TIPS/ERFARENHETER FRÅN TIDIGARE SKOLDISCON
• ALLMÄNT att tänka på oavsett om du är arrangör av ett disco
eller inte – försök att se till att så något barn i klassen inte känner
sig utanför. Det är ofta populärt med förfester. Mycket lätt att
någon enstaka glöms bort och lämnas utanför.
• Att på ”inbjudan” även namnge någon/några vuxna
kontaktpersoner (frågor kan alltid finnas bland föräldrarna)
• Oftast har discon delats upp från F-3 och ett senare för 4-6.
”Bättre med kortare tid med kvalité”. (T ex 2 tim för de yngre
och 2.5 tim för de äldre)
• Det räcker gott att det sena discot slutar 22:30, fyrorna är inte så
gamla och något ska de väl ha att se framemot. Det är också en
hel del som ska städas och återställas efteråt.
• För de yngsta så är det oftast första gången de går på disco – var
beredd på att en del kan tycka att det är lite skrämmande med
mörka lokaler, blinkande ljus och hög musik.
• Tänk på att anpassa lekar/tävlingar efter ”åldersgrupperna”. För
de allra yngsta kanske inte dansen är det viktigaste, men för de
äldre är det kul att släppa loss i häftiga danstävlingar och mysiga
”tryckare”. ”Variera”.
• På det yngre discot lockar oftast kiosken med godis/chips/läsk
mer än för de äldre, som har mer fullt upp med tävlingar och
dans.
• INTE FÖR HÖG MUSIK. Det har förekommit att barn har haft
”öronobehag” i efterhand. Yngre har blivit rädda.
• Se till att ha tillgång till mobil och skolans Adress/telefonlista.
Utifall något händer och det brukar alltid vara något barn som
vill hem i förväg.
• Det kan vara bra att ha ”stora-starka” vaktande föräldrar vid
dörrarna på det sena discot. Har hänt att elever från andra skolor,
även högstadieskolor har försökt att ta sig in på discot.
• Försök ha lite koll när det är dags att gå hem, så att barn som ska
hämtas blir hämtade. Ett tips kan vara att låta föräldrarna vänta
utanför istället för att låta alla föräldrar rusa in och hämta
barnen.

