
Til Rektor og FAU v/Teie Skole 
 
 
 
          Teie 31/10-2018 
 
Hei,  
 
Vi vet dere er midt i prosessen med å velge hvor den tradisjonelle 17. mai feiringen skal 
foregå fremover, og at alternativene er enten Rosahaugparken eller Teie Skole.  
 
Vi fra Teie Vel vil gjerne gi våre tanker omkring arrangementets betydning for hele Teie. Vi 
har fått flere tilbakemeldinger av innbyggere som alltid har deltatt i 17. mai arrangementet 
på Rosahaug, men som ikke gikk opp til årets arrangement på Teie skole. Noen var til og med 
usikre på om dette var et arrangement for alle, eller kun for de med tilknytning til Teie skole. 
 
Vi anerkjenner at det er enklere å ha et arrangement på skolen, og at det er et barnas 
arrangement. Vi berømmer også foreldrene på Teie skole som får til dette løftet hvert år. 
Men nå det er jo mange barn på Teie som ikke går på Teie skole. På Teie skole møtes familier 
og barn som for en stor del kjenner hverandre, og det kan føles ekskluderende for andre 
besøkende. 
 
For mange oppleves det altså som mere inkluderende å ha 17. mai i Rosahaugparken. 17. 
Mai i Rosahaugparken er en tradisjon som har inkludert enslige, eldre, barn i barnehagen og 
på ungdomsskolen, samt familier og venner med og uten tilknytning til Teie skole. Og mange 
barn fra andre deler av distriktet har hatt Rosahaugparken som sin tradisjon med venner og 
familie. Borgertoget fra Teie torv har samlet deltagere av alle aldre til arrangementet i den 
flotte parken. 
 
Teie Vel jobber for trivsel på Teie, og er en forening der alle som bor på hele Teie er 
medlemmer, selv om kontingent innbetaling er frivillig. Hvis det handler om økonomi, at 
avviklingen i Rosahaugparken er dyrere enn på skolen, så kan Teie Vel vurdere å bidra. 
 
Teie Vel er klar over at det er arrangøren som til syvende og sist må avgjøre hvor Teie skal ha 
sin tradisjonelle 17. Mai feiring fremover, men håper dere vil ta vår betenkning i betraktning 
før dere avgjør. 
 
 
Med vennlig hilsen 
Styret i Teie Vel 
 
Line Møller Mærsk 
Styreformann, Teie Vel 
 


