
Hørings-runde høst 2017 - Flytting av 17. mai

Klasse Hovedresultat FOR MOT Kommentarer/argumenter
1. trinn

A FOR 15 0 Hovedargumenter: det praktiske + knytte arrangementet mer til skolen.

B FOR 2
C FOR 12 4
2. trinn
A 15 0
B
C FOR 7 0 (Gjelder samlet for 2.trinn?)

3. trinn
A 1 10 Hovedargumenter oppsummert i eget notat

B DELT 7 4
C DELT 5 5
4. trinn
A
B FOR 14 1 Ønsker at arrangementet starter tidligere.

Prøveår vil gi flere svar.

Ser ingen grunn til ikke å flytte arrangementet permanent.

C FOR 7
5. trinn
A FOR 3 3 likes, ingen i mot

B FOR 0 Ingen i mot, bare positivt om prøveår på skolen.

C MOT (?) 1
6. trinn
A FOR 6 2
B FOR 10 6 Se motargumenter i eget dokument - her er det flere som har gjort en grundig jobb

 med motargumenter. Noen poeng vi bør ta med oss videre/i planleggingen av 

arrangementet. Bl. A: tradisjon, omgivelser/parkrammer vs asfaltjungel, plass/kapasitet, 

oppstykking inne/ute, korpsmusikk/tog fra Teie Torv osv

C FOR 8 3 Hovedarg. For: praktisk, skolearrangement. Hovedarg. 

Mot: Tradisjon, lokalmiljø, parkrammene, 
7. trinn
A FOR 11 3
B
C



FAU Høringssak - Flytting av 17. mai

(Merk hovevekt på argumenter mot flytting da for argumenter er samlet i annet dokument.

Hovedargumenter mot flytting Delargumenter Vurdering
Aksjon

Rosanesparken er bedre egnet enn 

skolens areal

Gress heller enn asfalt som rammer for leker (asfalt gir skrubbsår og 

ødelagt pentøy)

Frykter trangt om plassen og høyt støynivå ved flytting til skolen Bør foreta arealanalyse

Aktiviteter må sprespå flere arealer, skaper oppstykking. I parken er 

det åpent og man kan se alt

Når Teie Talenter flyttes innendørs vil færre få det med seg

Omgivelser og identitet: Vi er fantastisk heldige som kan feire 

nasjonaldagen i nydelige, grønne parkområder fremfor en asfaltert, 

trang skolegård.

Mot argumentet om vått gress/søl: det samme vil gjelde for 

klatreparken, 

skogkanten osv, dvs argumentasjonen gjelder for alle utendørs 

lokasjoner.

Sammen i Verden-arrangementet viste hvor trangt det er på 

skolen/skolens område. Full trengsel - vi gikk etter 10 minutter.

Nærmiljøperspektivet - 17. mai på 

Rosanes binder sammen lokalmiljøet 

på Teie

Samler flere enn kun de med skolebarn

Skolestartere inkluderes - et godt førstemøte med skolen

17. maitog fra Teie Torv ned til Rosanes er populært Undersøke om toget kan flyttes

Musikkorpset Undersøke om korpset kan flyttes

Unike rammer for feiringen som er kjent utover Teie

Vi beskytter allerede pressede arealer ved å bruke parken på en så 

flott måte

Inkludering og fellesskap: 17.mai i Rosanes bør være skolens bidrag til 

et godt lokalmiljø

2



FAU Høringssak - Flytting av 17. mai

(Merk hovevekt på argumenter mot flytting da for argumenter er samlet i annet dokument.

Hovedargumenter mot flytting Delargumenter Vurdering Aksjon

Hvorfor endre en suksess? Frykter dårligere oppmøte og svekket inntektsgrunnlag 

Arrangementet i parken er en suksess - hvorfor endre på noe som 

fungerer SÅ bra?

Har selv vært med på 17.-mai-planlegging - det er gode rutiner og ikke 

for mye arbeid

Bør heller se på mulighetene for å forbedre/forenkle dagens 

rutiner/logistikk, samt jobbe med back- up plan som kan tre i kraft 

dersom man ser at værmeldingen er dårlig.

Parkering- /trafikkavviklings-

problemer ved Teie Skole

Dårlig/farlig trafikkavvikling

Få parkeringsplasser Flere parkeringsplasser ved 

Nøtterøyhallen/Teigar enn på Rosanes.

Barnas dag - hva er best for barna? Gøy for barna med andre rammer enn skolen de er på hver dag

Skaper fantastiske minner - 17. mai i naturskjønne omgivelser

Mer nøytral grunn enn skolen for de av barna som har utfordringer 

knyttet til trivsel, skolemiljø, vanskelige følelser mht skolehverdagen.

Ingen av for-argumentene dreide seg om hva som er best for barna - 

kun hva som er greiest for foreldrene å arrangere

Tilknytning til skolen er vel og bra, men bør heller ha et annet 

arrangement for dette

TRADISJON over 50 års tradisjon - 17.-mai-minner over flere generasjoner!

Unike rammer

Populært for gamle og unge, også eldre søsken kommer til parken. 

Familier vil bli mer delt om det legges til skolen

17. mai-feiringen på Rosanes har vært identitetsskapende for Teie i 

alle år. 

En av de fineste tradisjonene på Nøtterøy
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FAU Høringssak - Flytting av 17. mai

(Merk hovevekt på argumenter mot flytting da for argumenter er samlet i annet dokument.

Hovedargumenter mot flytting Delargumenter Vurdering
Aksjon

Parken er noe helt spesielt og en fantastisk ramme rundt 

nasjonaldagen.

Den største forskjellen er parken i Rosanes 

vs asfalt på skolen. Det er vanskelig å si 

om dette er negativt før man har prøvd, så 

vi stemmer for å prøve.

Dette er noe veldig spesielt og ett fantastisk sted for barn og familie.

Vakrere sted får vi ikke tak i. Doer etc er ikke det som betyr noe 

denne dagen.
Dette har fungert utmerket i veldig mange år og jeg har aldring hørt 

noe annet fra de vi har snakket med.
Vi og mange med oss ser veldig fram til parken vært eneste år. Det 

gjør også barna som skal dit. Mange har også eldre søsken som går 

på andre skoler, viktig at man tenker også på det. Blir ikke det samme 

hvis man skal møtes på barneskolen.
Dette er et arrangement for alle og vi bør absolutt holde på denne 

flotte tradisjon!

Parken inkluderer alle, lettere for andre som ikke har tilhørighet til å 

delta. 

Ved en evt. flytting til skolen blir arrangementet mer begrenset til 

skolen

17.mai er barnas dag, og Rosanesparken gir minner for livet!

Ønske om å skape mer tilhørighet til skolen/skolegården bør gjøres i 

et annet arrangement. 

Rosanesparken er en gullskatt for 17.mai arrangement med sin 

grønne oase og vakre beliggenhet. Teie skole bør fortsatt bruke dette 

nydelige stedet til denne dagen og ikke bare tenke på at rigging skal 

bli enklest mulig.
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