17. mai
Program Ågotnes Skule:
Kl.08:00: Flaggheising
Kl.10:30: Sotra Vest Skulekorps leder toget fra skolen til Kvednatunet hvor vi synger nasjonalsangen og har
overrekkelse av blomster, deretter retur til Ågotneshallen.
(Klassefaner etc. står i kantinen, alle må være oppstilt klassevis ved snuhammer og klar til å gå kl.10:30)
Kl.11:30: Dørene til Ågotneshallen åpner når toget ankommer.
(Salg av bonger åpner når korpset har spilt i hallen).
Kl.11:45: Sang fremføring av 1. - 4. klasse. Elever fra 7. klasse vil holde 17. mai talen.
Ingen bong eller matsalg under sang eller tale.
Kl.12:00: Åpning av boder og matsalg. Aktiviteter både inne og ute.
Kl.14:30: Slutt
Annen informasjon:
Det er foreldre til elevene i 1. - 3. klasse som står for gjennomføring av 17. mai arrangementet, fordelt på forskjellige
oppgaver: 1. klasse er bordgruppen, 2. klasse har servering og 3. klasse har aktivitetene.
Foreldrene vil få eget skriv/SMS om sine oppgaver for 16. og 17.mai.
Baking og levering av kaker:
Foresatte til elever i 1.– 3. klasse må bake en kake, som kan leveres i hallen 17. mai kl. 09:00-10:30 og MÅ være
oppdelt. Vi tar IKKE imot kaker 16. mai, dette pga. hygiene.
Bong salg/betaling:
I år har vi bankterminal og kontanter som betalingsmulighet ved kjøp av bonger. Se plakater i hallen.
Vi ber alle respektere at det ikke er salg av bonger eller mat under sang eller tale. Solgte bonger tas ikke i retur.
Overskudd fra 17. mai går tilbake til barna på skolen, blant annet trivselslederprogrammet og skidag.
Parkering:
• Ikke parker ved Ågotneshallen eller langs ruten til 17. mai toget. Bruk plassene ved Tranevågen
ungdomsskole, Ågotnes skole, tannlege-kontoret eller ved barnehagen.
Matservering:
• Det blir salg av lapskaus, rømmegrøt, pølser, kaker og is.
• Feiringen av 17. mai på Ågotnes Skole er et stort arrangement, og det er vanskelig å garantere sitteplasser til
alle samtidig. Derfor oppfordrer vi alle til ikke å okkupere/holde av flere stoler enn du bruker, slik at alle som
vil sette seg ned og spise finner seg en plass.
Røyking:
• Vi anbefaler alle voksne om å la være å røyke på barnas dag. Vi håper på et røykfritt 17. mai tog og at det ikke
blir røykt utenfor hallen hvor alle ferdes.
Ønsker du å komme med tilbakemelding på arrangementet kan du/dere kontakte leier av FAU på mail:
stigga@hotmail.com eller skriftlig til Ågotnes Skule ved FAU (Foreldrerådets arbeidsutvalg).
Ønsker dere alle en flott nasjonaldag.
Vennlig hilsen 17.komiteen / FAU

