
Skole-rop: 

SANDVED SKOLE, DEN ER FLOTT, 

LÆRING, TRIVSEL, TRYGT OG GODT. 

HURRA!!!!!!!!!! 

 

 

Norge i rødt, hvitt og blått 

Hvor hen du går i li og fjell 

en vinterdag, en sommerkveld, 

ved fjord og fossevell, 

fra eng og mo med furutrær, 

fra havets bryn med fiskevær 

og til de hvite skjær, 

møter du landet i trefarvet drakt, 

svøpt i et gjenskinn av flaggets farveprakt. 

 

Se en hvitstammet bjerk oppi heien 

rammer stripen av blåklokker inn 

mot den rødmalte stuen ved veien, 

det er flagget som vaier i vind. 

 

Ja, så hvit som det hvite er sneen, 

og det røde har kveldssolen fått, 

og det blå gav sin farve til breen, 

det er Norge i rødt, hvitt og blått. 

 

 

Skole-rop: 

SANDVED SKOLE, DEN ER FLOTT, 

LÆRING, TRIVSEL, TRYGT OG GODT. 

HURRA!!!!!!!!!! 

 

17.mai/ Tenk at nå er dagen her 

 

Tenk at nå er dagen her 

som jeg har lengtet etter! 

Jeg får gå i toget, 

og jeg er så glad. 

Du kan tro jeg skal nok  

synge ut av alle krefter, 

svinge flagget mitt 

og rope høyt hurra! 

Ser du flagget mitt, 

rødt og blått og hvitt? 

Det skal vaie fritt og vise seg. 

Friskt og vakkert er det 

som vårt kjære, gamle Norge. 

Ja, det landet er vi glad i, 

du og jeg. 

 

 

 

Skole-rop: 

SANDVED SKOLE, DEN ER FLOTT, 

LÆRING, TRIVSEL, TRYGT OG GODT. 

HURRA!!!!!!!!!! 

 

 

Skolesangen 

Vi går på Sandved skole og vi er så glad 

Her lærer vi å lese alle sammen 

Her lærer vi å regne og vi tegner lite grann 

Og alle sammen synger skolesangen 

Og det gjør vi – og falleri og fallera 

Hvis noen spør oss hvor vi kommer fra 

Vi svarer falleri og fallera 

Vi går på Sandved skole og det er så bra! 

 

Skolerop: 

SANDVED SKOLE, DEN ER FLOTT, 

LÆRING, TRIVSEL, TRYGT OG GODT. 

HURRA!!!!!!!!!!    

 


