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Kommentarer - Hva fungerte bra? 
(argumenter for Teie skole)

- Toalettforhold, rigging og tilgang til fasiliteter
- Scene, nærhet og mer sosialt
- Konsentrert område og et miljø barna kjenner godt. 
- Godt egnet område, fine aktiviteter, kiosker med godt utvalg. 
- Intimt og koselig, fin oversikt for foreldre med små barn
- Fikk snakket med mange
- Fint pyntet
- Nært og sosialt. Gode sittemuligheter. 
- Oversiktlig, bra scene til teie talenter.
- (Godt gjennomført arrangement :) )



Kommentarer - Hva kunne vært bedre? 
(argumenter for Rosahaugparken)

- Trangt. Hyggeligere i Rosahaugparken
- Scenen kunne vært litt høyere og plassert så man lettere kunne se. 
- For lite sitteplasser
- Lekene skulle fått litt større plass
- Uoversiktlig, vanskelig å følge med på barna, mindre sosialt, fikk såvidt 

plass, forkortet konsert?
- Rosanes er en fantastisk inkluderende tradisjon. Arrangementet på Teie var 

flott og klart praktisk. All honnør til arr.kom, men man treffer bare halve 
målgruppa. Mye jobb for kommiteen, men vel verdt det (Rosahaug) for å 
sikre tilbud til alle - også eldre og enslige.

- For lite plass, støyete, støvete og uoversiktlig. Ikke så inkluderende for 
voksne/unge uten barn. Vi mister ungdomsskole-elevene. 

- Dårlig skilting av boder.



Kommentar fra kommiteen 2018:
Det er enkelt å arrangere på skolens område, rektor og skolen har vært 
behjelpelige, det var kort vei for rigging og ting vi manglet underveis kunne lett 
oppdrives. Man kunne gjøre mye klart 16. Mai, og strøm er nå lagt ut for evt 
neste år. 

Omgivelsene i parken er vakre, skolegården gav mulig et mer intimt arrangement, 
og talentene kom mulig mer til sin rett? 

For mer info: Les sammendraget i 17. Mai google mappen. 

Så er det nå opp til Teie skole FAU å avgjøre skjebnen til 17. Mai 2019 og i årene 
fremover. Lykke til!


