
GJENNOMFØRING AV 17. MAI VED BARMAN OPPVEKSTSENTER 

17. mai er et stort arrangement. Nedenfor er det satt opp punkter som er førende for hvordan 
arrangementet skal planlegges og gjennomføres. Selv om det er en klasse som er arrangør, må alle 
klassene regne med å bidra i en eller annen form. Dette er beskrevet. 

 3. klasse er ansvarlig for gjennomføringen. Dersom det er en liten klasse, kan de be om hjelp fra 
4. klasse. Dette gjelder først og fremst hjelp på selve dagen. 4. klasse skal også være behjelpelig i 
forhold til erfaringsutveksling. 

 3. klasse er den klassen som skal ha overskuddet av arrangementet. Pengene fordeles slik:  
o Overskudd av salg av mat og drikke og lynlotteri: Halvparten av overskuddet overføres 

til FAU (årsak: her har alle klassene bidratt, så derfor fordeles pengene med hele 
skolen).  

o Overskudd fra loddsalg: Går til arangørklasse i sin helhet (årsak: dette har 
arrangørklassen ordnet uten hjelp fra noen av de andre klassene) 

o Ta kontakt med FAU når overføring er klart. Regnskap skal legges fram for FAU. 
 Kaker: Hver enkelt familie i 3. klasse må stille med kaker. I tillegg må også de øvrige klassene 

stille med kaker. Hvor mye kaker det skal være, må 3. klasse bestemme ut i fra erfaringer fra 
tidligere år. 

 Gaver til lynlotteri: Hver enkelt familie i hver klasse må levere inn 5 gaver til lynlotteriet. Dersom 
en familie har flere barn på skolen, skal det kun leveres 5 gaver pr. familie. Det skal være premie 
på hvert 5. lodd. 

 Ekstra bord og stoler: Det er begrenset med bord og stoler på skolen. Det kan lånes bord og 
stoler fra det lokale ungdomshuset ”Åsly”. Eier: UL Freidig. 

 Annonsering: Arrangementet med dagsprogram skal annonseres i lokalavisen. Det skal også 
deles ut til alle elevene og barnehagen. 

 Loddsalg: Klassene bestemmer selv hvordan de utfører dette. Premier til utlodningen kan i stor 
grad være sponsorgaver fra lokalt næringsliv. 

 Innkjøp: Vi har to daglivareforretninger i kretsen (Nærbutikken og Joker Domøy). Det oppfordres 
til å gjøre innkjøp på en av disse.  

 Korps: Kretsen har et voksenkorps, Barman janitsjar. 3. klasse tar kontakt med korpset i god tid 
før 17. mai for å avtale spilling og toggåing. 

 Hver klasse er ansvarlig for egen fane til toget. Kontaktlærere må kontaktes for å sikre at det blir 
laget faner. 

 Utendørsleker: Det er mye utstyr på skolen. Noe må sikkert suppleres og byttes ut etterhvert. 
FAU kan være med på å sponse innkjøp og må kontaktes ved behov. Fotballkamp mellom barn 
og voksne har blitt en tradisjon. 

 Underholdning: Det er opp til arrangørklassen å finne ut hvilken underholdning de ønsker. Dette 
må i utgangspunktet være med: Dagens taler og underholdning av arrangørklassen. 

 Pynting og opprydding: Det er en god del pynt på skolen.  Ved behov, kan FAU bidra med penger 
til innkjøp. Arrangørklassen er ansvarlig for at skolen er ryddet og klar for ny skoledag. 

 FAU sponser arrangørklassen med 2500 kr, som kan trekkes fra overskuddet. 

 

Vedtatt i FAU den 28.11.2017, endret 28.5.2018 (ny fordeling av overskudd) 


