23.04.2019

17. MAI 2019
Vi ønsker foreldre, barn, slekt og venner velkommen til
flaggheising, korpsmusikk og morgenprogram på Ammerud skole kl. 08.00.
Ammerud skoles musikkorps spiller, rektor og elever fra elevrådsstyret leder
morgenprogrammet med taler og elevinnslag. Skolen oppfordrer alle elevene
fra 1. til 7. trinn om å delta i 17. mai toget i sentrum.
Avgang ved Ammerud skole
Det settes opp busser for elevene. Avreise fra skolen blir klokken 10.30. Elevene må være klare i skolegården senest
klokken 10.00. Vi skal stille opp på Prinsessens plass og går derfra ca. klokken 11.20 etter Ammerud skoles musikkorps
som nr. 80 i toget. Skolen, FAU og Musikkorpset dekker bussutgiftene og håper med dette at mange elever vil delta i
barnetoget. FAU gir en pengepremie på kr. 5000 til den basen med høyest prosentvis oppslutning.
Henting ved Rådhusplassen
Ammerud skole kommer til Rådhusplassen ca. klokken 13.00. Her kan foreldre hente elever som ikke skal være med i
bussen tilbake til skolen. Hentestedet er ved Nobels fredssenter område nr. 2. Se kart på baksiden av arket. Skolen har
ansvaret for elevene i toget. For at de voksne skal holde oversikten, er det ikke tillatt å hente elevene ut av toget før
hentestedet. Husk å si i fra til den voksne som har ansvar for trinnet når du henter ditt barn. Vær ute i god tid, selv om
det kan påregnes forsinkelse!
17. mai- komiteen i Oslo presiserer at det kun er elever og foreldre som er kontaktet av skolen som kan delta i toget.
Ingen kan tilslutte seg toget underveis. Videre presiserer komiteen at elevene oppfordres til å bære norske flagg. Det er
forbudt med støyinstrumenter, plakater, sprayboks og lignende.
Det er viktig at alle elever har på seg gode sko som sitter godt på foten når de skal gå i toget.
Med vennlig hilsen
Kiet Minh Dang
rektor

Chalak Marufi
Undervisningsinspektør og togleder

Påmelding:
Påmeldingen skjer via Questback (digital påmelding) Dere vil få en skolemelding
med link til svarskjema. Ved spørsmål, ta kontakt med undervisningsinspektør
Chalak Marufi 22 90 24 41
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KART OVER HENTEPLASSEN

Elevene skal hentes på Rådhusplassen ved Nobels fredssenter område nr. 2.
Tips:
Det kan være lurt at de som skal hente elevene ser på toget i Henriks Ibsens gate da det vil være
lettere å hente elevene etterpå.
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