


07:55   Digital morgensending starter
- Flaggheising
- Høvik Blommenholm Løkeberg skolekorps spiller
- Live-reportasje fra kick-off av aktivitetsbingoen

10:00  Korpsbilen kjører

10:45  Digital hovedsending starter
- Rektor Håkon Brekkhus ønsker velkommen
- Tale for dagen ved elevrådsleder Elliot Haraldsen Jensen
- Hele skolen synger «Ja, vi elsker dette landet»
- 17. mai komiteens leder Beate S. Larsen holder tale
- Live-reportasje fra is-spisekonkurranse
- Kahoot! for store og små (ca. 11.30)
- Trekning av vinnerlodd, kåring av årets 17.mai-kake og vinnerbilde fra  
   aktivitetsbingoen 

12.00   Hele Norge synger «Ja, vi elsker dette landet» utendørs 

Av smittevernhensyn er det kun talere, 17. mai-komiteen og skolekorpset 
som skal oppholde seg i skolegården. Vi ber alle andre om å følge sendingen 

på  Facebook eller Youtube:

QR-kode til Facebook-siden
www.facebook.com/blommis2021

QR-kode til Youtube-kanalen
www.youtube.com/c/blommistv



Aktivitetsbingo - 5 på rad

Tell hvor mange 
flagg du ser ut 
av vinduet

Spill ”Gammel  
Jegermars” og 
trom i vei på kjeler 
og lokk

Ta et 17. mai- 
bad

Spør en voksen 
hva de likte  
best på 17. mai 
som liten

Hink over  
stuegulvet  
10 ganger

Se flaggheisingen 
fra skolen kl 08 
digitalt 

Ring en person 
og si «Gratulerer 
med dagen»

Løp med potet 
eller egg på skje 
10 meter x tre 
runder

Stup kråke tre 
ganger etter 
hverandre

Rydd av  
frokostbordet

Ta tiden mens 
noen synger  
”Ja vi elsker” så 
raskt de kan

Bli med på  
skolens Kahoot!

Kil en voksen i 
ett minutt

Spill bowling  
med tomme  
brusflasker  
og ball

Fortell en vits og 
få noen til å le

Se elevråds 
lederens tale

Se isspise-  
konkurransen 
digitalt og  
konkurer   
mot dem 

Lag sekkeløp med 
store søplesekker

Hva heter  
Norges konge? 

Lag eggedosis

Løp ut når  
korpsbilen  
kommer og veiv 
med flagget

Gi et kompliment 
til noen 

Ta et 17. mai- 
bilde av familien

Rop ”hipp-hipp-
hurra-hurra- 
hurra” tre ganger 
høyt ute

Stå på en fot 
mens du synger 
”Ja, vil elsker dette 
landet”

> <Kahoot!

Ta bilde av deg selv mens du har det gøy med aktivitetsbingoen! 
Send inn bildet til ”Facebook.com/blommis2021” og bli med i trekningen av premie!

Loddsalg
Pris per lodd Kr. 10,- 

Loddsalget starter 10. mai på 
egen loddsalgside. 

Følg med på 
”Facebook.com/blommis2021” 

for informasjon og flotte 
premier!

Kakekonkurranse
Vi kårer årets 17. mai-kake!

 Send et bilde av ditt bidrag til 
”Facebook.com/blommis2021” 
innen klokken 11.00 den 17/5.

Beste bidrag premieres!



Tegnekonkurranse
I tradisjon tro har det også i år blitt arrangert tegnekonkurranse blant elevene på 

5-trinn. Hovedkriteriene for konkurransen var klare og tydelige farger, samt detaljer 
som assosieres med 17. mai. Kunst- og håndverkslærer og tre elevrådsrepresentanter 
fra 7.trinn har valgt ut vinnertegningen og de åtte øvrige bidragene til årets program.

Gratulerer til Jenny Lund Rachlew som vinner av årets tegnekonkurranse og 
kunstneren bak årets forsidetegning Vinneren premieres med en boksjekk til 

en verdi av kr 500,-.

I år vil tegninger og dikt fra 1. til 7- trinn pynte skolegjerdet i tiden rundt 17.mai!

Takk til alle elevene for en fantastisk innsats!

Takk til!
Vi vil gjerne takke alle bidragsytere til årets 17. mai-arrangement for verdifull støtte:

Kjørerute korpsbilen

Arne Hasle AS
Bakkal
Bitten
Bli vakker 
Dyrket.no

Essenscatering.no
Holmen Marine
Kiwi
Knowit
KOK

Meny 
Orcla
Revir 
W.B Samson 
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Cornelia HoffmannMax Mørkved

Mie HeenIngrid Drægni Gravir



Herman Von HavenNicolai Eidem Dahl

Christian AnkerLouise Strand Mikkelsen


