
Malmaskolans kväll 2022



Malmaskolans föräldraförening, MFF

”Vi sätter guldkant på elevernas skoltid.”

Föreningens uppgift är att stödja skolan och 
hemmen för att ge barnen en trygg uppväxtmiljö 
och främja deras allsidiga utveckling.



Malmaskolans kväll

Ett gemensamt arrangemang mellan föräldraföreningen 
och skolan för alla familjer.

Syftet är att träffas, ha roligt och samla in pengar till 
föreningen. 

Föreningen kallar initialt till ett möte med klassföräldrarna, 
varefter föreningen och klassföräldrarna gemensamt
planerar och organiserar kvällen.



Malmaskolans kväll

Onsdagen den 18 maj 

16:30 till 19:00

Aktiviteter från 17:00



Aktivitet per klass
Klass Aktivitet

Näckrosen Fiskdamm med popcorn

Solrosen Försäljning av plantor

1A Brödförsäljning, sötebröd och matbröd

1B Brödförsäljning, sötebröd och matbröd

2A Café 

2B Korv- och drickaförsäljning

2C Café

3A 3/5-kamp och sockervadd + 3B

3B 3/5-kamp och sockervadd + 3A



Aktivitet per klass

Klass Aktivitet

4A Bok- och spelloppis tillsammans med 4B

4B Bok- och spelloppis tillsammans med 4A

5A Sportloppis och sockervadd tillsammans med 5B

5B Sportloppis och sockervadd tillsammans med 5A

6A Hamburgare, städning av skolgård

6B Hamburgare, städning av skolgård
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Priser

• MFF styrelse säljer kuponger på plats

– Swish & kontanter

• Endast kuponger gäller som betalning

• Prislista kommer senare



Klassföräldrarnas uppgifter

18 maj

April Maj

Klassföräldrar 

informerar 

klassen om 

förberedelser  

Avstämning 

På Zoom

Gör körschema för stationen.

Informera barn och 

föräldrar om uppgifter

Göra i ordning stationen

Hämta eventuella varor på ICA

Plocka ihop stationen efter stängning

6/4

MFF infomöte

klassföräldrar



Erfarenheter

• Spara saker att sälja till de som har sitt 
pass sent – papperskassar för resp. slottid

• Exempel: ställ undan lådor med blommor 
eller fiskdammspåsar till särskilda tider



Erfarenheter

• Titta på schemat för hamburger-grillningen 
från tidigare år 

• 760 hamburgare 2016

• Fika till ca 400 pers (minst) bör beräknas

• Kaffebryggningen tar mkt tid och det är stor 
efterfrågan på kaffe



Tips och trix

• Överblivna böcker och saker från loppisarna, 
som inte skolan ville ha, skänktes till Röda 
korset

• Rationalisera kring vad som skänkes – det 
ska gå att sälja

• Kontakta gärna Ica Svamptorget några dagar 
innan för banankartonger - bokloppis



Förbättringar i år?

• Två (2) sockervaddsmaskiner

• Andra förslag?



Förslag/kommentarer?

MFF Styrelse
styrelsen@malmaff.se


