
Kjære alle sammen 
 
Håper det står bra til med dere!
 
Årets 17.mai blir ganske så annerledes for oss alle og ekstra 
spesielt er det for barna. Som dere nok har fått med dere blir det 
ikke noen tog i år og FAU kan selvsagt ikke arrangere samling i 
skolegården som vanlig, men ønsker å gjøre noe. 
 
Dette er planen:
 
Skoleavis
Det vil lages en 8 siders miniavis med tegninger og dikt fra elever, årets 17.mai-tale (fra 
elevråd og rektor), quiz, forslag til leker, oppskrifter, info om utlodning mm. Denne vil bil trykt 
opp og alle elver vil få. Smittevern vil bli ivaretatt, vi samarbeider med skolen om en god 
og sikker måte å distribuere dette på.
 
Forundringspose
En papirose med litt søtt, og noe gøy til 17.mai vil distribueres til alle elver. Smittevern vil bli 
ivaretatt, vi samarbeider med skolen om en god og sikker måte å distribuere dette på.

Filming av tale
Årets 17.mai-tale som normalt sett holdes før barnetog når alle er samlet i skolegården, vil 
holdes også i år. Vi pynter og talen holdes - foran kamera. Alle elever vil få link og info om 
klokkeslett, så kan vi samle alle elever også i år på en litt annen måte. 
 
Felles hashtag
Det vil i skoleavisen opplyses om en felles hashtag - #hurraforsentrum hvor vi oppfordrer til å 
dele bilder fra selve dagen og de ulike måtene å feire på, de som ikke ønsker å dele bilder i 
sosiale medier kan bidra med å sende bilder til lærer. Vi vil i etterkant forevige bilder på en 
eller annen måte i en bok, collage el. 
 
I tillegg til dette er det et filmprosjekt på gang - initiert av Lene C. Albertsen og Lene 
Ditmansen som vil bli en musikkvideo av nasjonalsangen «Ja, vi elsker dette landet.» i 
samarbeid med Marinemusikken, korps, skolen og film- og postproduksjonsselskapet Hocus 
Focus AS.  Elevene vil inviteres til å sende inn video at de synger 2 vers av sangen og dette 
vil klippes sammen med vakre bilder, tegninger mm. fra Horten og bli en flott versjon av 
nasjonalsangen i dette spesielle året. Alle elever på Sentrum vil få se filmen på 17.mai og 
den vil også bli vist på sosiale medier og via Gjengangerens 17.mai-studio, den blir en gave 
til hele Horten. 
Vi har god dialog med skolen om dette og all nødvendig info til elevene kommer veldig snart. 
 
 
NB! Hvis noen kan bidra med premier til årets 17.mai-utlodning som vil skje 
via VIPPS - ta kontakt med Camilla Sole - sole.camilla@gmail.com !

Vennlig hilsen 
fra  oss i FAU
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