
AVSLUTNING 7.TRINN 

Rektor/skolen holder en avslutning   i gymsalen for elevene og foreldre, deretter går hver 

klasse for seg for en fest/feiring. Denne festen organiseres av foreldrene. 

I mange år har klassene valgt å holde avslutningsfest på restauranter i nærmiljøet, 

Holmenkollen restaurant, Lysebu og Voksenåsen.  

Lærerne på Grindbakken skole ønsker nå en endring ifht feiringen. Dette går ut fra prinsippet 

om at «Alle skal med» og fokus på lavkost.  

Dette har vært diskutert på FAU-møte, og i utgpkt stiller FAU seg bak lærernes ønske, men vi 

ble enige om å få fakta på bordet i forhold til flere alternativer. 

Festen vil trenge et lokale som rommer 85 stk., og det vil være behov for tre lokaler. 

Skolens gymsal er i utgpkt opptatt pga deres eget arrangement, så skolen kan tilby 

musikkrommet og et dobbelt klasserom. Her vil det bli trangt for 85 personer, men vil la seg 

kunne gjøre. 

Det er mulig å leie:  Holmenkollen kapell, kjellerstue, leiepris 4000 kr. 

                                    Voksen Fleridrettshall, leiepris 2000 kr.  

                                    Heming peisestue/møterom. Pris? 

Andre forslag? Vil noen stille hus/hage til disposisjon? 

Alle disse forslagene vil kreve en del planlegging, og mange foreldre som bidrar. 

Bespisning kan være buffet, hvor alle tar med en eller to retter, og egen drikke. 

Alternativt kan man vurdere å bestille catering. Vi har sjekket noen cateringselskaper. 

Eksempel for tapasmeny ligger prisen på 250-300 kr pr stk (uten drikke, bestikk/tallerkener, 

duker, servietter, blomster osv.). 

Holmenkollen restaurant kan tilby en enkel meny, to retter (hovedrett og dessert), inkl brus 

til barna og kaffe til de voksne. 450 kr pr pers. 

Lysebu kan tilby en «dagens meny» bestående av to retter, inkl brus til barna og kaffe til de 

voksne, 495 kr.pr pers. 

Voksenåsen hotell kan tilby hovedrett og dessert til 320 kr. pr pers. inkl brus. Kaffe utenom. 

Barna kan bade i bassenget. Ifjor hadde resten av klassekassepengene blitt brukt på en 

aperitiff til barn og voksne. 

Videre har tradisjonen vært at barna går klassevis til et «nachspiel» hjemme hos en av 

elevene, varighet ca kl 22-24. 

FAU ønsker at klassene diskuterer og kommer frem til et arrangement som passer best for 

dere, men også med tanke på lavkost.  Lykke til!! 

Julia og Bettina, Trivselskomiteen FAU 

 



 

 

 


