS bjuder 
på kaffe o te. 

Lotterna kostar 2 euro per styck. 
Det behövs två växelkassor, en till varje klass. HoS skaffar lottringarna (två st. á 100 
lotter). Hur många lotter som vinner beror på hur mycket vinster man har att lotta ut. 
Enklast är det om varannan lott vinner, till exempel de jämna talen. Då behöver man 
inte skriva vinstlistor utan ser genast om det blir vinst eller nit. Om man har extra 
mycket vinster, kan dessutom något udda tal vinna, till exempel alla 3:or. 

Lottringarna har två delar. Stamdelen sitter fast i lottringen och säljs ut. (Det går lättare 
att sälja dem, om man öppnar ringen och lägger lotterna i en skål innan försäljningen 
börjar.) Nummerdelen rivs loss och tejpas fast på vinsten. 
Vinsterna läggs ut i nummerordning på borden, så att de är lätta att hitta. 

Klass 2a * Godisförsäljningen  

Klassen köper godis, skaffar och packar plastpåsar och organiserar försäljningen.  
En påse borde väga ca 100 g och kosta 2 euro.  
 
Det gäller att skaffa godiset så billigt och så mycket som möjligt, så att det blir 
vinst. Kanske någon av föräldrarna i klassen har kontakter till en partiaffär? Det finns 
flera webbaffärer som säljer och levererar större mängder också till privatpersoner.  
Lidl har ibland också billigt godis, men färre sorter. Skaffa sådant som barn tycker om. 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Minsta mängden godis (helst mera): 11 kg blandgodis (mjuka frukt- och salmiak-
godisar), 70 st. chokladstänger (á 50 g), 30 st. fyllda lakritsstänger och massor av 
remmar i lådor. Skaffa rejält med godis och spara kvittot! HoS betalar tillbaka och tar 
hand om det som blir över, hellre än att godiset tar slut redan i början av marknaden. 

Klass 2b * Korvgrillning 

Det finns en grill och två gasflaskor i skolans uteförråd. Hem och Skola ser till att 
gasflaskorna är fyllda. 

Grilla både vanlig grillkorv och knackkorv med hot dog -bröd (bröden behöver inte 
värmas). 
Kom överens i klassen vem som hämtar vad. Det här behövs: 
75 st. grillkorvar 
75 st. knackkorvar + bröd 
2 burkar senap 
2 burkar ketchup 
papper eller pappersfickor för korven 
grilltänger 

Avgift per grillkorv/hot dog: 2 euro. 

Kom ihåg att ha tillräckligt med växelkassa (se allmänna instruktioner!)  

Klasserna 3a och 3b * Våffelstekning 

HoS hämtar våffeljärnen (3 st. dubbeljärn = 6 våfflor) och skarvsladdar. 

Sätt inte fyra järn i samma stickkontakt i väggen! Två järn är ok.

Klassen ställer i ordning två bord till ett långbord, så att ni ryms bra att steka och 
servera. Ta med vaxduk/plast, ugnsplåtar under våffeljärnen för att skydda borden, 
stekspadar. Det går också åt en del hushållspapper för att torka bort fett och smet. 
Tack vare ugnsplåtarna hålls fett och smet på en begränsad yta. Ta plastpåsar med att 
föra hem de kladdiga plåtarna i.
OBS! Kom överens om vem som rengör och torkar våffeljärnen efteråt och 
hämtar dem till lärarrummet!
Det räcker med högst 1 liter flytande smör för stekningen, om ens det.  
Häll inte massor av fett, för det rinner in i våffeljärnet! Smeten har ju smör i sig.  
Extra smet och grädde borde förvaras svalt i kylväska med kylblock.  
Kom ihåg att de som nyligen haft magsjuka i familjen inte ska hantera maten!  
Tvätta händerna innan ni börjar med våfflorna. Kom i tid, så att järnen hinner bli varma!  

Arbetsfördelning:  
1/3 hämtar sylt 
1/3 hämtar grädde (sprutgrädde på burk är enklast, HYLA-alternativ ska också finnas) 
1/3 hämtar hushållspapper, tallrikar och engångsbestick (100 tallrikar, 100 bestickpar 
per klass).  

Pris för våfflor med sylt och vispgrädde: 2 euro. Utan sylt och grädde: 1 euro.  
Det är bäst att ni själva delar ut grädden, annars tar den genast slut! 
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FRASIGA VÅFFLOR (ca 8 - 10 personer) - helst laktosfria ingredienser 

100 g smör (eller 50 g smör och 0,5 dl ovispad vispgrädde)  
3 dl vetemjöl 
1 tsk bakpulver 
0,25 tsk salt 
4 dl mjölk 
Smält smöret och låt det svalna. Blanda vetemjöl, bakpulver och salt i en skål. Blanda 
ner hälften av mjölken och vispa (med handvisp) till en jämn smet. Vispa ner resten av 
mjölken, det smälta smöret (och grädden ifall du har) till en jämn smet. 
Häll upp smeten i enliters tetraförpackningar eller en större engångsflaska. 

Ta med ett par exemplar av receptet och ha dem framme, ifall någon vill se det. 
Smör, grädde och mjölk ska helst vara laktosfria eller åtminstone låglaktos. 

Våffelförsäljningen är en av de populäraste programpunkterna, så fastän det kan  
vara lite osigt att stå och steka, är det väldigt roligt vid våffelborden! 

Klass 4a och 4b * Basaren  
(låglaktos eller laktosfria, några glutenfria ingredienser) 

Klasserna bakar och sköter om hela försäljningen. På basaren säljs bakverk som 
föräldrarna har bakat eller skaffat till självkostnadspris. Salta pajer och bröd och 
brukar gå bra åt, men alla väljer själv vad man vill baka. Bakverken hämtas direkt till 
basaren. Om man vill, kan den ena klassen baka salt och den andra sött. Celiaki-
alternativ är också välkomna. Kom ihåg att göra lappar med ingredienserna. Man kan 
också hitta på andra produkter att sälja som är lite hemlagade på ett eller annat sätt.  

Klasserna 5a och 5b (insamling till lägerskolan) 

Café (laktosfria eller låglaktos ingredienser, något glutenfritt) 

Alla intäkter går till klassens egen kassa och används för lägerskolan följande termin. 
Det behövs flera färdigt fyllda termosar med kaffe och tevatten. Man kan ta en te/
vattenkokare med. Kom ihåg skarvsladd också! Skolans elkapacitet klarar inte alltför 
många elapparater, så ta hellre med färdigt kokat kaffe och tevatten med i termosar.  
Dessutom behövs saft och saftmuggar, serveringskannor, ett par stora dunkar för 
saftblandning. För vuxna kan man skaffa vichy som hälls upp ur stora flaskor.  

Kom ihåg skyltningen! Nämn att caféet är för lägerskolan.  
Skriv lappar med ingredienserna (hemma).  

Det har brukat gå åt ungefär 10-15 liter kaffe, 50 liter saft, 2 liter te, 100 st. bullar. 
Ta med ca 150 st kaffemuggar, 250 st saftmuggar och 150 st. engångstallrikar per 
klass, plus engångsskedar och hushållspapper. 

Praktiska tips: 
Ibland har femmorna delat upp det så, att den ena klassen bakar salt och den andra 
sött, allting ska vara laktosfritt. Ha gärna några celiaki-alternativ också. 
Blandsaften görs gärna färdig i ett par stora dunkar. Då är det snabbt och enkelt att fylla 
på saften i serveringskannorna (3-4 st) efter hand. Vatten finns ju i skolan. 
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Förslag till avgifter (kan anpassas enligt behov enligt ingredienser och storlek) 

Kaffe 1 euro  
Te 50 cent 
Saft 50 cent 

Söta biten  1 euro Pajbit, bulle, mockabit, rulltårta, sockerkaka, cupcake 
Salta biten 2 euro Pajbit, fylld semla, smörgås, pizzaslice… 
Kex, pepparkaka 50 cent  

Saften och kexen kan kännas lite dyra, men är lättare att hantera såhär.  
Man kan erbjuda påfyllning till samma pris (en gång). 

Klass 6a och 6b * Avgiftsfria aktiviteter * Slutstädning 

Klasserna ordnar enligt eget val och egen utrustning (hemifrån):  
Till exempel mölkky, petanque, käglor, säckhoppning, stövelkastning, frisbee. 
Ta med handskar för städningen och kom överens om vem som har det sista passet 
med slutstädning och ser till att allting är snyggt och prydligt. Vi slutar ca 20.00. 


