
  

  
 Oslo kommune 
 Utdanningsetaten 

 Veitvet skole 
  

  
                                                                                                                                                   Oslo, 27.04.17 

 

 telefon           23 46 95 00 

telefon AKS  23 43 92 80 

 

Til alle elever og foresatte på Veitvet skole 

 

17. mai 2017                               

 
 

Det nærmer seg 17. mai og Veitvet skole skal delta i barnetoget i Oslo sentrum. Vi skal i år gå 

som skole nr. 80. Vi oppfordrer alle elever fra 1.-10. trinn på skolen til å delta.  

 

Ettersom vi går relativt sent i toget, vil flagget bli heist på skolen uten noen seremoni kl. 08.00. 

Felles start på dagen med taler og sanger i skolegården vil foregå fra klokken 09.30. Fanebærere 

og flaggborg møter kl.09.00. Alle andre møter kl.09.15. Vi stiller opp og marsjerer opp til T-banen 

ca. kl. 10.10 og reiser samlet til Jernbanetorget stasjon ca. kl.10.25. Veitvet skole skal gå fra 

Myntgata, der stiller vi opp ca. kl. 11.00. 

Skolen har bestilt buss for dem som ønsker transport hjem fra byen. For å få en oversikt over hvor 

mange elever som skal delta i barnetoget og hvor mange som skal være med bussen tilbake til 

Veitvet, ber vi foresatte fylle ut og levere svarslipp til kontaktlærer innen fredag 5. mai 2017.  

 

Elever fra 1.-7.som skal være igjen i byen, må hentes av en voksen på Rådhusplassen 

(oppløsningsplass 2). Voksne som skal hente sitt barn må være på oppløsningsstedet på 

Rådhusplassen senest kl.12.10 (Vi starter i toget ca. kl. 11.20) 

Elever som skal være igjen i byen men ikke blir hentet innen tiden, blir med bussene tilbake til 

Veitvet skole.  

 

VIKTIG!  

Det er kun anledning for elever og lærere/klasseledsagere til å delta i barnetoget.  

 

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 

Elevens navn:_________________________ Jeg skal gå i 17.mai toget       Ja            Nei 
 

klasse:_______________  

 Ønsker buss til Veitvet          Ja                 Nei         

 

 

 Totalt antall familiemedlemmer som  

 ønsker buss tilbake til Veitvet              

   

 

 

 

_________________________________                      
Foresattes underskrift  

 
LEVERES KONTAKTLÆRER INNEN FREDAG 5. MAI  


