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Tips	  och	  råd!	  
• När	  någon/några	  från	  klassens	  representanter	  skriver	  kontrakt	  med	  oss	  

är	  det	  jätte	  viktigt	  att	  ni	  senare	  skriver	  ett	  kontrakt	  med	  alla	  i	  klassen.	  
På	  detta	  sätt	  blir	  det	  solidarisk	  ansvar	  från	  alla	  i	  klassen.	  Det	  har	  hänt	  
att	  någon/några	  elever	  plötsligt	  hoppar	  av	  och	  det	  blir	  då	  svårare	  att	  
komma	  upp	  till	  biljett	  kravet	  

• När	  ni	  har	  kvitterat	  ut	  era	  biljetter	  och	  börjar	  sälja	  är	  det	  viktigt	  att	  ni	  
hela	  tiden	  följer	  upp	  hur	  försäljningen	  går.	  På	  detta	  sätt	  får	  ni	  bättre	  
koll	  och	  undviker	  att	  inte	  komma	  upp	  i	  de	  försäljningskrav	  som	  råder.	  

• Gå	  aldrig	  omkring	  med	  massa	  pengar	  i	  skola	  med	  tanke	  på	  rånrisk.	  Ni	  ska	  
inte	  heller	  förvara	  pengar	  i	  skåpet.	  

• Det	  är	  bra	  om	  ni	  kan	  öppna	  ett	  konto	  knuten	  till	  er	  skiva.	  Då	  kan	  era	  
gäster	  betala	  in	  matkuverten	  samt	  efterinsläppsbiljetterna	  på	  valfri	  
post/bank	  och	  ni	  kan	  följa	  upp	  vilka	  som	  har	  betalt.	  Glöm	  inte	  
informera	  alla	  att	  det	  är	  viktigt	  att	  de	  anger	  namn	  och	  efternamn	  vid	  
betalningen.	  

• Gällande	  matbiljetter	  så	  ska	  detta	  betalas	  till	  Skolfest.se’s	  konto	  10	  dagar	  
innan	  festen.	  Viktigt	  att	  ni	  då	  håller	  koll	  på	  hur	  många	  som	  kommer	  då	  
motsvarande	  belopp	  skall	  vara	  bokfört	  på	  Skolfest.se’s	  konto.	  Tänk	  på	  
att	  det	  tar	  upp	  till	  3	  bankdagar	  tills	  vi	  kan	  se	  betalningen.	  

• Vi	  vill	  ha	  för	  och	  efternamn	  på	  alla	  som	  ska	  äta	  middag	  7	  dagar	  innan	  
skivan.	  Detta	  skriver	  ni	  in	  i	  ett	  excel	  dokument	  där	  det	  går	  att	  sortera	  
efternamnen.	  Detta	  underlättar	  i	  entrén	  för	  vakterna	  och	  insläppet	  går	  
snabbare.	  Här	  ska	  det	  även	  finnas	  med	  vilka	  som	  är	  under	  18	  år	  samt	  
eventuell	  specialmat.	  

• Alla	  biljetter	  som	  ni	  kvitterar	  ut	  är	  en	  värde	  handling.	  Borttappad	  biljett	  
räknas	  som	  såld	  biljett.	  Förvara	  aldrig	  samtliga	  biljetter	  på	  ett	  ställe.	  

• Om	  ni	  råkar	  tvätta	  eller	  riva	  eller	  på	  något	  annat	  sätt	  förstöra	  biljetten	  så	  
kan	  vi	  självkart	  kvittera	  ut	  nya	  biljett/biljetter.	  Viktigt	  att	  ni	  kan	  då	  vissa	  
upp	  den/de	  för	  oss.	  Så	  släng	  aldrig	  biljetterna.	  

• ·Vissa	  studenter	  vill	  hyra	  sin	  egen	  DJ.	  Detta	  rekommenderas	  inte	  då	  
dels	  musiksmaken	  bland	  studenter	  är	  bred	  vilket	  kan	  göra	  många	  blir	  
missnöjda	  om	  ni	  väljer	  en	  för	  nischad	  Dj	  och	  om	  någon	  utrustning	  
skulle	  gå	  sönder	  när	  er	  Dj	  spelar	  så	  är	  ni	  betalningsskyldiga.	  Vilket	  ni	  
inte	  är	  om	  vår	  Dj’s	  spelar.	  Kom	  gärna	  med	  önskningar/spel	  listor	  till	  Dj	  
så	  spelar	  han	  era	  låtar.	  

	  


