
Café ved månedsfester!

Lørdagscaféerne i Guldhornet ved månedsfesterne er et forældreinitiativ, hvis indtjening 
har muliggjort mange ekstra indkøb til skolen. Et af de helt store indkøb har været en 
keramikovn til 35.000,- kr.

Alle klasser i under- og mellemskolen deltager i en café en lørdag om året i samarbejde 
med en anden klasse, og for at det kan blive så god en oplevelse som muligt med 
hyggeligt samvær, og uden unødig belastning af skolens personale, har vi samlet 
erfaringer og ideer til denne vejledning.
Vejledningen vil stå på skolens hjemmeside under ”årets faste arrangementer” og 
”månedscafé” samt på Intranettet, og vil blive opdateret løbende. Ved eventuelle 
spørgsmål kan Cornelia i børnehaveklassen kontaktes.

2 uger før: 
Klasserepræsentanterne fra de to klasser laver vagtplaner som sendes til forældrene. 
Vagtplanen kan skrives direkte ind i skemaet på de kommende sider.
Desuden kopieres vagtplanen og lægges frem i Guldhornet dagen før caféen.
Alle er ansvarlige for sin egen vagt, og må bytte sig til andre opgaver, hvis man er 
forhindret i at deltage.
Det er en god idé for forældrerepræsentanterne at bede om afbud pr. mail i god tid inden 
månedsfesten.
Der laves café med personale og siddepladser i begge klasseværelser i Guldhornet.

Vagtplan til månedscafé i Guldhornet ( 3 sider )

Kaffemaskiner, elkedler, blomstret service m.m. står i 7. klasses klasseværelse i det høje 
skab. Grønternede duge fås af Cornelia eller Anita i børnehaveklassen.

På de næste tre sider følger et skema, som kan udfyldes med klassens navne, så alle 
opgaver bliver fordelt.

Uanset om man deltager i en vagt eller ej er caféen afhængig af, at alle 
leverer kage, sandwich, kaffe/the, saft, servietter, sukker eller mælk til 
caféen!



Forberedelse af café: 
fredag kl.15 eller efter aftale

I hvert klasseværelse stiller man:
1 kaffemaskine på bordene ved vasken. Kaffe og 
kaffefiltre stilles ved siden af. 
Desuden lægges 2 viskestykker, opvaskemiddel og 
skuresvampe ved vasken.
2 elkedler stilles i vindueskarmene,(må ikke sættes 
i stikkene ved vasken samtidig med kaffe-
maskinerne, da sikringerne kan springe!)
3 skoleborde stilles på skrå som vist på tegningen, 
(husk plads bagved til cafépersonalet!)
1 bord stilles bagest ved tavlen til betaling og 
pengekasse. Det er en god idé med plads ved 
pengekassen, så man kan stille den indkøbte mad 
og drikke fra sig, mens man betaler. 1 person skal 
modtage betaling, så man ikke både rører ved 
penge og mad. Se tegningen i vejledningen, som er
lavet efter mange års café-erfaringer, og som sikrer 
mod unødig kø-dannelse…
De 3 skoleborde dækkes med duge, og på bordene
stilles servietter, rørepinde, kagetallerkener, kopper 
og underkopper, theskeer og kagegafler, 4 røde 
termokander til kaffe, 2 blå termokander til the, 2 
saftkander, the og sukker. (Lørdag stilles mælk frem
ved termokanderne).

I hvert af de to klasseværelser i Guldhornet sætter 
man borde sammen 2 og 2 med en dug over, se 
tegningen i vejledningen. Stole sættes rundt om. 
På hvert bord sættes lysestager og en vase med 
blomster.

Sække til affald hænges på dørene.

min. 4 børns familier

2 familier medbringer 500 g. kaffe
2 børns familier medbringer en 
pakke med 50 servietter.

Alle i denne gruppe medbringer 
desuden 15 stk. sandwich hver 
lørdag
Alle sandwich skal være pakket ind enkeltvis, da det
er et af kriterierne for at skolen må afholde café.

Husk at få eleverne til at hjælpe!

Lørdag morgen kl 9.30 - 10
Som det første startes kaffemaskinerne, 
vejledningerne ligger ved maskinerne. Lad 
maskinen være tændt mens I er til 
foredrag/opvisning i salen. Kaffen tappes i de røde
termokander.
Vand koges til the, som laves i de blå 
termokander.
Kander med saft forberedes.
Mad og drikke stilles frem på de 3 skråborde. 
Pengekasse stilles på bordet til sidst ved væggen.
Skilte med priser stilles frem.

min. 5 børns familier

Alle i denne gruppe medbringer 
desuden kage til 15 pers. og 1 
liter mælk.



Cafévagt:
Kl.12  - 13

Een af de voksne bemander pengekassen ved det 
sidste bord, ( rører man ved penge skal man ikke 
også røre ved mad…) 
- de andre står på en fast plads bag "disken" og 
serverer mad eller drikke. Desuden tappes der 
løbende kaffe på termokander, brygges the og 
laves saft. Det er en fordel at samle alle sandwich 
først på disken, dernæst kager og til sidst 
drikkevarer. 
Der vaskes op i løbet af cafévagten, - 
gerne af eleverne!
Efter endt café afleveres pengene til den 
pengeansvarlige.

min. 6 - 8 børns familier

Alle i denne gruppe medbringer 
kage til 15 pers. – gerne lagkage!

Oprydning:
Kl. 13

De afvaskede termokander og saftkander, service 
og bestik sættes tilbage i caféskabet sammen med 
elkedler, kaffemaskiner, lysestager og vaser. 
Desuden ubrugte kaffeposer, sukker og the. 
Ubrugte saftkartoner kan stilles i børnehaveklassen.
Fade vaskes og skal afhentes af ejerne. 
Uafhentede fade stilles på bænken i gangen i 
Guldhornet.
De snavsede duge og viskestykker samles sammen
og bæres til Nordlængen. Under trappen til venstre 
for toilettet er der et vaskerum, og dugene lægges 
foran vaskemaskinen. Er rummet aflåst og er der 
ingen til at åbne, kan dugene lægges på gulvet 
foran døren.
Affaldssække smides i containeren til venstre for 
hovedhuset ved lågen til Kongevejen.
Borde stilles tilbage og stolene stilles omvendt på 
bordene.
Gulvene fejes i klasseværelserne og i gangen.

min. 5-7 børns familier

Alle i denne gruppe medbringer 
15 stk. sandwich og 1 l. saft
Alle sandwich skal være pakket ind enkeltvis, da det
er en af kriterierne for at skolen må afholde café.

Husk at få eleverne til at hjælpe!

Pengeansvarlig:
Medbringer pengekasse, inklusiv byttepenge! 
Indbetaler indtjeningen til kontonummer: 8401 
1102658 Mrk.: Forældrecafé.

1 barns familie
Denne familie må desuden meget gerne 
medbringe blomster eller lidt grønt til 
vaserne på bordene, samt en pose 
sukker.


