Plan for 17. mai 5. trinn Holviga
Skift 1 er fra 12:00 til 13:15
Skift 2 er fra 13:15 til 14:30
I hver gruppe er navnet på gruppeleder uthevet. Kontakt gruppeleder dersom noe er uklart. Dersom
gruppeleder har spørsmål, ta kontakt med 17. maikomiteen. De som ikke har mulighet til å bidra i sin
gruppe oppfordres til å forsøke å bytte til en annen gruppe selv. Dersom det ikke går, kontakt 17.maikomiteen. PS: Ta gjerne barna med på postene dersom de ønsker det.
Oppgave
Leder (1)
Kasserer (1)
Komitémedlem (4)
Rigge / Pyntekomité (4)
Bonge- og lynloddsalg
(6)

Lydansvarlig (1)
Hent nøkkel hos
kontorleder Torunn
Nilsen før 17.mai
(senest fredag 15.mai i
2020)
Potetløp (2)
Sekkeløp (2)
Ballkast (4)

Fiskedam (2)
Spikring (2)
Lykkehjul (2)
Kaste pil på ballong
(med twist i) (5)

Kaste ringer på
kjærligheter (4)

Barnets navn

Skift
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Dytte hverandre ned
fra stokk (2)
Slå med slegge (2)
Gå på stylter (2)

1
2
1
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1
2

Kort forklaring på oppsett og gjennomføring
Åpningen med tale og med musikk av korpset skjer ved flaggstanga i skolegården.
Det betyr at PA- settes opp der.
















17. mai komiteen: Har med tusjer, penner, tape m.m. i tilfelle behov. Følger opp eventuelle
problemer underveis. Stepper inn for eventuelle som ikke stiller opp. Fyller på med flere
premier når det begynner å gå tomt.
Bonge- og lynloddgruppa: Gruppa står og selger bonger, og går i tillegg rundt med bøtter og
selger lynlodd (20 kroner per remse á 5 lodd). Plasser salget på sentrale steder for å få solgt
mest mulig. Det er lurt å bevege seg rundt i kafeområdet. De som vinner henter gevinsten på
et angitt sted, for eksempel i innhukket ved inngangen til 3. trinn eller ved
fotballdankveggen. Det bør ikke være mulig å «veksle» mellom lynlodd og bonger.
Potetløp: Foregår på grusbanen. Sett opp kjegler/ lag start/stopp-streker i grusen. Skift 1 må
huske å hente esken med smågevinster. Hver deltaker skal betale for aktiviteten med 'en
bong', og får en liten gevinst etter gjennomføringen.
Sekkeløp: Foregår på grusbanen. Sett opp kjegler/ lag start/stopp-streker i grusen. Skift 1 må
huske å hente esken med smågevinster. Hver deltaker skal betale for aktiviteten med 'en
bong', og får en liten gevinst etter gjennomføringen.
Fiskedam: Rammene står stilt opp mot bakveggen. Der står også tre fiskestenger med
magneter på. I en bakk (med tennisballer m.m.) ligger "fiskene". Dammen skal bindes
sammen med tau. La ungene fiske så mange de klarer, så får de en liten gave i premie. Skift 1
må huske å hente esken med smågevinster. Hver deltaker skal betale for aktiviteten med 'en
bong'.
Spikring: Foregår utenfor 'lageret' der 17.mai tingene er stablet. Bukken står klar. Spikre flest
spiker på 2 minutter? Skift 1 må huske å hente esken med smågevinster. Hver deltaker skal
betale for aktiviteten med 'en bong', og får en liten gevinst etter gjennomføringen.
Kaste med ball på bokser: Bokser ligger i en kasse, mens ballene ligger i en hvit bakk. Stable
opp boksene på et bord. Der er kjegler som kan brukes for å sette opp avstanden til boksene.
Skift 1 må huske å hente esken med smågevinster. Hver deltaker skal betale for aktiviteten
med 'en bong', og får en liten gevinst etter gjennomføringen.
Lykkehjul: Sett godt synlig ute på plassen, men selve planken med alle tallene på må
spikres/settes opp godt synlig. Barna fester sitt lodd på tallet de satser på. Skift 1 må huske å
hente esken med smågevinster. Hver deltaker skal betale for aktiviteten med 'en bong', og
får en liten gevinst etter gjennomføringen. Vinneren av omgangen får to smågevinster.
Kaste pil på ballong: Sett opp plata med ballongene. Blås opp ballonger og fest dem med
tegnestifter på tavla. Hver deltaker skal betale for aktiviteten med 'en bong', og får premie /
trøstepremie. Sørg for god sikkerhetsmargin. Pilene kan ofte gå litt veggimellom!
Kaste ring på kjærlighet på pinne: Skjer borte i sandkassa. Sett kjegler der barna skal stå.
Organiser barna i to køer. Hvert barn får tre ringer som de kan kaste. De kjærlighetene de
treffer er premier, men alltid minst en kjærlighet i trøstepremie.
Dytte hverandre ned fra stokk: Bruk stokken utenfor bygg nord til å balansere på. To og to
barn skal forsøke å dytte hverandre ned fra stokken ved hjelp av en stor Q-tips. De bruker
arbeidshansker (for å unngå flis), og så holder de på midten av Q-tipsen. Målet er å dytte/dra
den andre ned. Alternativet er å bruke et par store, mye puter. Skift 1 må huske å hente
esken med smågevinster. Hver deltaker skal betale for aktiviteten med 'en bong', og får en
liten gevinst etter gjennomføringen.




Slå med slegge: Hva med å Lage en liste over 'hvem som slår hardest o.l.? Sett den på lett
synlig sted på skoleplassen. Skift 1 må huske å hente esken med smågevinster. Hver deltaker
skal betale for aktiviteten med 'en bong', og får en liten gevinst etter gjennomføringen.
Gå på stylter: Hver deltaker får gå på stylter ut fra angitt tid, eller gjennom en slags løype.
(Bruk da noe av det som er malt opp på asfalten). Skift 1 må huske å hente esken med
smågevinster. Hver deltaker skal betale for aktiviteten med 'en bong', og får en liten gevinst
etter gjennomføringen.

HVA MÅ ORDNES/HANDLES I FORKANT




















Rigge,- og pyntekomiteen møter den 16.mai oppe på skoleplassen til avtalt tid. Lederen har
ansvaret for å hente ut nøkkel i forkant. Nøkkel hente hos Torun Nilsen, kontorleder. Husk å
ta med øks, småbjørk, tauer. Vi skal både pynte og sette benker på plass i forbindelse med
kafeene. Flaggene må settes opp på 17. mai.
Be FAU sørge for vekslepenger (10 000,-) og vipps til selve dagen minst en uke i forkant.
17.mai komiteen ser over alt utstyret i boden i forkant og sørger for at alt er i orden.
17.mai komiteen sørger for å handle inn (eller fordeler oppgavene): kjærlighet på pinne, 400
ballonger, piler, striesekker, twist, spikre, 4 000 bonger (800 remser á 20 kr) og flagg.
17.mai komiteen organiserer innsamling av 4 000 gevinster til aktivitetene, 8000 lynlodd
(1600 remser), 80 hovedpremier til lynlodd som ender på 99 og 160 småpremier til lynlodd
som ender på 66 eller 33. Gevinstene fra foreldrene bør samles inn på foreldremøte i
februar.
PA- anlegg skal stå klart med en mikrofon. På avtalt sted. Lydansvarlig henter nøkkel til rom
hvor lydanlegget står hos Torunn Nilsen, kontorleder før 17.mai. Nøkkel må hentes senest
fredag 15.mai i 2020
Bonge- og lynloddgruppa : Skriver ut/ lager plakat der loddnummer, farge samt nummer på
gevinst føres på.
Potetløp: skift 1 sørger for å ta med noen ekstra poteter. (Ekstra skjeer ligger sammen med
sekkene).
Sekkeløp: Skift 1 tar med en striesekk hver- om dere har. (De går i stykker etter hvert).
Fiskedam: Skift 1 tar med (ekstra) tau til å surre sammen fiskedammen med.
Spikring: Skift to tar med hammer og en boks spiker — som reserve dersom noe.
mangler/dere går tomme.
Lykkehjul: Ikke noe spesielt
Kaste pil på ballong: Skift 1 tar med tegnestifter. Det er lurt at skiftene har med pumpe o.l.
for å få blåst opp ballongene!
Kaste ring på kjærlighet på pinne: Det kan være lurt å ta med fire ringer (om dere har)
Dytte hverandre ned fra stokk: Skift 1 bør ta med et par (gamle) puter i reserve.
Kasserer i 17.mai-komite må telle pengene sammen med kasserer i FAU (Øystein H.
Fossestøl; 97187282) etter arrangementet.

Siste skift rydder opp rundt posten og setter alt utenfor boden. 17. maikomiteen rydder alt tilbake i
boden til slutt.

