
 
Informasjon til hjemmene 
Program og påmelding 17.mai 2018                                                                                          
Oslo, 23.04.18         
                           

                                                                                      
17. mai 2018 

  
Kl. 09.00:  Flagget heises på Grindbakken skole. 

Korpset spiller og koret synger. Hilsen fra rektor. Tale for dagen ved 
Elevrådsstyret  

Kl. 09.30:  Alle barna som skal være med buss til byen møter i skolegården. Elevene blir samlet 
klassevis. De går også klassevis bort til de ventende bussene. 

Kl. 10.00:  Avreise med buss til byen. Bussene går fra Arnulf Øverlands vei, Grindbakken 
holdeplass. 

                            NB! Påmelding og betaling kr. 50,- i regi av FAU på deltager.no (se svarslipp). 
 
Barnetoget og skole nr.1 har avmarsj kl. 10. I år går Grindbakken skole som nr. 88 fra Prinsessens 
plass. Det tar ca. en time fra start til mål. 
Grindbakken avslutter på oppløsningssted 1b, inn Tordenskjolds gate. Skolens fane vil være synlig 
på oppløsningsstedet en stund etter togets slutt.  
Eleven må kvitteres ut hos den som har ansvaret for klassen før eleven kan få gå. 

 
Klassekontaktene og eventuelt noen foreldre vil følge barna i toget. Det er ønskelig at dere hjemme 
snakker med elevene om hva som forventes av dem i toget, og hvem de skal forholde seg til.  

 
På bakgrunn av tidligere erfaringer minner vi om at: 

- Elevene må ha spist og drukket før de reiser fra skolen  
- Gode sko er en selvfølge 
- Det er lurt at elever i 1.-3. klasse har foresattes telefonnummer på en lapp eller 

skrevet på hånden 
- Elevene oppfordres til å gå med norske flagg i toget. Det er anledning til å gå med 

det samiske flagget og FN- flagget 
- Det er forbudt med støyinstrumenter, spraybokser og lignende. Bruk av 

kinaputter er straffbart 
- Elevene må ikke forlate toget for å ta imot russekort 
- Foresatte har ikke anledning til å gå inn i toget underveis da 17.maitoget er et 

barnetog 
 
Skolen ønsker to voksne fra hver klasse til å samle klassen i skolegården før felles gang til bussene og 
følge i toget. De må også stille på et obligatorisk morgenmøte klokken 08.30 (personalrommet). 
Klassekontakten må organisere dette, og sende navn på mail til Jens Kvale, 
(jens.kvale@ude.oslo.kommune.no). Frist 07.mai.   
 
Flagg og faner skal bringes tilbake til skolen. FAU organiserer dette.  
 
 
 
 

mailto:jens.kvale@ude.oslo.kommune.no


 
Kl. 15 – 17.00:  17. mai-fest på skolen for barn og voksne   

I år som tidligere år er det foreldrene som står som initiativtakere. Det blir leker, tombola, 
kakelotteri og servering. Vi ønsker foreldre, barn og ellers alle beboerne i området hjertelig 
velkomne til arrangementet på skolen.  
Kl. 15:00  Korpset spiller 
Kl. 15:00-17:00 Hoppeslott på fotballbane og skolegårdsaktiviteter 
Kl. 15:45 Tryllekunstner holder show 
Kl. 16:40 Trekning lotteri   

 
 

Påmelding – 17. mai 2018 
 
Deltakelse og transport til sentrum 
 
For de som skal kjøre buss ned til sentrum, skjer påmelding og betaling på  
https://www.deltager.no/grindbakken_skole_17mai_2018 
 
(Egen info fra FAUs 17.mai komité om arrangementet på skolen.) 
Etter felles samling i skolegården går elevene sammen med klassekontaktene/de voksne som har 
ansvaret for klassen den dagen, bort til bussene som venter i Arnulf Øverlands vei. 
 

Det er kun bestilt busser til elevene og de to voksne som følger hver klasse. 
 

Korpsbarna skal ikke betale for busstransporten. Det blir ikke ordnet med transport tilbake til skolen 
når toget er over. Hver foresatt henter barnet sitt ved oppløsningssted 1b, inn Tordenskjolds gate, 
når toget er ferdig. Skolens fane vil være synlig på oppløsningsstedet en stund etter togets slutt.  
 
      
   
Siri E. Mohr, rektor  Jens Kvale, inspektør  Sigrun Isdal, ass. rektor  
       
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
              
                                                                                                                                           (17. mai toget 2018) 

https://www.deltager.no/grindbakken_skole_17mai_2018


 
Slippen leveres kontaktlærer senest 07.05.18 

                                                                               
 
………………………………………………………………………..                  ……………..  
                    elevens navn                                                  klasse    
 
         
 Skal gå i barnetoget i sentrum                                                                            Ja 
                                                                                                                                   
                                                                                                                                 Nei   
                                                                                                                     

Kryss av her hvis barnet går i korpset   
        

           
Skal følge bussen fra skolen til sentrum og har meldt på og betalt transport                                                                                                                                   
på deltager.no                                       Ja                                                                 

                
Nei  

 Foresattes underskrift _____________________________________ 
 
Mobilnummer foresatte kan treffes på:   ________________________________ 
(hvis elever ikke finner sine foresatte etter toget eller andre uforutsette ting oppstår)  
 
 


