
BARNAS DAG
17. mai på Slattum skole

Slattum skole 
Ønsker hjertelig velkommen til en feiring for hele familien!



PROGRAM FOR DAGEN – SLATTUM SKOLE

KLOKKEN 10:45  
Fremmøte for oppstilling ved Skytta eldresenter.

KLOKKEN 11:15 
Toget starter fra Skytta og følger Brennaveien ned til Nittedalsveien og  
Skoleveien til skolen. Veterankorpset følger toget og spiller  
tradisjonell 17. mai musikk.

KLOKKEN 11:15
Kioskene på skolen åpner for salg av kaker, kaffe, is m.m, men stenger 
når toget ankommer og holder stengt under sanger og taler.

KLOKKEN 12:00 
Toget ankommer fotballbanen på Slattum skole.  Veterankorpset  
spiller til hele toget er ankommet. Alt salg stopper midlertidig.

KLOKKEN 12:10 
Vi synger 3 vers av ”Ja, vi elsker dette landet”
FAU leder Vibeke Jarnæs ønsker velkommen
Vi synger 2 vers av ”I nord fra Varpets skoger”
17. mai tale v/Elevrådsleder Lisa Risberg
Vi synger 2 vers av ”Det går et festtog gjennom landet”

KLOKKEN 12:40
Utdeling av boller og drikke til barna direkte etter sanger og taler. 
Dette skjer i området ved fotballbanen/kortsiden av paviljongen.

KLOKKEN 12:40
Kioskene åpner og leker, loddsalg og lykkehjul 
begynner.  Det blir i år lynlodd som åpnes direkte. 
Vinner på 33.

KLOKKEN 14:30   
Avslutning av arrangementet.



JA, VI ELSKER
Ja, vi elsker dette landet som det stiger frem,

furet, værbitt over vannet, med de tusen hjem.
Elsker, elsker det, og tenker på vår far og mor,

/: og den saganatt som /: senker :/
drømme på vår jord :/

Norske mann i hus og hytte, takk din store Gud!
Landet ville han beskytte, skjønt det mørkt så ut.
Alt hva fedrene har kjempet, mødrene har grett,

/: har den Herre stille lempet
så /: vi vant :/ vår rett :/

Ja, vi elsker dette landet som det stiger frem
furet, værbitt over vannet med de tusen hjem.

Og som fedres kamp har hevet det av nød til seir,
/: også vi, når det blir krevet,

for dets fred slår leir.:/

I NORD FRA VARPETS SKOGER
I nord fra Varpets skoger til Skillebekk i sør.

La øks og sag og ploger få synge nå som før.
Hør elvebruset stemmer i sin hyldningsmelodi,

en sang til deg, du gamle grend, min egen venn.
 

Se Varingskollen ruver i vest som vardevakt,
mens skogen kringom duver av tyngde og av makt.

I øst står gamle Holterkoll og danner grensevoll.
En dal med jord og skogkledd li, det eier vi.

 

DET GÅR ET FESTTOG GJENNOM LANDET!
I by og dal, ved fjell og fjord.

Vi svinger flagget stolt for Norge, 
med hurrarop i fra syd til nord. 

Refreng! 
Hurra! Vi marsjerer og vi synger. 

Sanger i rødt, hvitt og blått. 
Kjenner frihetens rytme i kroppen. 

Fylt av glede for landet vårt.

17. mai. Nå jubler våren! 
Nasjonen pynter seg til fest. 

Gå sammen, elske fram verdier. 
Så alle trives, da har vi det best.

Refreng!



NYTTIGE OPPLYSNINGER
Parkering er  ikke tillatt på skolens områder eller i 
Skoleveien, så det henstilles om å benytte P-plasser v/
bussholdeplassen eller undergangen på Slattum, evt. 
Bjønndalen.

Det  kan være lurt å ta med en stol å sitte på, antall 
stoler på skolen er begrenset.

I  år avvikles leker på fotballbanen, mens alt av kiosker 
vil være nede under tak i skolegården.

I kaféene  og ved kjøp av salgsvarer og lodd tilbyr vi 
betaling med Vipps nr 39805 og kontanter.

SLATTUM SKOLE 


