
 

Juicesatsning
Utdelningar är en populär typ av satsning och vad är 

mer uppfriskande än juice…?  
På följande sidor finns en beskrivning och hjälp för att 

genomföra en juicesatsning på skolan. Idén är helt 
enkelt att dela ut juice i olika smaker till eleverna, 

förslagsvis utomhus en varm vårdag!

Ny Generation på Celsiusskolan hade en juicebar på 
en aktivitetsdag för hela skolan. De hade diverse 

juicedrinkar i olika smaker som de delade ut till 
eleverna. Det blev en oerhört uppskattad satsning och 

ett utmärkt tillfälle för gruppen att få dela sin tro.



Planering 
• Bestäm datum, tid och plats för satsningen 
• Be om lov från rektorn 
• Kolla av vilka i gruppen som kan närvara 
• Bestämma träff för förberedelser (när ska det 

handlas, när ska det pysslas etc) 
• Räkna ut hur mycket juicedrinkar ni ska göra 

Marknadsföring 
• Skapa ett Facebook-event och bjud in alla på 

skolan 
• Sätt upp affischer/lappar på skolan 
• Använd skolans informationssystem för att berätta 

om satsning om ni får (t ex intern-TV) 

Förberedelser 
• Fixa bord 

• Fixa dukar för borden 
• Fixa kylväska och kylklampar att ha juicepaketen i 

på satsningsdagen 
• Handla (se handlingslista) 
• Hitta på namn till ”juice-drinkarna”. En rolig idé är 

att göra som Ny Generation på Celsiusskolan i 
Uppsala och döpa drinkarna efter lärarna t ex 
”Soliga Sara” 

• Styla plastglasen och sugrören 
• Gör skyltar där det står vad drinkarna heter, vilka ni 

är och kanske varför ni gör detta 
• Synka era scheman så ni vet att det alltid finns 

någon som har rast/håltimme och kan stå vid er 
juicebar 

• Packa allt inför satsningen

Att göra-lista
Juicesatsning

Vad behövs?
Bild till Facebook-event 
200 st plastglas 
200 st sugrör 
10 rullar washitejp eller liknande för dekoration 
40 l juice fördelat på 5 sorter t ex: 
 Äppeljuice 
 Apelsinjuice 
 Hallondryck (Brämhult) 
 Ananas, guava, äpple, apelsin (Bravo) 
 Tropisk juice 
Frukt att dekorera med t ex: 
 20 apelsiner 
Ca 100 servietter

Denna uträkning bygger på 
- En skola med ca 500 elever 
- Antagandet att 150-200 pers har noterat att satsningen händer och vill ha 
- Att ni kommer behöva förbereda för 200 glas juice. 
Mängderna i handlingslistan är satta utifrån denna uträkning.


