
NMK klassföräldrar- Fikaförsäljningsuppdrag 

Ett bra tillskott i årskurskassan/ klasskassan utgörs av fikaförsäljningar i samband med konserter i 

Nacka aula. Nedan finns lite information kring dessa uppdrag. Fikasamordnare för årskurserna 

utses på frivillig basis under NMKFF klassföräldramöte i september. Bra stöd och aktuella tips kring 

fikauppdragen får man av NMKFF ”fikageneral” som kommer att kontakta samordnarna. 

 

Tillfällen fikaförsäljningsuppdrag i Nacka aula 

Åk 6 NMK vårkonserter (oftast 3 konserter) 

Åk 8 NMK Luciakonserter (oftast 2 konserter) 

vt 8 och ht 9 Konsert/ Återvändarkonsert - arrangör föräldrarna (Finns särskilt informationsblad) 

Intäkter  

Vårkonserterna brukar generera intäkter på 17-20 000kr/ konserttillfälle till kassan och det 

brukar vara tre till antalet. Luciakonserterna brukar ge någonstans mellan 20-23000 

kr/konsert. Det har visat sig att man tjänat mer när man utöver kakor och bullar haft ett 

utbud av korv, pajer och matiga mackor och att försäljningen är öppen innan konsertstart 

och i paus.  Värdefulla tips får man från NMKFF fikageneral. 

 

Vid luciakonserterna äger man också garderobsansvaret. Det är viktigt då inga ytterkläder får 

tas in i konsertlokalen pga. brandrisken och intäkten på 10 kr/person förklarar till viss del 

den högre totalintäkten vid luciakonserterna. Det finns ett bricksystem som ska användas vid 

inlämning och utlämning av tillhörigheterna.  

 

Vem gör vad? 

En klassförälder per klass (åk 6 och 8) ur klassföräldragruppen tar sig an uppdraget som 

fikasamordnare vid NMKFF stora klassföräldramöte i september. De två fikasamordnarna ur 

årskursen kontaktas någon månad innan konserterna av NMKFF fikageneral som 

tillhandahåller dessa med listor och tips utifrån tidigare fikagruppers erfarenheter.  
Mejladress till NMKFF fikageneral finns via NMK hemsida (Föräldrasidorna) 

Fikasamordnarna fördelar uppdragen att baka och ordna andra uppgifter till alla övriga 

föräldrar i klasserna. Fikasamordnarna leder arbetet i aulafoajén under konsertdagen.  

Fikasamordnarna informerar övriga fikaföräldrar om att det är viktigt med tystnad i foajén 

under själva konserten. Efter konserten är det fikaföräldrarna som städar ur foajén och  

samlar ihop alla soppåsar i foajé, toaletter och i aulan och slänger dessa i sopcontainrar som 

finns uppställda utanför simhallen. 


