Ja, vi elsker
Saltvern og Løpsmark skoler
Program for dagen - Saltvern
0930 Frammøte på skoleplassen ved u-trinnet.
0945 Sang før appell: første vers av «Ja, vi elsker». Forsangere: 3.trinn
Løpsmark og Saltvern. Musikk: Saltvern- og Hunstad skolekorps.
Rektor Wår Iren Monsen ønsker velkommen.
Appell ved elever fra Saltvern og Løpsmark:
Saltvern: Pia Wik, Mikkel Gram Rønninghaug og Thomas Lai.
Løpsmark 6.trinn: Nora Brox og Jesper Hansen.
Sang etter appell: siste vers av «Ja, vi elsker».
1000 Avmarsj for skoletoget
Marsjrute: Reinslettveien – Snippen – Storgata til Stormen.
Togorden:
1. Saltvern skolekorps
2. Flaggborg – Saltvern skole 10.trinn
3. Saltvern skole 1. - 10. klasse
4. Løpsmark skole 1. - 10. klasse
Etter barnetoget:
1200 Arrangement ved Saltvern skole for
elever og foresatte i skolegården på
barnetrinnet. Arrangør: 3.trinn.
• Kafé på Sekskanten
• Uteleker på skoleplassen

Program for dagen - Løpsmark
08.00 Flaggheising.
11.30 Arrangement i Nordstrandahallen.
11.45 Bodø paradekorps marsjerer til skolen fra Coop Extra - Løpsmark.
14.00 Arrangement avsluttes.

Ja, vi elsker dette landet, som det stiger frem,
furet, værbitt over vannet, med de tusen hjem.
Elsker, elsker det og tenker på vår far og mor,
og den saganatt som senker, drømmer på vår jord,
og den saganatt som senker, senker drømmer på vår jord.
Ja, vi elsker dette landet, som det stiger frem,
furet, værbitt over vannet, med de tusen hjem.
Og som fedres kamp har hevet, det av nød til seir,
også vi, når det blir krevet, for dets fred slår leir,
også vi, når det blir krevet, for dets fred, dets fred slår leir.

Viktig informasjon
•
•
•
•
•

•
•

Kontaktlærer må få en oversikt over elever som skal være med i
toget.
Elevene har øvd på å gå i tog. I år skal Saltvern gå fire og fire i
rekke, Løpsmark går tre og tre.
Vi håper at alle har med seg flagg. Fløyter er ikke ønskelig i toget.
Det er viktig at alle har på seg gode sko og klær etter vær.
Hansker er lurt (selv i fint vær).
Skoletoget ender opp ved Stormen bibliotek. De som skal hente
sine barn bes om å møte dem ved parkeringsplassen utenfor
Radisson Blu, eventuelt i Moloveien. Dette for å hindre at toget
stopper opp når det kommer ned til Storgata.
Si i fra til din lærer/voksenansvarlig når barnet blir hentet!
Dette er et barnetog, og foresatte ser på toget fra sidelinjen. I
noen tilfeller er foreldrerepresentanter med i toget, men dette
avtales med hver enkelt kontaktlærer.

Med ønske om en flott 17. mai-feiring!
Rektor Wår Iren Monsen

