
Middagslistan  

- Så ska den fyllas i 

För att allt ska gå så snabbt och smidigt som möjligt under kvällen är det viktigt att all information är 

korrekt ifylld. Börja med att fylla i informationen högst upp, alltså skola, klass, datum då skivan äger 

rum och i vilken lokal skivan arrangeras.

När all information är ifylld är det dags att fylla i namnen på alla som ska delta under middagen.  

Se till att skriva förnamn först och sedan efternamn, detta för att underlätta för vakterna som prickar 

av alla gäster mot listan. Viktigt att ni skriver in det korrekta förnamnet på besökarna och inte 

använder er av smeknamn. För att ytterliggare underlätta för vakterna ber vi er att skriva alla 

personer som ingår i samma sällskap under varandra. 



Om någon i sällskapet är under 18 år ska detta föranmälas på middagslistan genom att i raden 

”under 18 år” göra ett X. Personer under 18 år får vistas i lokalen under middagen, det vill säga fram 

till klockan 22:00. Om personen är över 18 år ska raden lämnas blank. 

När för- , efternamn och om personen är under 18 år är ifyllt ska ni fylla i raden 

”allergier/specialkost”. Det är mycket viktigt att ni skriver ner alla kända allergier som middagsgästen 

har. Om någon av gästerna är t.ex vegetarian eller av religiösa skäl kräver specialkost ska även detta 

anmälas i listan. 

Sista raden, ”Betalt”  är till för att ni som sitter i arrangörsgruppen enkelt ska ha koll på vilka som har 

betala för sitt middagskuvert. Har personen betalat fyller ni i raden med ett X. 

 



En korrekt ifylld middagslista skulle alltså se ut såhär:

 

När all information är ifylld skickar ni in listan till info@studentfabriken.se.  
Glöm inte att middagslistan ska vara inskickad senast en månad innan studentskivan äger rum!       
(30 dagar innan evenemang) 

 

Har ni några frågor eller behöver ni hjälp med något kontakta oss på telefon  08-673 22 20 eller via 

mail på info@studentfabriken.se. 
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