
Berg Montessoriskole  
11.05.21   

Informasjon om 17.mai 
 

 

I år som i fjor vil vi få en annerledes feiring på nasjonaldagen. Vi synes det er fint om elevene 

kan treffes og gjøre noe sammen denne dagen, og sammen med elevene har vi blitt enige om 

et kort opplegg som vi kan gjennomføre sammen og som vil spre glede for plassen vår. Det er 

veldig fint å få gi noe tilbake til samfunnet vi er en del av, og som er en god støttespiller for 

skolen vår.  

 

Som i fjor vil FOSS IL kjøre biltog fra Bergsbotn og fra Ersfjord hvor de deler ut is og brus 

langs veien akkompagnert av musikk. Biltoget vil ende opp i parken utenfor butikken ca kl. 

1245.  

 

Elevene møtes ved sykehjemmet kl. 12:45 og har underholdning for beboerne på Berg 

Sykehjem. Dette har vi avtalt med ledelsen på sykehjemmet. Det vil bli et par danser, vi 

synger Norge i rødt, hvitt og blått. Og avslutter med Ja, vi elsker dette landet. Det er selvsagt 

innenfor at alle som kan, stemmer i på disse sangene og spesielt Ja, vi elsker dette landet. Det 

vil også bli holdt tale av en av elevene.  

 

Etter programmet vil vi da være ferdige i god tid til at de som ønsker kan gå videre opp i 

kirka for Gudstjeneste som begynner kl. 1330.  

 

I tillegg til underholdningen for Berg Sykehjem skal elevene bake kaker som gis til 

sykehjemmet 16. mai. Disse kakene må pyntes på 16.mai og de elevene som ønsker å hjelpe 

til kan melde seg til Vibeke. 

 

 

 

 

 
 

 

 



Berg Montessoriskole  
11.05.21   

Program:  
 

12:45 Elevene samles på veien framfor sykehjemmet 

 

12:55 Underholdning 

 

1. Blime-dansen      – dans av skoleelevene 

2. Norge i rødt, hvitt og blått   – fellessang  

3. Tale       – av elev ved BMS 

4. Tro til Dovre faller    – dans av skoleelevene  

5. Ja, vi elsker dette landet   – fellessang  

 

13:20  Avslutning. De som ønsker, kan trekke opp til kirken. 
 

 

 

Vi oppfordrer alle elevene til å delta på denne felles markeringen av 17. mai, og samtidig 

oppfordres alle som kommer til parken å forholde seg til gjeldende smittevernregler både 

nasjonalt og lokalt.  
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