
ARBEIDSLISTE KVELDSMAT vinter 2021 
 

Dato Kjøkkenhjelp Dato Kjøkkenhjelp 

Torsdag 28.01. Bente S. Kvamme Torsdag 04.02. Stine Sva 

 Therese Bakke  Lucie Kucharova 

 Ingrid Nordjordet Sætrom  Annette K. Hellekveen 

    

Torsdag 11.02. Stine Sva Torsdag 18.02. Annette K. Hellekveen 

 Sissel Høiberg  Ingvild Grøna 

 Grete Aurmo  Live Brimi 

    

Torsdag 25.02. Stine Sva Torsdag 11.03. Bente S. Kvamme 

 Malin Sætre  Anne Merete Vole 

 Grethe Olsen  Ann-Helen Skaansar 

 

Vi håper alle er med og gjør en liten jobb slik at vi kan servere kveldsmat etter trening på torsdagene. 

Det er litt ekstra arbeid med koronarestriksjonene.  

• Alle spriter seg når de kommer inn. En av de voksne står med håndsprit og gir de en «dæsj» 

hver. Da slipper de å legge fra seg votter etc først.  

• Ungene sitter klassevis (tegning over bordplassering ligger på kjøkkenet) 

• Mat serveres på fat på hvert bord, ungene får servert drikke på bordet også. 

Når treningen starter, må forberedelsene i gang. Det er ca 50 minutter til ungene kommer inn.  

Kjøkkenpersonalet bruker munnbind.  

• Vaske over overflatene  

• Trakte kaffe og servere de voksne som venter ute (ca 2 kanner)  

• Koke tevann (det går mye te)  

• Smøre skiver med diverse pålegg. (ca 4 brød)  

• Sette fram kopper, servietter og kopp med syltetøy på hvert bord + skiltet som viser hvilken 

klasse som sitter hvor  

• Bruke saft-bordet med voksduk som avlastningsbord til drikke  

• Er det frukt tilgjengelig, skjæres dette opp og settes på hvert bord.  

• Dersom tomt for mat på brettene, får de mer …       

• Når alle har spist fra seg, ryddes det opp 

• Vasker bord og alle overflater, inkl dørhåndtak etc 

• Vasker opp og gjør klart kjøkken til neste arrangement 

• Vasker gulv i hele skihytta + do (sjekk også såpe, tørkepapir og dopapir, fyll på ved behov) 

• Kast søplesekker i containeren  

• Husk å sjekke at lyskasterne ute er slått av før du låser kjøkkenet, evt slå av.  

 

Tusen takk for at du hjelper til! 

Mvh styret i skigruppa  


