Mitt
sommarprojek
t
av: Rebecca Andersson
Här är min flyer som jag spred reklam med ute i Lindesberg, både i centrum
och i villaområden i brevlådor :)

Skatedag!
Ni kids mellan 5 och 13 år är välkommna till en gratis skatedag i Lindesbergs
nya skatehall i Dalkarshyttan, Lindesberg,
Onsdagen den 10:e Augusti 13.00 – 16.00.
Tag med egen skateboard om ni har en, annars finns det att låna.
Korv & Festis finns att köpa!
Vi hoppas på en riktigt kul dag med mycket skate
För vidare information, ring mig, Rebecca!
0763388974

Jag skrev en prislista för korv och festis att sälja på
eventet, men det regnade hela dagen i Lindesberg då. Så
det fick bli att bara sälja festis som jag köpt in.
Sålde alla 23 stycken och tjänade då in 115 kr genom att
ha sålt alla festisar för 5 kr styck :)

Här är pris listan som jag gjort! :

Prislista!
Meny: Korv & Festis

10 kr

--------------------------------------------------en korv 6 kr
en festis 5 kr

Gjorde lite skyltar också så att barnen och deras föräldrar
skulle hitta till skatehallen på eventdagen!
Såhär såg dom ut:

SKATEHAL
L

Jag skrev ut tre stycken och satte upp i Masugnen
området för att folk skulle hitta :)

Projektdagbok V.30
Måndag: Idag är det min första arbetsdag på mitt
sommarjobb. Dagen tillbringade jag åt att skriva
reklamflyers till mitt event som är mitt mål med
sommarjobbet. Jag skrev på datorn och letade bilder till
dem på internet. Blev klar med alla denna dag.
Tisdag: Idag har jag gått runt till olika livsmedelsbutiker i
Lindesberg och jämfört priser på korv, bröd, senap,
ketchup och festis som jag ska ha till försäljning på
eventet. Jag har också ringt runt till olika personer som jag
vill ha som skateinstruktörer till barnen som kommer på
eventet.
Jag hittade två stycken instruktörer.
Onsdag: Dagen har gått till planering av olika saker till
eventet. Tillexempel: tillagning av korv, vart jag får tag i
saker till tillagning och övriga saker som bord och stolar.
Var också vid skatelokalen och kollade hur städningen
inför eventet ska gå till och vilka hjälpmedel jag kommer

behöva.
Torsdag: Idag har jag gått runt till olika delar av
Lindesberg och delat ut flyers till eventet i brevlådor.
Har också varit vid skatelokalen och plockat skräp
utomhus och rensat ogräs.
Fredag: Idag gick jag runt och delade ut resten av mina
flyers i brevlådor i övriga delar av Lindesberg som jag
inte hann med föregående dag.

Projektdagbok V.31
Måndag: Har gått in på min andra jobbvecka nu, och
känner att det går väldigt bra.
Den här dagen har gått till planering av prislista till korv
och diverse till eventet. Har också spridit reklam på stan i
Lindesberg via anslagstavlor i centrum.
Tisdag: Dagens abretstimmar tillbringades i skatelokalen
där jag och Stefan (arbetsledare) planerade inför eventet
och jag skulle se hur allt fungerade där och inom
föreningen.
Onsdag: Idag skrev jag ut ungefär 100 flyers och gick upp
på en stadsdel som heter Hagaberg och la flyers i

brevlådor. Nu har jag lappat klart alla brevlådor och
Hagaberg var sista delen i Lindesberg som jag spred
reklam på.
Torsdag: Idag har jag skrivit prislista till Korv m. Bröd
och Festis till eventet. Har även skrivit ut skyltar som jag
gjort själv för att folk ska hitta till skatelokalen på
eventdagen. Skyltarna ska sättas upp på lämpliga ställen
så att folk hittar lätt.
Fredag: Dagen har gått till planering angående
eventdagen och vilken hjälp jag kommer att få med saker
och ting, tillexempel: transport men saker dit och hem,
vem jag ska låna grill till korven av, vilka som vill låna ut
skateboards till eventdagen, hur mycket jag behöver ta
med mig själv till växel i kassan.

Projektdagbok V.32
Måndag: Idag har jag skrivit in vecka 30 och 31 från
projektdagboken i ett textdokument på datorn som jag ska ha till
min utvärdering som skickas in efter eventdagen.
Har också varit vid skatelokalen och gått igenom och lärt med
hur man hanterar medlemspapper inför eventdagen.
Tisdag: Idag tog jag mig ut till skatelokalen och började städa.
Jag sopade alla golvytor och ramper, dammade, slängde skräp,
plockade i ordning och gjorde snyggt. Efter det gick jag till

hemköp och handlade korv, bröd, senap, ketchup och festis.
Onsdag: Idag var det eventdagen! När jag kom dit kl kvart i 1
var det redan ett barn med familj där. Jag gick in och fick hjälp
av Stefan (handledare) att ställa fram ett bord där jag packade
upp all festis, medlemspapper, klistermärken att sälja och
kassan. Det kom 11 barn sammanlagt och alla verkade ha väldigt
roligt, vilket jag också hade. Alla barn var mycket trevliga och
hade respekt för lokalen och dess regler och varandra, trotts
olika åldrar. Jag vet inte om alla barnen kände varandra men
dom hade kul allihopa tillsammans. Jag fick fota dom och fotona
kommer upp i slutrapporten. Stefan fick åka hem till sig och
hämta fler klistermärken för dom tog slut på en gång!
Detta var en väldigt rolig dag för både mig och barnen och det
ska gå och fixa fler såna här dagar!
Torsdag: Idag skriver jag på slutrapporten för fullt.
Fredag: Blev klar med slutrapporten idag.
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