
 

Kjære alle foreldre på 2. trinn. 

Da nærmer det seg 17.mai, og som dere vet er det vi som er ansvarlige for årets arrangement i 

skolegården etter 17.maitoget.  

Vi vil lage en knallbra dag for alle barna på Gamlebyen skole, for søsken og foreldre, for besteforeldre 

og alle andre   

For at festen skal bli så bra som vi ønsker, er vi avhengige av at så mange som mulig av dere blir med 

og bidrar. Helgen før 17. er jo en langhelg, men her er det er oppgaver som skal gjøres både før, 

underveis og etter selve arrangementet – så det burde være mulig for alle å finne en oppgave som 

passer, selv om man skal reise bort.  

Det er flere arbeidsgrupper man kan melde seg til. Gi beskjed til Are (pappan til Oline 2A) dersom du 

har noen konkrete ønsker for hva deres familie vil gjøre. Mail: rafaelsen.are@gmail.com / eller sms: 

91597758. De vi ikke hører noe fra vil bli plassert der det er behov. Det kan bli behov for at man må 

være med i mer enn én gruppe. 

Gruppene/oppgavene er som følger: 

Før arrangementet: 

- Handle inn 

- Bære stoler og bord (forhåpentligvis får vi gjøre dette ila ettermiddagen fredagen før.) 

- Hente/ta i mot tønnegriller 

- Ta i mot kaker på morgenen på kjøkkenet til biblioteket 

- Ordne før arrangementet (sette ut bord, stoler, henge opp plakater, pynt osv.) 

På selve arrangementet: 

- Loddsalg (hjelpe barna i 2trinn med dette) 

- Premiegruppe (skaffe premier til loddsalg) 

- Lykkehjul  

- Leker (5 ulike stasjoner) 

- Utdeling av bonger og is til barna 

 

- Kaffekoking 

- Dele ut kaker, kaffe, saft 

- Hamburgerstasjon/grillstasjon 

- Wienerpølsestasjon 

Etter arrangementet:  

- Opprydding.  

Dette kommer til å bli en superhyggelig dag! Vi gleder oss til å lage fest sammen med alle dere!  

Hvis du har spørsmål eller ideer kan dere kontakte Marte Heian-Engdal (martehei@gmail.com) eller 

Anna Isaksson (annatisaksson@gmail.com).   

Alt godt,  

17.mai-fest gruppa, ved Marte (Jesper 2A) og Anna (Simen 2B) 
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