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Varför har vi en Basar i Finno?

• Basaren är dels det viktigaste enskilda 

penningsinsamlingsevenemanget, dels också det enda jippot där 

i stort sätt alla klasser och föräldrar har möjlighet att samlas. 

Basaren har med andra ord både en social och en ekonomisk

uppgift.

• Ofta har Basaren ordnats i anknytning till Farsdag. Samma dag 

brukar barnen ha skoldag mellan 0900–1300. 

• Obs! Vi brukar försöka koordinera tidpunkten med Storängen

och Mattliden så vi inte har basar samma dag. Detta gäller 

förstås också skolan själv, dvs skol-lördagen borde inte vara 

samma dag i alla skolorna.

https://finno.hemochskola.fi/basaren/

All info om Basaren 

finns på vår hemsida

https://finno.hemochskola.fi/basaren/


Utveckling av Basaren

Basaren har genom tiderna varit det största

evenemanget i skolan. De senaste åren har det 

dock uppstått både en frågan om:

• Hur Basaren kunde utvecklas så att den är mer 

tidsenlig - vi har till exempel funderat på om 

det är ekologiskt hållbart att dela ut en massa 

plast krimskrams i lotteriet ☺

• Hur vi skall lyckas få ihop allt arrangemang 

med en konstant minskande Styrelse?

• Hur vi skall nå ut till alla föräldrar, utan att 

det känns som om det kommer för mycket 

information

• Om vi borde vara oroliga över det sjunkande 

resultatet (ca 500e mindre än året innan)?

I år gjorde vi vissa ändringar i programmet:

• Tog bort Lyxlotteriet, som fick minst positiv 

feedback i förra enkäten

• Minskade Lotteriet, höjde priset tillbaka till 

2e/lott och gjorde större vinster

• Fixade Fotografering som nytt program

• Fixade Folkhälsans Smaksnurran som nytt

• Testade på ett Loppis

• Justerade borden för Café och Våfflor för 

att få mer plats

• Tog in FöFös egen MobilePay som 

betalmedel



• Inbjudan och info om Basaren skickades ut i god tid 

som Epost via klassombud, på Hemsidan, Facebook 

och Wilma

• Nya program i år var:

• Fotografering (ca 30+ familjer tog foton)

• Smaksnurran (helt klart en succé!)

• Loppis (detta var nog ingen succé, ännu i alla fall)

• All behövlig info har samlats till hemsidan 

https://finno.hemochskola.fi/basaren/

Inbjudan och 
program

https://finno.hemochskola.fi/basaren/


Vi samlade igen 

Basar feedback via 

en enkät

Feedback



Resultat och feedback
Resultatet visar igen en nedgång beträffande pengar

Enkäten har intressanta svar! Föräldrar vill ha MERA jomande

om vinster och MERA information ☺ That must be a first!



Basar resultat genom tiderna – ca 500e minskning 
jämfört med förra året, men vissa poster ser helt ok ut



Enkäten och resultat
År Enkätens resultat Svar Vuxna/Barn

2018 Klicka här för att läsa resultaten 2018 54+3 = 57

2019 Klicka här för att läsa resultaten 2019 24+7 = 31

Om du ännu vill svara på årets enkät, så går det bra att göra. 
Vi lämnar den öppen ännu fram till 25.11.2019

https://tinyurl.com/basaren2019

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe4PEM_yiVD4b4PXtY6T9t5qbOAOvO-ndJpF6zgLyZNkzqePQ/viewanalytics
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSed0WXxZHFMsSSRpJwISKdVOUvY951wewQZ1Y8D3GFgf6SV9Q/viewanalytics
https://tinyurl.com/basaren2019


Hur vill du att Basaren skall se ut nästa år?

• Vi har stark tro på att både FöFö och Basaren är något som vi gärna vill 

ha kvar i Finno, men vi är samtidigt medvetna om att en viss utveckling 

behövs för att hålla det intressant och locka så manga elever och 

föräldrar som möjligt

• Ifall du har goda idéer om hur Basaren kan utvecklas, berätta det till oss 

på fofo.finno@gmail.com. Du är även mer än välkommen att komma med i 

Styrelsen för att verkställa dina önskemål ☺

mailto:fofo.finno@gmail.com

