
Ungdomsledare på Djäkne 

När kvällen börjar! 

Hämta svarta väskan med kassa, nycklar m.m. hos Sofie 

Vrid igång fläcken och utelampan, båda vreden sitter direkt till vänster när man kommer in 

på väggen  

Sätt igång musiken 

Ställa iordning godiskiosken med föräldrarna + berätta vad de ska göra under kvällen.  

- Ta ett bord ifrån stora rummet och ställ vid ingången till köket. 

- Fyll bordet med godis och ta fram och öppna godiskassan  

- Gör iordning saft och vatten, gratis 

- Annonsera om nästkommande aktivitet på godisbordet 

Ta ut kuddarna från kopiatorrummet, kuddarna ligger i garderoben längst bort, kom ihåg att 

låsa dörren 

Starta tvn 

Kaffe finns att göras i bryggaren använd DIFF’s kaffe. 

Under kvällen! 

Föreslå att ta fram pingisbordet om de inte redan gjort det, racket och nät finns i en utav 

lådorna bredvid kylskåpet under godisskåpet.  

Sätta igång buzz/singstar om de vill det, nyckeln till PS2 finns ovanför kylskåpet. Lathund på 

hur man sätter igång allt finns på skåpdörren. 

Ta närvaro, skriv namn och klass på ett papper 

Sälja gårdskort, separat kassa, den lilla blå. 100kr skriv upp namn och klass på de som köpt i 

listan! 

Anordna danstävlingar med pris, vuxen/ledare som utser vinnarna.  

Om det är många utomhus kolla till dem lite då och då så dem inte är på stora vägen! 

Stängnings dags! Ledare och föräldrar 

Godiskiosken stänger ca 21.15 

Lägga tillbaka kuddarna i kopiatorrummet och lås 



Städa 

- Om det inte är spillt, geggigt eller jätteskitit så räcker det med att sopa stora rummet, 

hallen, köket, trapprummet och trappen. Annars måste golven svabbas! 

- Handdiska glasen och godisredskapen Tips diska glasen eftersom under kvällen 

(föräldrar) 

- Kolla över toan och töm alla papperskorgar och släng i soptunnan samt sätta i nya 

plastpåsar.  

Ställ tillbaka godisbordet i stora rummet.  

Kolla så att fönstren är stängda 

Stäng av musik, TV, PS2, diskokula och släck alla lampor  

Kolla så att köket ser snyggt ut rent och fint och att kaffebryggaren är utdragen  

Lås ytterdörren och lämna tillbaka svartaväskan men båda kassorna och nycklarna till Sofie  

Om det någon/några av barnen inte fått hämtning väntar vi tillsammans till hämtningen 

kommer, vi lämnar inte kvar någon ensam utanför.  

Från Evelina 

 

 


