
17.mai på Holmen skole 2022 
Nå begynner det å nærme seg den store dagen, og vi gleder oss til endelig kunne gå i barnetog 

igjen, etter to års pause. Det er mange elever på Holmen som ikke har gått i barnetog, og til 

dere foreldre som dette er nytt for vil vi si at dette er et tradisjonsrikt arrangement som er 

gjennomplanlagt av erfarne folk og etater.  

17.mai i Oslo sentrum kan virke kaotisk, men akkurat barnetogets avvikling er svært regulert. 

Vi blir busset og sluset til oppstilling, går mellom sperringer og vakter langs hele ruta, og 

sluses inn i vår oppløsningsgate hvor foreldre/hentere får tilgang til barna.  

Det er på utsiden av sperringene det er trengsel. Det aller beste stedet å være 17.mai er i 

selve barnetoget! 

 

For å komme oss ned til byen, har vi leid inn busser. Disse bussene tar oss direkte til Torggata 

for oppstilling på Youngstorget. Egenandel for bussene er 85 kroner. Vi oppfordrer alle, så fort 

dere kan til å betale egenandelen til FAUs VIPPS-nummer 55 89 44.  

Merk VIPPS-overføringen med elevens navn og klasse. Om dere ikke benytter VIPPS, ta kontakt 

med FAU for å betale på annen måte. Se helt nederst for påmeldingsinfo! 

 

Program for dagen: 

08.00  Flaggheising med fanfare. Arrangementet streames på Holmens Facebookside 

for de som ønsker å se dette. Det er selvfølgelig også lov til å komme og 

overvære denne korte seansen.  

10.00  Offisielt program – Elevrådets tale, rektors tale og fellessanger. 

10.30  Toalettbesøk og samling av klassene/opptelling 

11:09  Bussavgang. Kun elever og ledsagere med ledsagerbevis har adgang til 

bussene! 

Ca 12.09 Vi marsjerer ut fra Youngstorget. Barnetogets varighet anslås til ca 45 min. 

Ca 12.54 Holmen ankommer oppløsningssted 1A i Hieronymus Heyerdahls gate. Dette er 

gaten rett øst for Rådhuset. (Se kart og mer info lenger ned) Det er viktig at 

dere er der i tide, så ikke ledsagerne blir stående igjen med uavhentede barn. 

15:00 FAU arrangerer tradisjonelle 17.mai-aktiviteter i skolegården. Vi håper så 

mange som mulig kommer for å feire sammen! 

17.00 Arrangementet avsluttes 

 

 



 

Nyttig info: 

• Ta med flagg. Husk å merke flagget med elevens navn.  

• Gode sko er viktig! Vi anbefaler joggesko eller gode, inngåtte, tursko i barnetoget. 

• Hjelp barnet ditt med å huske toalettbesøk på Holmen før bussavgang. Flere timer til 

neste mulighet! 

• Ledsagere vil få egen info i forkant av arrangementet. FAU delegerer ledsageransvar 

blant foreldrene, skolen stiller med ledsagere fra personalet.  

• Beredskap: Vi går med flere voksne pr. klasse, og elevene går på innøvde rekker og 

holder i tau. Sperringer og vakter gjør at det er god oversikt. Skulle det likevel oppstå 

noe uforutsett og noen skulle bli borte er det to ting som anbefales som tiltak:  

1) Barnet må enten påskrives foresattes telefonnummer, eller ha en lapp i lomma med 

dette.  

2) Ta et bilde av ditt barn på morgenen, i dagens antrekk, så du har dette lagret på 

mobilen.  

Det er viktig for oss å planlegge for at hendelser kan oppstå, men all erfaring vi til 

sammen har fra mange år og mange skoler, sier at dette kommer til å gå meget 

knirkefritt og at det er en veldig hyggelig dag som gir minner for livet.  

 

Henting etter barnetoget: 

Vi ankommer altså vårt oppløsningssted 1A i Hieronymus Heyerdahls gate, ca klokken 12.54.  

Her ser dere oppløsningssted/hentested rett ved siden av Rådhuset merket med 1a: 

 

Ta høyde for at tiden angitt, 12.54, er et anslag og at forsinkelser kan oppstå.  



 

Det er ikke anledning til å ta ut elever underveis i barnetoget. Når Holmen skole ankommer 

oppløsningsstedet, vil ledsagere for hver enkelt klasse stå sammen med sin klasse til alle er 

hentet av henteperson oppgitt i påmeldingen.  

Togleder Cato og rektor Bente vil stå igjen helt til alle elevene er hentet, og har ansvaret for 

gjennomføringen. Om noe uforutsett skulle oppstå, kontakt en av disse to: 

Cato Holmen  924 52 858 

Bente Boye  934 94 750 

 

 

PÅMELDING: 

For å melde ditt barn på buss og barnetog, må du gjøre TO ting: 

1) Send skolemelding til kontaktlærer med: 

 

• Elevens fulle navn og klasse 

• Navn og telefonnummer til person som skal hente barnet. 

 

 

2) VIPPS kr. 85 til FAU:  55 89 44 

 

 

Vi gleder oss alle veldig til at det endelig blir barnetog igjen, og ser fram til vinke til  

Holmens heiagjeng langs ruta.  

 

Med 17.mai-hilsen, 

 

Cato Holmen 

Togleder 

Holmen skole 

 


