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       Oslo, 27.04.2018 

17. MAI 2018 

 

 

Til elever og foresatte! 
 

17. mai 2018 starter kl. 07:50 med parade, flaggheising, musikk fra skolekorpset og tale for 

dagen i skolegården. 

 

Kl. 08.45   er det fremmøte på skolen. Bussen går kl. 09.00-for transport for skolens elever og 

korps til Myntgata/Kongensgate – oppstillingsplass f1b, der Bjølsen skole skal gå som nr. 8 i 

toget. Toget slutter også i år på Rådhusplassen.  

 

I samråd med FAU har vi bestemt følgende: 

1. Barnetrinnet reiser samlet med buss tilbake til Bjølsen skole. 

2. Ungdomstrinnet går til Nobels fredssenter når vi marsjerer inn mot Rådhusplassen. 

 

 

Bjølsen skole håper at alle elever fra 2. til 10. trinn deltar i 17. maitoget. Det er bare lærere, 

og eventuelt foreldrekontaktene, som går sammen med elevene i toget. Tradisjonen tro deltar 

ikke 1. trinn i barnetoget, men vi har eget 16.mai tog på Bjølsen hvor de får være med. 

 

Det er ikke lov til å slutte seg til toget underveis.  

 

Husk at vi skal være ute i mange timer; kle elevene godt og husk gode sko! 

Det er flott om elevene har flagg. 

  

 

Av hensyn til bussbestilling, må slippen på baksiden leveres kontaktlærer innen mandag 7.5. 

  

 

VEL MØTT TIL 17. MAI! 

Vennlig hilsen 

 

Arild Lillehagen/s/  Ingar Pedersen/s/   Mari Ann Berg/s/ 

Rektor    Assisterende rektor   Undervisningsinspektør

   

         

17.  MAI - EN FESTDAG UTEN FORSØPLING 
 

Byens myndigheter oppfordrer alle til å slå ring om nasjonaldagen og feire den 

på en verdig måte til glede for alle. 
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De siste årene har det vært en forsterket innsats for å holde byen trygg og ren på 

17. mai. Denne innsatsen har gitt resultater og fortsetter også i år.  Maling- og 

spraybokser, tusj og confettispray samt fyrverkerigjenstander og støyinstrumenter 

er forbudt i toget. Bruk og omsetning av kinaputter, knallkorker, o.l. er forbudt. 

Byens myndigheter ønsker å bevisstgjøre alle hjem om felles ansvar for at 17. mai 

blir feiret på en verdig måte. 

 

Pass på verdisakene i byen 17. mai! 

 

17. mai-arrangement på Bjølsen skole starter kl. 13.30. Det blir salg av kaker, 

pølser og drikke. Som alltid er det leker og lotteri.    

 

 

PÅMELDING – LEVERES KONTAKTLÆRER SNAREST! 

------------------------------------------------------------------------ 
 Leveres kontaktlærer innen mandag 7.mai! 

 

 

 

 Eleven skal gå i 17. maitoget/ ikke gå i 17. maitoget. 

 

 

 

Elevens navn:………………………….                                      Klasse:…………. 

 

 

 

                                                  

Kontaktnummer til foresatte til elever som skal gå i 17. mai-toget: 

Navn_________________________________    Mobilnummer: ___________________ (mor)

    

 Navn________________________________    Mobilnummer: ____________________  (far) 

   

 

 

 
 


