
 

 

 

 

Informasjon om 17. mai 2022 – Skøyen skole          
 
 
Endelig skal vi få gå i 17. mai tog igjen! 
Skøyen skole deltar i barnetoget i 
sentrum, med elever fra og med 3. klasse. 
Vi håper så mange som mulig av elevene 
vil være med.  
 
Skolen går som nr. 12 i toget  
 
Vi er opptatt av at det skal bli en høytidelig 
og hyggelig dag, og setter av tid til å øve 
på forhånd. Elever fra 6. klasse bærer 
flaggene i skolens flaggborg og vi vil trene 
på marsjering og flagghilsing i dagene 
fram mot 17. mai. 
 
16. mai kl. 09.45 blir det et prøvetog i 
nærmiljøet for skolens elever og noen 
barnehager. Vi går fra skolen, gjennom 
Frognerparken og til Madserudhjemmet. 
Det er fint om elevene har med flagg 
denne dagen. PEIK spiller for oss, og vi 
tror det blir fin stemning for oss alle, ikke 
minst for 1. og 2. klasse som ikke deltar i 
17. mai-toget i sentrum. 
 
For at alt omkring 17. mai-toget skal bli så 
oversiktlig og greit som mulig, setter vi det 
hele opp punktvis: 
 
 
Kl. 08.00 - Skolen.  
Det blir flaggheising på Skøyen skole. Det 
blir ord for dagen. Talen blir holdt av 
representanter fra elevrådet, mens de 
musikalske innslagene blir ved PEIK og 

kor. Vi ønsker oss stort oppmøte til denne 
høytidelige åpningen av 17. mai. 
 
 
 
 
Kl. 09.15 – Oppmøte Rådhusplassen. 
Vi møtes på enden av Rådhusplassen, 
hjørnet Rådhusgata - Heyerdahls gate, 
uten å være til hinder for skoler som 
marsjerer oppover mot Festningen. 
Elevene stiller opp slik de har øvd på og 
tar farvel med sine foresatte. Så snart alle 
er stilt opp senest kl. 09.20, marsjerer vi til 
Kongens gate. Her må vi vente til det blir 
vår tur til å gå i toget.  
 
Ingen voksne utenom de som er engasjert 
til å følge elevene, kan gå i 17. mai-toget 
på noe tidspunkt!  
 
Marsjrute ca. kl. 10.12 (ca.) 
Første skole går kl. 10.00. Vi marsjerer fra 
Kongensgata og svinger inn i Karl Johans 
gate. Vi følger denne opp til Slottet, forbi 
Slottet, ned Slottsbakken, bort 
Holberggangen og ut på Henrik 
Ibsensgate så svinger barnetoget inn 
Munkedamsveien og ned Haakon VIIs 
gate, før det avsluttes ved Nobels 
Fredssenter. 
 
Selve marsjruten tar ca. 60 minutter. 
Dersom alt går etter planen er vi ved 
Nobels fredssenter ca. kl. 11.00 



 
NB! Ingen foresatte kan hente barna 
sine fra toget underveis, da mister vi 
kontrollen og det vil bli kaos i siste del 
av toget. 
 
Ved oppløsningsplassen, Nobels 
fredssenter, har lærerne i toget med seg 
klasseliste som de krysser av på etter 
hvert som elevene blir hentet av familien 
sin. Vær på plass, se etter skolens fane, 
finn barna, gi beskjed til rett lærer i 
toget og gå derfra så raskt som mulig. 
Dette for å unngå opphopning av skoler på 
oppløsnings stedene.  
 
Elever som ikke blir hentet tidsnok 
avleveres "Treffpunkt for uavhentede 
barn" foran Rådhuset. Treffpunktet er 
den sentrale 17. mai-komiteen 
ansvarlige for. 
 
Vi kan nås på mobil: 95757405 før og 
rett etter toget, når vi marsjerer er den 
slått av. Vi må ha tilgang til et tlf.nr. som vi 
kan nå dere på. Tlf. nr. kan noteres på en 
lapp som barnet har med seg, eller noter 
det på armen til barnet.     
 
Dersom beredskapsplaner må iverksettes 
bes foreldre holde seg oppdatert på 
www.oslo.kommune.no/17.mai 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                                                                           
Festarrangement på skolen 
17. mai-komiteen ved Skøyen skole 
inviterer til festarrangement på skolen. Det 
blir sendt ut eget program for dette. Det 
blir tog i nærmiljøet, underholdning, leker 
og premier i skolegården, og det selges 
både noe å bite i og noe å drikke. Det er 
FAU ved de foresatte på trinn 2 som står 
som arrangører.  
Det flotte arrangementet på skolen er 
svært populært og samler mange 
mennesker.  
Vi håper mange finner veien til Skøyen 
skole denne festdagen for å videreføre de 
gode tradisjonene. 

 
 
Skøyen skole ønsker dere alle en riktig 
hyggelig 17. mai! 
 
 
Med vennlig hilsen 

 
 

Anne Helga Jarnholt, rektor 
Martin Kalvø, ass. rektor 
Trude Løsseth Odde, u. inspektør 
Tom Nordby, u. inspektør 
Christine Mohn, Avdelingsleder AKS 
 

 
 

   
 

 
 
 
 

 

 

Påmelding til 17. mai-toget i sentrum.                               
 
For å få en oversikt over hvor mange fra 3. - 7. trinn som deltar i toget, ber vi dere sende e-
post til kontaktlærer med navn på elev, og hvilken gruppe han/hun går i.  
 
 
Frist onsdag 4. mai. 

 
 

http://www.oslo.kommune.no/17.mai

