
Tema

* En rolig grej är att bestämma sig för ett roligt tema 
som ska vara på kalaset. 

Det kan vara allt ifrån att bestämma sig för att alla ska 
komma i en särskild färg. Kanske har födelsedagsbar-
net en favorit färg.
Rosa, Röd, Blå eller kanske Grön.

Det kan även vara ett tema som de förslag som står 
här, 
Disco party,Djungel Röj,
Pirat kalas, Prinsar & Prinsessornas bal.

Vilka ska vi bjuda?

* Hur stort ska kalaset vara?

Alla i klassen, bara de närmaste polarna, eller alla? 

Förslag är att bjuda alla i klassen så ingen känner sig 
utanför.
Det kan också vara bra att ringa in några föräldrar som 
kan hjälpa till på kalaset. 
Uppskattat är att även ge dem en kostym och en rolig 
roll med egna uppgifter. Allt ifrån att vara städmon-
stret, kakmonstret, lekledaren till Dj på Discot.

Vad ska vi bjuda på?

* Ska vi beställa tårta, ska mamma baka, eller ska vi 
endast servera lite snacks?

Tänk på att göra det så enkelt som möjligt. 
En bra idé är att bjuda på popcorn som ni kan servera i 
små roliga egen gjorda pappers strutar. 
( ett bra tips är att låta födelsedagsbarnet gör dem med 

några vänner hemma vid köksbordet en vecka innan. 
Då de samtidigt kan sitta och snacka och hitta på bus 
inför den stora dagen )
Ni kan bjuda på välkomstbål ur en stor balja. Där ni 
kan använda små leksaksbåtar, leksaksservis koppar, 
eller varför inte använda äggkoppar. Det går att hitta 
allt möjligt om man kollar hemma i gamla lådor.

Var ska vi vara?

* Får alla plats hemma, finns det en gårds lokal, tält 
eller en lokal att hyra?

Se till årstid gällande förutsättningar. 
Finns det möjligheter att vara utomhus 

Vem gör vad?

* Viktigt att dela på uppgifterna.
 Ett bra tips är att be mormor,faster eller en trevlig 
granne om hjälp. 

( Tänk på att det ska vara roligt att förbereda, annars 
går det lika bra att köpa färdigt och beställa hem. 
Vilket ibland kan vara det bästa, så tiden räcker till 
för att skapa stämningen inför kalaset och samtidigt 
planera den roliga semesterresan ni kanske är på väg 
att göra med familjen)

inbjudan

* När ska inbjudan skickas. Bra att vara ute i god tid.
* Skriv ut färdiga mallar på inbjudan, eller gör egna.
* Glöm inte att skriva ett datum då de senast måste 
anmäla sig.
(På så sätt vet ni hur mycket ni måste ställa i ordning.)
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Vad behöver vi listan!
Nu är alla beslut tagna och det är dags att göra listor!

Tema!

Var hittar man dekor,kostym och ev musik. 
Tänk på att det blir bäst om det är en helhet. Ett bra tips är att hålla sig till minst 1 färg max 4 färger. Om man 
blandar för mycket kan det lätt se rörigt ut. Kan vi göra vår egen dekor? Vad har vi får tyger hemma? Kanske 
kan vi hitta rekvisita i grannens lada eller ute i naturen. Har vi möjlighet att plocka ihop kostymen hemma eller 
behöver vi ta till saxen och symaskinen? Eller kan vi helt enkelt beställa en kostym antingen från nätet eller en 
närliggande butik? Musiken kan man blanda hej vilt med egna skivor eller kolla om någon kompis storebror vill 
vara Dj. 

Vilka ska vi bjuda?

Dags att skriva en lista på de som ska få en inbjudan. Var noga med att kolla listan en extra gång så att ni inte 
glömmer någon. Kan vi lämna inbjudan i skolan, på tex. fotbollsträningen eller bör vi ta reda på adresser för 
utskick? 
Alternativt skriver ni ut mallen INBJUDAN från denna sidan och fyller i namnet på personen som ni ska bjuda 
och sedan är den klar att lämnas ut. En annan snabb lösning är att göra en inbjudan som går att skicka via mejl.

Vad ska vi bjuda på?

Skriv en inköpslista. Allt ifrån välkomst bålens ingredienser till tårtdekoration. Ev pappers tallrikar, glas, 
tårtljus. Allt ni behöver för kalaset.

Var ska vi vara?

Behöver vi göra en vägbeskrivning till de inbjudna? Om och när ska inbetalningen för hyra av lokal vara inne? 

Vem gör vad?

Nu är det dags att klura ut vem som kan hjälpa till på kalaset och sedan skriva upp deras uppgifter. 
Tex.
MORMOR - Plockar fram kakor
PAPPA - Hämtar Party tältet och monterar upp det.
SYRRAN - Välkomnar alla på festen och delar ut Välkomtsbål
GRANNEN, FASTER,KUSINER - Hjälper till med förberedelse av temat och dekor
MAMMA - Får vara spindeln i nätet
FÖDELSEDAGSBARNET - Tar ansvar för att tjuvsmaka på alla kakor och laddar inför festen.
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