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DISCO i Nordsjö lågstadieskola 

 
Traditionellt ordnar åk 3 Halloweendisco för skolans elever i slutet av oktober/början av 
november och åk 6 Vändagsdisco i februari (vanligtvis vecka 6). Discot brukar ordnas i andra 
våningen i klassrummen Kalabaliken (dans), Flaggstången (chill/lekar/spel) och 
Pappaholmen (café). 
 
Discot brukar vara en fredag kväll och börja kl. 18 för åk 1-2 och kl. 18.30 för åk 3-6. Åk 1-2 
går hem senast kl. 20 och de äldre eleverna senast kl. 21. 
 
Innan discot: 
 

- Boka utrymmena via skolan / Upi -  ulla.backstrom@hel.fi   
- Klassläraren informeras om discot och får gärna delta (bra om någon som känner till 

skolans elever finns med). Om läraren vill kan eleverna tillverka rekvisita för discot i 
skolan.  

- De lärare i vars klassrum discot ordnas bör informeras på förhand. 
- Dela ut reklam som ryggpost samt per e-post, häng upp affischer. På inbjudningen 

bör det stå att discot arrangeras i samarbete med NoRa. Då NoRa står som 
medarrangör täcker föreningens gruppansvarsförsäkring eventuella skador som 
uppkommer. 

- OBS! Info om disco sätts inte ut på NoRas webbsida eller på Facebook. 
- När man skickat ut info åt föräldrarna så kan det vara bra att lägga med lite 

prisexempel på det som kommer att säljas på caféet så det är lättare att uppskatta 
en hurdan summa pengar det lönar sig att ge med åt barnet. 

- Ljudteknik kan man låna från unkan. Mejla john.finne@hel.fi och fråga om det är 
möjligt när discot hålls. Från unkans studio har det lånats en mixer, två högtalare och 
kablar. 

- En mikrofon skulle vara bra att låna också (omöjligt att ropa över eleverna i 
discorummet även om musiken stängs av) 

- Det är också möjligt att låna utrustningen från AV-lainaamo i Stoa: 
https://nuorten.hel.fi/tekemista-ja-
paikkoja/harrastuksia/musiikkitoiminta/avlainaamo/  

- En förälder med Spotify Premium eller dylikt har hämtat en padda. Se till att kabeln 
passar (till iPad behövs det en adapter till) 

- Musiken ska inte vara för barnsligt, dagens danslåtar är önskade.  
- NoRa har discolampor som får lånas för Rastis-stigens discon. 
- Nyckel lånas av NoRas ordförande som ger närmare instruktioner om användning 

och larmsystem 
- Två växelkassor, en för dörren och en för caféet lånas av NoRas kassör. 
- För Teosto-anmälan ska antalet betalande mejlas till NoRas ordförande veckan efter 

discot. 
 
 
Under disco måste följande kriterier uppfyllas:  
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- 1-hjälpskunniga på plats 
- vakter vid dörren 
- vuxna vid alla elektriska maskiner och i alla rum 
- noga koll på antalet besökare 
- ingen får gå ut (kan locka barn/ungdomar som inte går i skolan till discot) 
- ettor och tvåor går hem senast kl. 20 och måste avhämtas av en vuxen, äldre elever 

får gå hem ensamma 
- discot slutar senast kl. 21 

 
Viktigt att tänka på: 

- Det bör finnas vuxna som ÖVERVAKAR i alla rum och korridorer och ingriper så fort 
något verkar vara på gång. Det är alla vuxnas ansvar att ingripa vid behov.  

- Unkan har kvällsverksamhet – kolla att de inre dörrarna är stängda så 
högstadieelever inte kan smita in 

- I ”chill”-rummet är det bra med lite ordnad verksamhet och inte endast 
”telefonstirr”. 

- I aulan har det varit lyckohjul och glitter/ansiktsmålningar/tatueringar eller liknande 
- I discorummet kan man ordna t.ex. limbo eller danstävling 
- Värdefulla föremål ställs undan, tex specialstolar. Kritona ska gömmas och hyllor 

med hjul ska vändas mot väggen. 
- Efter discot:  

  - återställs alla rum (bra att ta bild på klassrummen innan man möblerar om) 
  - ytorna torkas (en städskrubb finns till höger på andra sidan glasdörren då   
  man går mot aulan från ”discoändan” av huset)  
  - allt skräp förs till sopkärlen som finns utanför mopohallen – gå alltså ut  
    genom mopohallen, soprummet finns till höger (dörr med dubbellås). NoRas  
    nyckel fungerar 
  - allt som lånats från NoRas skåp returneras 

 
Discot är avsett för skolans egna elever. Ibland har skolans tidigare elever (elever som 
flyttat) deltagit. Även exempelvis kusiner på veckoslutsbesök har fått delta. Detta förutsatt 
att det inte blir för många barn på discot. Högstadieelever får inte delta i discot. 

  
Praktiskt:  
I NoRas skåp finns engångskärl, servetter, hot dog-påsar, påsar till godiset och pocorn, 
hushållspapper, sopsäckar, kastrull, värmeplatta o dyl som får användas. Kolla på förhand 
med någon i NoRas styrelse vad ni behöver och om eventuellt något behöver skaffas. 
Kontakt: hosnora@gmail.com  

Det finns också en stämpel med spöke och en med hjärta + stämpeldynor för att “stämpla 
på handen för betalt inträde”  i NoRas skåp. Även en “antalsräknare” om man vill hålla koll 
på hur många som kommit finns i skåpet. 

 

VAD LÖNAR DET SIG ATT SÄLJA? MÄNGDER? 

mailto:hosnora@gmail.com
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Discot brukar ha 120-140 besökare. Åtgången varierar, mängderna riktgivande (Maj 2022 
var det bara ca. 90 barn) 

OBS! På vändagsdiscot 2018 fanns ett lyckohjul i chill-rummet (NoRa har två hjul, de står för 
tillfället i Ditt och datt mittemot lärarrummet). Priserna var godis av olika storlek (detta 
kanske påverkade godisförsäljningen i caféet en aning!?) som familjerna donerade. Det 
kostade 1e att snurra och allt gick åt på 40 minuter (ca 130 vinster). Detta kan med fördel 
utvecklas och kunde vara ett program just på vändagsdiscot så det inte blir inflation… På 
Haloweendiscot har man ju exempelvis maskeradbiten som program, då behövs priser för 
dem som vinner för bästa outfit. 

Hot Dogs Ca 30 st???  
De senaste discona har åtgången varit 1-20 stycken 

Mockarutor 6-7 plåtar 
Popcorn 80 påsar 
Godispåsar Ca 10-12 kg, påsar á 100g → 100 påsar 

Lönar sig inte nödvändigtvis att köpa från tukkun 
Även dessa har haft rätt dålig åtgång de senaste gångerna, 
ger inte så stor vinst och åtminstone hälften osålda våren 
2018 

Remmar,  
Smarties eller annat ”litet” 

Remmar två olika smaker, två av var sort 
 

Läsk 150 x 0,33 flaskor (cola populärast, även citron och lite 
apelsin) 

Trip/saft Två sorter, 20/sort (eller blandsaft) 
  
Chips (minipåsar) t.ex Lays från Rusta 

 

Det har visat sig att det inte lönar sig att ha för många olika sorter, Pätkis, Brunbergs kyssar 
och lakrits har det funnits ibland, men rätt mycket har blivit över. Pizzabitar och muffins kan 
också gå åt (ingen utgift om föräldrarna ”donerar”). 

 

FÖRSLAG PÅ PRISLISTA 

Inträde  2€ 

Hot Dog  2€ 
Mockaruta  1,50€ 
Popcorn  1€ 
Chips  2€ (beror på sorten) 
Godispåse  1-2€ (beroende på storleken) 
Remmar  20c 
Smarties  50c 
Läsk  1,50€ / 2€ (kan löna sig att ha Lidls läsk…) 
Trip/saft  1€ (blandsaft 50c) 
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Om biljetter till lyckohjulet (1 €) och eller ansiktsmålning (0,50 €) säljs i cafén, kan de också 
stå på prislistan. 

Vatten gratis (skriv också detta på prislistan så barnen vet att det finns vatten när de är 
genomsvettiga av dansandet) 

 

ELEVKÅRENS DISCOREGLER 

 

1. Tillräckligt många vuxna (minst 8) som övervakar. Närvarande förälder har ansvar för 
ordningen bland eleverna och för skolan. 

2. De vuxna måste gå runt och övervaka och ingripa ifall det behövs. 
3. Vid tävlingarna måste övervakarna också gå runt och kolla att allting går rätt till. 
4. I tävlingarna måste reglerna följas. (De vuxna övervakar och ingriper.) 
5. Ifall en elev söndrar skolans egendom med flit, måste hen själv stå för kostnaderna. 
6. Skolan lämnas i det skick den var då discot började. Ifall någonting gått sönder eller 

smutsats ner meddelas det genast. 
7. Ingen får filma andra. 
8. Mer organiserat program, så att alla elever har någonting att göra. 
9. Ordningseleven/konferencieren skulle gärna få använda en mikrofon. 
10. Organisatörerna måste begränsa området. Mat och dryck avnjuts på ett visst 

område. 
11. En lapp vid pianot: Sitt inte på pianot! 
12. Ta bort saker som inte får användas. 
13. Märk ingången. 

 


