
 
 

 
 

FROKOST 
• Sette på kaffe og te-vann 
• Sette fram melk og juice 
• Kurver med brød og knekkebrød 
• Sette fram spesialmat og drikke på anvist bord 
• Sette fram pålegg og smør 

 

• Tørke over bordene 
• Fylle opp nye brett med pålegg – dekk godt til 

med plast!  
• Fylle på med papptallerkener, glass og bestikk  
• Vaske over gulv og bord * vri opp kluter og 

mopper-henges opp i storkiosken på stativ 
• Tømme søppel i egne containere på nordsiden  
• Pass alltid på at alt er låst før dere går.  

 

 

KUN DE MED RØDT BÅND SKAL HA FROKOST! 
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LUNSJ – både brødmat og varm mat 

• Sette på kaffe og te-vann 
• Sette fram melk og saft 
• Kurver med brød og knekkebrød 
• Sette fram spesialmat og drikke på anvist bord 
• Sette fram pålegg 
• Vi må ha en eller to som deler ut/porsjonerer den 

varme maten! 

 

• Tørke over bordene 
• Fylle opp nye brett med pålegg – dekk godt til 

med plast!  
• Fylle på med papptallerkener, glass og bestikk  
• Sette evnt rester av varm mat på kjøl i kafèen 
• Vaske over gulv og bord * vri opp kluter og 

mopper-henges opp i storkiosken på stativ 
• Tømme søppel i egne containere på nordsiden  
• Pass alltid på at alt er låst før dere går.  

 

ALLE MED RØDT OG BLÅTT BÅND SKAL HA LUNSJ! 

 



 
 

 
 

MIDDAG 
• Blande saft og fylle vannmugger – settes fram  
• Servere middagen 
• Tørke av border etter hvert 
• Fylle på vann og saft mugger 

 

• Rydde vekk og sette evnt rester på kjøl i kafèen 
• Vaske bord og gulv * vri opp kluter og mopper-

henges opp i storkiosken 
• Tømme søppel i egne containere på nordsiden  
• Pass alltid på at alt er låst før dere går.  

 

 

KUN DE MED RØDT BÅND OG MIDDAGSKORT SKAL HA 
MIDDAG! 

 

 

 



 
 

 
 

KVELDSMAT 
• Sette på kaffe og te-vann 
• Sette fram melk og juice 
• Kurver med brød og knekkebrød 
• Sette fram spesialmat og drikke på anvist bord 
• Sette fram pålegg og smør 

 

• Tørke over bordene 
• Fylle opp nye brett med pålegg – dekk godt til 

med plast! Sørg for at det ser bra ut til frokosten. 
• Fylle på med papptallerkener, glass og bestikk  
• Vaske over gulv og bord * vri opp kluter og 

mopper-henges opp i storkiosken på stativ 
• Tømme søppel i egne containere på nordsiden  
• Pass alltid på at alt er låst før dere går.  

 

KUN DE MED RØDT BÅND SKAL HA KVELDSMAT! 

 

 

 



 
 

 
 

KAFE/KIOSK 
• Oppmøte i kafeen 

 
• Sette på kaffe 
• Ordne vaffelrøre og steke opp vafler 
• Sette på pølsekokeren 
• Sette frem ketchup, sennep, sukker etc. 
• Slå på Ipad og I-zettle 
• Fylle opp med kioskvarer 

 

• Tørke over bordene i kafeen 
• Vaske over gulv og bord * vri opp kluter og 

mopper-henges opp i storkiosken på stativ 
• Tømme søppel i egne containere på nordsiden  
• Siste vakt må sørge for at pølsekoker, vaffeljern 

og andre maskiner er avslått.  

 

 
 

 



 
 

 
 

KVELDSVAKT INTERNAT 
• Hente nøkkel til NTG i kafeen (Kristins Hall) 

 
• Låse opp hoveddør NTG (fra kl. 18.00) 
• Ved ankomst – se over klasserom at alt er ok, og 

sett opp vinduer til lufting. 
• Pass på ingen oppholder seg i hoppbakken, løper i 

trappene/bakkene etc. (Dette er forbudt). 
• Påse at ingen bruker køller, baller etc innendørs. 
• Skulle det oppstå en situasjon, som man trenger 

bistand til, kontakt koordinator Henning Evensen 
på tlf. 920 34 111 

 

• Informer om at det skal være ro på internatet fra 
kl. 22.30 hver dag. 

• Gi nøkkel videre til nattevakt som ankommer 
NTG kl. 22.00 

 

KUN DE MED RØDT BÅND HAR TILGANG PÅ INTERNAT 

 

 



 
 

 
 

TRANSPORT/MINIBUSS  
• Hente nøkkel til MINIBUSS i kafeen (Kristins Hall) 
• Etter endt kjøring, skal bussen parkeres utenfor 

Kristins hall, og nøkkel leveres i kafeen. 
• Sens SMS til tlf. 920 34 111 hvis bussen har behov 

for drivstoff. 
• Før tilbakelevering av buss, sørg for at evnt 

søppel blir fjernet og kastet. 
• Evnt ustyr som er gjenglemt i bussen – leveres i 

kafeen. 
 

Kveldskjøring (elevtransport til NTG) 
 
• Være klar med minibuss utenfor Kristins hall 

o Starttider fra Kristins hall kl. 20.00 – 20.30 – 
21.00 og siste tur 21.30 (er det behov for mer 
kjøring, må man kjøre hyppigere). 

• Se over bussen før du kjører ned igjen fra NTG, 
om det er noe som er gjenglemt. 

• Skulle det oppstå en situasjon, som man trenger 
bistand til, kontakt koordinator Henning Evensen 
på tlf. 920 34 111 

 



 
 

 
 

Dagkjøring (elevtransport t/r Jorekstad) 
 
• Være klar med minibuss utenfor Kristins hall 
• Kjøretider Onsdag 5.7 (to grupper) 

o Avreise fra Kristins hall kl. 13.30 (to busser) 
o Retur fra Jorekstad kl. 15.00 (to busser) 
o Avreise fra Kristins hall kl. 15.15 (to busser) 
o Restur fra Jorekstad kl. 16.45 (to busser) 

• Kjøretider Torsdag 6.7 (tre grupper) 
o Avreise fra Kristins hall kl. 12.45 (to busser) 
o Retur fra Jorekstad (tom buss) kl. 13.00 
o Avreise fra Kristins hall kl. 13.15 (to busser) 
o Retur fra Jorekstad kl. 14.15 (to busser) 
o Avreise fra Kristins hall kl. 14.30 (to busser) 
o Retur fra Jorekstad kl. 15.15 (to busser) 
o Avreise fra Kristins hall (tom buss) kl. 15.45 (to busser) 
o Restur fra Jorekstad kl. 16.00 (to busser) 

• Skulle det oppstå en situasjon, som man trenger 
bistand til, kontakt koordinator Henning Evensen 
på tlf. 920 34 111 

NB! Husk at det er knapt med tid, så det er viktig å 
være presis med tidene. 

 


