
Rutiner
Når du kommer

● Tell opp kassen og sjekk at det er 1000,- 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 kjølebenken - i skuffene

merket med pølser, pølsebrød og ketchup/sennep
o Mer pølser eller brød finnes i fryseskapet ved siden av isboksen eller

nede i fryseboksen på lageret

● Kok kaffe på kanner
o Vann skal oppi lokket på toppen av maskinen, og filtermalt kaffe skal i

kaffefilter i filterkolben rett under. 2 liter vann og 10 små spiseskjeer
kaffe.

● Slush-maskinen
o Se på siden av maskinen - 2 brytere skal endres for å få lys og for at

maskinen skal fryse slushen. Når slushen “bølger” er den klar til å
serveres. Kan ta ca. 1 time, avhengig av hvor mye som er i tankene.

● 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 i skuffe til venstre for stekeovnen
o Smør og syltetøy finnes i kjølebenken, i skuffe merket smør og syltetøy
o Pass på å ikke bruke for mye smør til stekingen. Dette kan føre til økt

røykutvikling som igjen kan utløse alarmen
o Skru på vifta ved vaffelsteking. Vifta er en bryter oppe til høyre på

veggen ved kaffemaskiner etc.



Rutiner
Før du går

● Bua må være åpen mens det pågår arrangement

● Åpen pølsepakke skal pakkes i plast eller plastpose før den legges
i skuffen i kjølebenken. Er det lite pølser igjen, ta opp en ny pakke fra
fryseboksen og legg denne også i kjølebenken. Det samme gjelder pølsebrød

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

● Slush-maskinen settes på nattmodus ved å tilbakestille de samme to
bryterne du skrudde på maskinen med da du kom.

● Fyll brusskapet med varer hvis mulig

● Vask opp det utstyret du har brukt - enten for hånd eller i maskin

● Alle benker og overflater skal vaskes

● Vask gulvet (JIF engangsmopp ligger under vasken)

● Tribunene skal ryddes for søppel

● Søppelsekker skal kastes i en container som står nede i gangen mellom
garderobe 5 og dommergarderoben merket “Restavfall”
o Søppelet inne i bua skal også kastes og ny sekk skal i bøtta

● Papp skal kildesorteres og kastes i container som står utenfor hallen, i
vaktmesterparkeringen merket “Papir”

● Tell opp kassen. Det skal ligge 1000,- i veksel igjen. Resten putter
du i en IKEA-zip/lock-pose og legger i øverste skuff rett under kioskluka.
Beløpet skal du registrere på hjemmesiden under praktisk/kiosk. Klikk på
«Registrering av kassen»


