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Velkommen til 17. maifeiring på Bekkelaget! 
 

  

  

17. mai 2019 samles hele nærmiljøet til fest. Flere lokale krefter går sammen og lager en flott 

ramme rundt dagen! I 2019 går elevene på Bekkelaget skole i 17. mai-tog i nærmiljøet. Dagen 

starter med flaggheising på skolen kl. 08.00 før Bekkelagshøgda Vel arrangerer 

blomsternedleggelse ved fredsbautaen i Marienlundparken. 

Elever og foresatte møter i skolegården kl. 09.30. Før barnetogets avmarsj, ønsker rektor 

velkommen og en elev fra 7. trinn vil holde tale for dagen. Korps og kor følger opp med 

musikalske innslag.  

 

Praktisk om toget 

 Foresatte gir melding på epost til kontaktlærer om eleven deltar i barnetoget innen 

tirsdag 14. mai. (Vi trenger denne informasjonen for å organisere voksne som følger 

barna i toget). 

 I skolegården stiller barna opp (seks i bredden) bak "trinnuglene". De voksne (lærer / 

klassekontakt) som følger gruppen krysser inn barna. 

 Barnetoget går følgende rute: Marienlundveien – Raschs vei – Kirkeåsveien – 

Skogroveien – Ekebergveien - Jomfubråtveien – Marienlundveien – Sandstuveien - 

til kirken. 

 Korpset spiller ved Bekkelagshjemmet. 

 Foresatte oppfordres til å stå langs ruten.  

 Barnetoget løses opp på kirkebakken (oppstart gudstjenesten) ved Bekkelaget kirke ca. 

kl.10.40. Barna krysses ut av listen. Vi ber om at barn ikke hentes ut av toget mens det 

står stille utenfor eldrehjemmet. 

 

Fra kl.11.00  inviterer foreldre på 4. trinn (FAU) store og små til leker, loddsalg og kaféutsalg 

på Bekkelaget skole. 

 

Torsdag 16. mai er det "prøvetog" for elever på 1.-4. trinn kl. 08.45. Flaggborg, korpset, koret 

og 1. – 4. trinn går i prøvetoget. 

Det er også i år tog med korpset og barnehagene i området kl. 09.15. Oppstilling i 

Marienlundveien.  

 

Senterforeningen trykker program for 17. mai som legges ut i butikkene i nærområdet og 

sendes hjem til elevene som ranselpost. 

 

Med hilsen 

Ledelsen Bekkelaget skole         

  

 

 


