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17. mai 2020 – Forslag og invitasjon til samarbeid om felles arrangement. 

Som kjent har det i nesten 60 år vært et felles 17. mai-arrangement i Rosanesparken, der flere lokale 

lag og foreninger har hatt stafettpinnen som arrangør.  FAU ved Grindløkka og Teie skole hadde 

planleggingsansvaret fra midten av 1990-tallet og frem til 2017. I 2018 var det 17. mai-feiring på Teie 

skole og nå har FAU ved Teie skole lagt opp til at 17. mai-arrangementet fremover skal være på Teie 

skole. Dette resulterte i to forskjellige arrangement på 17. mai i 2019. 

Slik vi oppfatter det, var det arrangement på Teie Skole for barn på Teie skole med foreldre og familie 

arrangert av Teie skoles FAU. Og arrangement i Rosanesparken for andre uten tilhørighet til Teie 

skole; eldre uten skolebarn, barnehagebarn med foreldre samt større barneskoleelever og Teigar-

elever med foreldre, arrangert av Teie 17. mai-komité.  

Det ble to flotte arrangement som begge var godt besøkt, men begge steder har mange uttrykt ønske 

om ett felles arrangement for alle på Teie. Dette støtter Teie Vel, da vi mener at to arrangementer er 

splittende for vårt lokalsamfunn og at vi bør stå samlet om feiringen av nasjonaldagen. I Teie Vel 

jobber vi for trivsel på Teie for alle som bor her. Vi ønsker derfor at alle på Teie skal ha muligheten 

for å feire denne dagen sammen.  

Fra Tønsbergs blad den 18. mai 2019: 

 

 

På bakgrunn av dette ønsker Teie Vel å invitere FAU på Teie skole til å samarbeide om et felles 17. 

mai-arrangement for 2020 og kommende år. Vi foreslår et felles arrangement i Rosanesparken som 

favner alle på Teie. Parken har et naturlig amfi og kan romme flere tusen festdeltakere, og sammen 

kan vi utvikle arrangementet med innhold og underholdning slik at det blir den samlende festen det 

kan og bør være. Infrastruktur med vann, strøm og WC er på plass. 

Vi ønsker å bidra med ressurser for å avlaste FAU og foreldre ved Teie skole i forbindelse med 17. 

mai-arrangementet.  

 



 

Vårt konkrete forslag til FAU på Teie skole er: 

• Teie Vel og FAU på Teie skole etablerer en felles 17. mai-komite, bestående av medlemmer 

fra Teie Vel og FAU, og evt. rep. fra andre bidragsytere. Hvert medlem er leder for sin 

«oppgave» - eks fiskedam, barneleker, lodd, kafeteria, rigg, scene etc.  

• Det vil avtales en klar ansvarfordeling mellom Teie Vel og FAU. Eksempelvis: 

o Teie Vel: Ansvar for rigg, scene & lyd, strøm, premier/sponsing, hovedtaler, 

samfunnskontakt/kommunikasjon (utenom elever og foresatte på Teie skole) 

o FAU: Ansvar for natursti, barneleker, fiskedam, kiosk/kafeteria, elevtale, 

underholdning (Teie Talenter etc.), premier/sponsing, 

samfunnskontakt/kommunikasjon (for elever og foresatte på Teie skole), og 

vaktlister. Dugnadsvakter foreslår vi at det også fremover vil bli ivaretatt av foreldre i 

3. og 6. klasse på Teie skole. 

• Inntekter fordeles 60/40 mellom FAU og Teie Vel, og Teie Vel forplikter seg til å bruke evt. 

overskudd på aktiviteter som hovedsakelig kommer barn til gode og/eller skaper trivsel på 

Teie.  

Teie Vel og Teie 17. mai-komité ønsker et godt fremtidig samarbeid med FAU ved Teie skole, og ber 

om et snarlig møte, hvor vi kan avklare/drøfte samarbeid videre mot felles 17. mai-arrangementer 

fra og med 2020.  

Vi håper på et raskt svar og konstruktiv dialog. 

 

Med vennlig hilsen  

Teie Vel  

v/styreleder Line Møller Mærsk 

 


