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17. mai-tog for Bjørnsletta skole 

 

Kjære foreldre/foresatte til elever ved Bjørnsletta skole 
 

Nå er det snart "for den store dagen", da vi igjen skal få lov til å gå i byen og rope "hurra!" 

 

Alle elever som har meldt seg på og skal gå i tog må møte på skolen kl 10.30 presis, i skolegård "nedre" foran B 

Bygg. Der vil Togleder Lise komme med praktisk info, før da alle skal stille opp pr. klasse i Skolegård øvre. 

 

Det er ikke anledning for foresatte å levere/møte opp i byen. Det er dessverre ikke mulighet for foresatte å gå i toget 

(det er kun påmeldte Ledsagere pr klasse- se vedlegg). 

 

Vi forlater skolen kl.11.00. Innen den tid må alle foresatte/ledsagere sørge for at barna har tatt den nødvendige do-

turen, da det ikke vil være mulighet for dette på verken på buss eller underveis i Toget. 

 

Bjørnsletta skal gå som skole nr 110 av 130, så det blir et langt Tog i år. (Vedlagt er oversikt over alle skoler). 

 

Vi skal gå fra Torggata- inn på Karl Johan – opp/rundt ved Slottet, før vi ender opp på Rådhusplassen – i nærheten av 

Nobels Fredssenter. Vi må gå helt igjennom "slusen" der. Foresatte kan ikke hente før denne slusen, og må gi 

beskjed til en av Ledsagerne i din klasse om at du har hentet ditt barn. 

Nb! Hvis noe uforutsett skjer, og dere ikke får hentet barnet – da er prosedyren at vi tar med ditt barn tilbake til 

skolen. Både vi og dere skal være trygge på at vi ikke skal ha barn som blir etterlatt i byen! 

 

Vi oppfordrer at kun 1 forelder/foresatt pr barn henter sitt barn. Det er mye mennesker på denne plassen, og vi 

prøver å holde antallet nede hvis mulig. Resten av familien bes vennligst bli enige om møtepunkt i Vika-området / 

Aker Brygge el.l. 
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Kart over Rådhusplassen. Bjørnsletta har "oppløsning" v. pkt 2 – Ved Nobels Fredssenter. 

 

 
 

17 mai komiteen oppfordrer alle barn om og ta med norske el. samiske Flagg. Andre flagg er ikke forbudt. 

Det ser ut til at det blir sol og varmt vær, så alt ligger til rette for at vi får en strålende 17 mai. 

Velkommen! 

Hilsen Ledelsen ved Bjørnsletta Skole 


