
17. mai – arrangement 
 
5. trinn på Bogafjell og 6. trinn på Buggeland skole er felles ansvarlig for 17. mai 
arrangementet på Håbafjell/Bogafjell. Overskuddet fordeles med 50% til de ansvarlige 
trinnene og  50% til FAU Bogafjell og FAU Buggeland. Fordelingsnøkkelen er antall 
elever på trinnene. Inntekten til hvert trinn med ca 30 elever kan forventes å være i 
størrelsesorden  kr 7.000 – kr 12.000 avhengig av foreldrenes innsats.  
 
FAU  Bogafjell og FAU Buggeland har ansvaret for: 

- å kalle inn hovedkomiteen til første møtet (ca første del av januar) 
- overføre fjorårets erfaringsdokumenter til hovedkomiteen (ligger lagret på It’s 

learning sidene på FAU Bogafjell og FAU Buggeland) 
 
Foreldrekontaktene på 5.trinn (Bogafjell) og 6. trinn(Buggeland) har ansvaret for 

- å utpeke 2 personer (1 hovedkontakt og 1 vara) per 30 elever som kan sitte i 
hovedkomiteen for 17. mai arrangementet 

- å utpeke 4 personer som kan være aktuelle å ha som leder eller nestleder for de 
4 komiteene: gevinstkomiteen, kafekomiteen, rigg & rydd komiteen og 

aktivitetskomiteen. 
- å kommunisere navn og kontaktopplysninger til FAU 

 
Foreldre som sitter i hovedkomiteen har ansvaret for å  

- ta med liste med kontaktopplysninger for trinnet til første hovedkomitemøte 
- sørge for at det så tidlig som mulig avtales med kafekomiteen og 

aktivitetskomiteen hvilke utsalgssteder som skal settes opp og hvilke aktiviteter 

som skal gjennomføres slik at det kan lages og trykkes et kart over 17. mai 
arrangementet 

- sørge for at foreldre på trinnet fordeles på de ulike underkomiteene og at disse 
kommer raskt i arbeid.  

o kafekomiteen og aktivitetskomiteen på foreta planlegging før rigg & 
rydd komiteen kan foreta sin planlegging 

o gevinstkomiteen kan arbeide relativt uavhengig av de andre komiteene 
men må sørge for at det samles inn premier både til lykkeposer og til de 
ulike aktivitetene 

- sørge for god planlegging og oppfølging av 17. mai arrangementet 
- oppdatere informasjon om gjennomføring og erfaringsoverføring til neste års 

17. mai komite. 
 
Foreldre i underkomiteer har ansvaret for å 
- stille på alle møter i komiteen og stille på 17. mai arrangementet. 17. mai 
arrangementet er så stort at det er behov for at alle familier stiller med minst 1 forelder 
+5. og 6. klassingen. Forelderen må være forberedt på å være med og rigge i forkant, 
delta på arrangementet og rydde i etterkant.5. og 6. klassingen må være forberedt på å 
delta halve tiden på en av aktivitetene. 

 
Dersom du/dere har kommentarer, spørsmål eller innspill til denne veiledningen ta 
kontakt med FAU. Kontaktopplysninger finner du/dere på web-siden til FAU. 


