
Rutiner 
Når du kommer 

● Tell opp kassen og sjekk at det er 2000,- i veksel. Dette skal registreres 

på nettsiden sammen med totalt salg ved slutten av dagen. Avvik må 

eventuelt kommenteres. 

 

● Skru på pølsemaskinen og varm pølser 

o Pølser, brød, ketchup og sennep finnes i kjøleskapet 

o Mer pølser eller brød finnes i isboksen eller nede i fryseboksen på 

lageret 

 

● Lag vaffelrøre og stek vafler 

o Vaffelrøre finnes enten som rest i kjøleskapet fra dagen før, eller 

lag ny ved bruk av poser som finnes til høyre under benken ved 

kassen 

o Smør og syltetøy finnes i kjøleskapet 

o Pass på å ikke bruke for mye smør til stekingen. Dette kan føre til 

økt røykutvikling som igjen kan utløse alarmen 

 

 

Ekstra i helger med mye arrangement 

● Kok kaffe på kanner 

 

● Ordne rundstykker/baguetter  

o Rundstykker/baguetter finnes i fryseboksen 

o Pålegg osv. finnes i kjøleskapet 

 

● Kutt frukt til fruktbeger – selges kr 25,- 

o Frukt finnes i kjøleskapet, beger under benken ved kassen 

  



Rutiner 
Før du går 

● Bua må være åpen mens det pågår arrangement 

 

● Åpen pølsepakke skal pakkes i plast eller plastpose før den legges  

i kjøleskap. Er det lite pølser igjen, ta opp en ny pakke fra fryseboksen og 

legg denne også i kjøleskapet. Det samme gjelder pølsebrød 

 

● Rest av vaffelrøre skal pakkes i plast og settes i kjøleskap 

 

● Fyll brusskapet med varer hvis mulig 

 

● Vask opp det utstyret du har brukt 

 

● Alle benker og overflater skal vaskes 

 

● Vask gulvet  

 

● Tribunene skal ryddes for søppel 

 

● Søppelsekker skal kastes i en rød container/tralle som står nede mellom 

garderobe 5 og dommergarderoben 

o De hvite søppelbøttene som står utenfor bua skal tømmes  

og nye hvite søppelposer skal oppi 

o Søppelet inne i bua skal også kastes og ny sekk skal i bøtta 

 

● Papp skal kildesorteres og kastes i dunkene på utsiden av bua 

 

● Tell opp kassen. Det skal ligge 2000,- i veksel igjen. Resten putter  

du i safen du finner på nederste hylle under kassen. Det er en åpning på 

toppen hvor du bare poster pengene oppi. Beløpet skal du registrere på 

hjemmesiden under praktisk/kiosk. Klikk på «Registrering av kassen» 


