Jobansøgninger (skabelon) laves af de store elever (4-9.kl) - ansøgningsfrist 19/9
Jobannoncer laves af de lærere som er ansvarlige for de forskellige arbejdspladser
Den 6/9 meldes det ud til eleverne til Husmødet hvilke jobs de kan søge
-

Smykkeværksted 2.sal 5. klasse samt fysik (Line, Helene)
Danse/ sports workshop i spejlsalen og 0.kl ( Mie, Theresa)
Sanseværksted el. andet (bolsjekogeri, Tivoli) 3.sal 8.kl ( Mille, Jeanne)
Bar samt husorkester i salen ( Richard, Mercy)
Restaurant i køkkenet og 2.klasse ( Glika, Anja, Rebekah)
Wellness 2.sal 4. og 5. ( Ilham, Nural) .
Avis/ Byrådet/ Jobcenter i Universet -( Sarah, Anne Mette, Victor)
( en repræsentant fra hvert hold vælges mandag, giver ekstra opgave/ løn)
Samfundsproblemer som opstår i ugens løb, og som borgmester og byråd må handle
på: Nedskæringer/ Strejke ( vi udpeger nogen som skal strejke)

Ledige lokaler: 1. klasse og 7. klasse
PRAKTISK INFO:
1.Kopiere jobansøgninger og fordele i din egen klasse, lægges i AM dueslag
2.Hvert hold har max. 2000 kr. Køkkenet har brug for mere, så sig gerne til hvis I ikke bruger
pengene.
3.Mandag: ALLE MØDER OP I SALEN og her fordeles eleverne på holdene. Alle hold
vælger et byrådsmedlem som skal møde op til møde kl. 11.15 i Universet.
4. Eleverne møder resten af ugen op på deres hold - der hænges en plan op så forældrene
kan finde lokalerne med ungerne .
5.Løn - 50 NBL dollars - bonus til byrådsmedlemmerne på 20 NBL og 25 til borgmesteren
6.Pauser - man har sine sædvanlige vagter, dog er salen lukket hele ugen.
7. Åbningstider i byen - se skema
8. Man kan ikke sige op fra sit job men man kan godt blive fyret

ÅBNINGSTIDER I NBL CITY
Sansetunnel:
- tirsdag 12.30 - 14.00 - kunderne lærer om de forskellige sanser via teori
- onsdag 10.15 - 13.15 - do

- torsdag 10.15 - 11.30 - do
- torsdag 12.30 - 14.00 - Sansetunnelen åbner så vores kunder kan prøve den
- fredag 8.30 - 12.00 - Sansetunnelen har åbent
- lørdag 10 - 12 - Sansetunnelen har åbent
Avis:
- altid åbent
Bar/ musik :
tirs: 10.15 - 14
ons: 10.15 - 13
Tors: 10.15 - 14
fre: 10.15 - 12
Smykkeriet:
tirs: 12.30 - 14
ons: 10.15 - 13
tors. 10.15 - 14
fre: 10.15 - 12
Cafe:
man: Lukket
tirs: 11.15-11.45 + 12.30 - 13.30
ons:11.00-11.45 + 12. - 12.45
tors:11.15-11.45 + 12.30 - 13.30
fre:
Wellness:
tirs: 10.15 - 13.15
ons: 9.00 - 13
Tors: 9.00 - 13.15
fre: 10.15 - 12

