Arbeidsliste for 2-trinns fantastiske 17. Mai-fest!
Tirsdag 15. mai/Onsdag 16. mai
 Handling, og levering av varer til skolen.
Amadou (Frida 2B), Ibe (Hampus 2A), Ragne (Isak 2A)
På 17. mai
 Bæring/Vasking av bord og stoler, Ordning og pynting (ved avgang barnetoget, ca. kl. 11.00)
Ole (Johanne 2B), Elise og Eirik (Ravn 2A), Gyrid (Aslak 2A), Ellen (Noah 2A), Adam, Lidia (David 2A),
Are – tønnegrill (Aslak 2A), Sofie (Carl Hugo 2A) hamza, mojtaba, albina, melak, tony, Ibrahim
mohammad, ishaqm ousman
Her er det fint om så mange som mulig kan hjelpe til. Vi har alle lyst til å se barna i toget, og om alle
bærer en stol eller tre, så rekker alle toget også!
 Gjøre klart til matlaging/sette på kaffe/ osv (12.30/1300.):
Mamma til Fatima O. (2B), Sandra, Ibe, Ellen, Eirik, Ingebjørg, Ole-Kristian, pluss andre fra grillgjengen
(se under) disse koordinerer seg i mellom. Ali, khalid, ibrahim muse, saihou, simon, aba, lamees
 Musikk/Teknikk (kl. 14)
Are (Aslak 2A)
NB! Alle barna i 2. Trinn må komme til skolen 13.50, så det er klare for opptreden kl 14.00! Gyrid
leder an i Norge i rødt, hvitt og blått.
 Grill: (Pølser (også halal), hamburgere og vegetarpølser)
Jonas (2B), Rune (Hampus 2A), Ole Kristian (Nauy 2A)
Denne gjengen avtaler seg i mellom slik at noen kommer 12.30/1300 for å gjøre klar grillene og pølsevann
etc., slik at alt er klart kl. 14.00.
 Salg (utdeling) Kaker/Saft/Kaffe
Rune, Anette, Kristine, Sirad, Ole Kristian, fatima abdi, leilah, ilias, fatou, gabriel,
 Loddsalg Barn i 2 trinn som har lyst til å selge skal få gjøre dette, men de voksne nedenfor kan
hjelpe dem litt, ta i mot penger etter hvert etc.
 Trekning (ca. kl. 16.15): Karl (Katja 2A) – Elisabeth (Ravn 2A)
 Lykkehjul: Ole (2B), Christina (Johanne og Emrik)
 Printe og dele ut bonger til leker og is: Anette (2B), deles ut på lekestasjonene
Øvrige leker:
 Ringspill: Knut Håkon (Stella 2B) – Ragne (Isak 2A)
 Fotball i Hullet: Julius (Iiluuna 2A) – Lidia (David 2A)
 Potetløp: Iselin (Akuorkor 2A, Akweley 2B) – Ingebjørg (Na-Uy 2A)
 Limbo: Gyrid og Are (2A)
 Blikkboks: Sofie (Carl Hugo 2A) – Adam (2B)
 Esraa, milad

Rydding etter festen:
Her hjelper ALLE til, så går det så greit!
Kakebaking:

Kake/frukt kan tas med enten til flaggheis kl. 10.30, eller til festen kl. 14
Ansvarlig: Elin (Elmer 2A, 91514234, elingrinaker@gmail.com)

Ikke meningen at noen skal jobbe hele tiden, med mindre man har veldig lyst til det
selvsagt, men at vi alle hjelper hverandre sånn at alle får en hyggelig og ikke helt
utmattende 17. Mai! Hvis du ikke er satt opp på noe her og ikke skjønner hvorfor,
send en mail på karlnafstad@gmail.com, eller en melding på 46150951, så skal jeg
hjelpe deg å komme i arbeid.
Vi gleder oss til å lage fest med dere!
Alt godt,
17. mai-gruppene i 2A og 2B.

