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Til alle skoler og korps som deltar i Barnetoget     
Uavhengige korps (Janitsjaren og Drillkorpset) 
Politiet 
17. maikomiteen 
 
 

INFORMASJON VEDR. SKOLENES 17. MAITOG 2022 
 
Skolene ved rektor er ansvarlig for at skolen kommer inn i toget i rett rekkefølge. De skolene som har korps foran seg må ha dialog med 
dirigenten / lederen. Det er ingen fra politiet eller andre som har ansvar for dette.  
Dersom en skole eller et korps kommer i feil rekkefølge eller ikke følger planen for innmarsj på Rådhusplassen, skaper det problemer for resten 
av toget og arrangementet på Rådhusplassen. Sørg for at du har det nødvendige av informasjon med deg på 17. mai! 
 
NB! Rektor videresender denne og evt annen informasjon til skolens korps. 
 
Sjekkliste for rektorer og korpsledere:  

 Oppstillingsplass 

 Tidspunkt for avmarsj. NB! Rektor tilpasser tidspunkt for fremmøte. 

 Rekkefølge (hvem står vi bak).  

 Er det noen steder vi skal slippe skoler foran oss før vi kommer til starten av toget i Åsebygata? 

 Fra hvilken side skal vi marsjere inn på Rådhusplassen? Nord eller sørfra? 

  
REKKEFØLGE I TOGET OG INNMARSJ PÅ RÅDHUSPLASSEN 
 

Informasjon vedr. innmarsjen på Rådhusplassen: 
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1. Korpsene må når de er kommet inn på Rådhusplassen, gå rett fram til plassen under talerstolen der alle korpsene skal stå samlet. 
Ikke bli stående på selve plassen.  

2. Skoler som er på vei inn, kan ikke vente på at skolen foran er” stuet” ferdig om de tar hele lengden, men gå forbi på utsiden for så å stue 
sammen i etterkant. Hold oppe tempoet. 

NB! Det er svært viktig at HTG  vet at de skal marsjere rett inn fra nord. Dvs at det vil komme skoler fra begge sider. 
 VIKTIG! Ikke stopp opp og vent på skolene ved innmarsj, her må det gå jevnt og trutt. 
  
 

INNMARSJ FRA SØR 
 

 INNMARSJ FRA NORD –går rett inn på Rådhusplassen 

Flaggborg + 17. mai komiteen     

 KORPS SKOLER  KORPS SKOLER 

      

1 Solvang /Skåredalen 
skolekorps 

Solvang 10  HTG 

2  Skåredalen 11  Norheim skole 

3   Breidablikk 
læringssenter 

12  Karmsund vgs 

4  Saltveit skole 13 Austrheim skolekorps Austrheim skole 

5 Janitsjaren  Haraldsvang 14  Steinerskolen 

6  Skeisvang vgs. 15 Gard skolekorps Gard skole 

7 Drillkorpset /  
Hauge skolekorps  

Hauge skole 16  Brakahaug skole 

8 Lillesund skolekorps Lillesund skole 17 Rossabø skolekorps Rossabø skole 

9  Håvåsen 18  Haugesund 
International school 
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    19  Danielsen 
ungdomsskole 

    20  Vardafjell vgs. 

    21  Haugaland vgs. 
HVEM STILLER OPP HVOR? 
 
1. Oppstilling ved Christina Modell kl 09.45:  Flaggborgen (fra Danielsen) og 17. maikomiteen.  
 
2. Oppstilling ved Prixen i Rogalandsgata/Bjørgvinsgata og nærområdene. 
Rossabø skolekorps, Rossabø skole, Haugesund International school stiller opp ved Prixen. Vardafjell vgs., Haugaland vgs.  
Vardafjell stiller opp ved Vardafjell skole. Rossabø og påfølgende skoler går nord Rogalandsgt. Haugesund International school går etter 
Rossabø og til slutt følger Haugaland vgs som venter i krysset Rogalandsgata/Stavangergata til Vardafjell har passert.  Vardafjell går vest 
Stavangergata ned til Karmsundsgata og går inn etter Haugesund International school , men foran Haugaland.  
Avmarsj:     kl. 09.30  
Rekkefølge: Rossabø skolekorps, Rossabø skole, Haugesund International school  Vardafjell vgs  og Haugaland vgs. 
Rute:             Rogalandsgt nord,Stavangergata vest, Karmsundsgata nord, Dr. Eidesgate vest, ned Rådhusbakken, Knut Knutsen O.A.S. gate og 

nordover Sørhauggt til krysset Åsebygt. Trekker vestover i Åsebygata. Rossabø skolekorps, Rossabø skole, Haugesund International 
school , Vardafjell og Haugaland vgs må vente med flettingen til alle de andre skolene er gått. De skal gå etter Brakahaug skole. 

 
3. Oppstilling i skolegården på Breidablik + gangsti  
Skåredalen og Breidablik læringssenter stiller opp i skolegården på Breidablik, Solvang stiller opp på gangveien langs muren mot Breidablik 
med retning sør. Solvang og Skåredalen skolekorps stiller opp i Nygata øst for innkjørselen til Breidablik.  
Avmarsj:     kl. 09.40. 
Rekkefølge: Solvang skole, Solvang og Skåredalen skolekorps, Skåredalen skole og Breidablik læringssenter.  
Rute:            Går vest Nygata, nord Skåregata, vest Skippergata, sør Sørhauggata til Åsebygata.  
 
4. Oppstilling i Grytå + Skippergata      
Saltveit stiller opp østover i Skippergata fra krysset med Skåregata. Deretter Janitsjaren og så Haraldsvang.  
Avmarsj:    ca kl 09.50. Må vente til Breidablik har passert.  
Rekkefølge: Saltveit, Janitsjaren og Haraldsvang 
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Rute:           Står klar i krysset Skippergata / Skåregata og går inn bak Breidablik Læringssenter når disse har passert i krysset Skåregata. 
5. Oppstilling ved Hauge skole og Byparken    
Hauge skolekorps og Hauge skole stiller opp i egen skolegård kl 9.10. Bekransning av Olav Valens minnesmerke kl 9.15. Går deretter ca   
kl 09.30 sørover Haugevegen  til Byparken og stiller seg bak Skeisvang vgs.  Skeisvang vgs. stiller opp i Haraldsgata på vestsiden av Byparken, fra 
krysset Oscars gt. og nordover langs Byparken.   
Avmarsj:      kl 09.40 fra Byparken 
Rekkefølge: Skeisvang vgs. Hauge skolekorps og Hauge skole 
Rute:            Haraldsgaten sør, Skjoldavegen øst, Sørhauggaten sør til Åsbygata. NB! Skeisvang må stoppe før krysset ved Saga Hotel 
                     (Skippergata) for å slippe de skolene som kommer ned Åsebygt foran seg. Skeisvang vgs. skal inn etter Haraldsvang skole.  
 
6. Oppstilling Lillesund skole + nærområdene   
Lillesund og Norheim stiller opp i skolegården og Håvåsen utenfor.  Karmsund vgs. stiller opp med front øst i Oslogata (bakken fra Politihuset) 
opp til krysset Haraldsgata. HTG stiller opp ved HSH med front vest i Litlasundgt. ned til krysset Haraldsgt.  
Lillesund, Håvåsen og Norheim starter kl 09.40 fra Lillesund skole og går Bjørgvinsgata vest og nord Haraldsgata. Karmsund vgs. følger etter 
Norheim. NB! Norheim skolekorps må stoppe i krysset med Litlasundgt. for å slippe HTG foran seg. HTG skal gå etter Håvåsen.  
Avmarsj:     Kl 09.40 fra Lillesund skole 
Rekkefølge: Lillesund skolekorps, Lillesund skole, Håvåsen, HTG, Norheim skole, Karmsund vgs.  
Rute:            Nord Haraldsgata, øst Knut Knutsen OAS gt og nord Sørhaugata til krysset med Åsebygata. NB! Lillesund skolekorps må ikke gå  

          inn i Sørhauggata før” toget” med Haugaland vgs som siste skole fra K.K.OAS gt har passert. Lillesund skolekorps skal følge etter  
          Hauge skole når de står i krysset med Åsebygata.  

 
7. Oppstilling på Rådhusplassen 09.45 
Austrheim, Steinerskolen, Gard og Brakahaug stiller opp på Rådhusplassen. Austrheim skolekorps stiller opp ved inngangen til 
Rådhusplassen. Danielsen stiller opp ved Fontenen. Austrheim skolekorps passer på at de kommer inn bak siste skole (Karmsund vgs.) i 
«toget» fra Lillesund. Danielsen skal gå inn etter Haugesund International school. 
NB! Ingen av disse skolene må stille opp i Knut Knutsen O.A.S. gate, da dette skaper problemer for skolene som kommer marsjerende i denne 
gata.  
Avmarsj:       Ca kl 09.55. Når Karmsund vgs har passert inngangen til Rådhusplassen og svingt nordover i Sørhauggata.   
Rekkefølge:   Austrheim skolekorps, Austrheim skole, Steinerskolen, Gard skolekorps, Gard skole, Brakahaug skole, Rossabø skolekorps, 
Rossabø skole, Haugesund International school, Danielsen, Vardafjell vgs ,Haugaland vgs  (kommet fra Stavangergaten og Karmsundsgaten) 
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Rute:            Nord Sørhauggata og vest Åsebygata. 
PLAN FOR OPPSTART BARNETOGET:      KL.10.00 i Åsbygata v. Christina Model. 
 
Barnetogets rute:  Vest Åsbygata, nord Strandgata, øst Grønnhauggata, sør Sørhauggata til Rådhusplassen. Se oversikt innmarsj. 
 

 
 

OPPSTILLING OG FLETTING  SKOLER OG KORPS. 
Merknader fletting.  

FRONT VEST  
  
Skole 1 m. korps 

Åsebygt. fra Christina model til 
Markedet. Sørhauggata mot 
Rådhusplassen og evnt øst Knut 
Knutsen OAS gt. / Rådhusbakken 

Flaggborg og 17. mai komiteen, Solvang og Skåredalen skolekorps (møter 
på Breidablik og går ned til 17. mai- komiteen?) 

FRONT SØR 
 
Skole 2 - 8 m. korps 

 
Fra krysset Sørhauggaten /Åsbygaten 
og nordover i Sørhauggt.  

Skåredalen skole,  Solvang skole, Breidablik læringssenter, Saltveit skole, 
Janitsjaren , Haraldsvang skole Skeisvang vgs, Hauge skolekorps og Hauge 
skole 
 

FRONT ØST 
 
Skole 9 – 13 m. korps 

 
 
Vestover fra krysset Sørhauggt. /  Knut 
Knutsen OAS gt og sørover Haraldsgt. 

Lillesund skolekorps, Lillesund skole, Håvåsen skole, HTG, Norheim skole 
og Karmsund vgs.  
 
NB! Lillesund skolekorps trekker nordover i Sørhauggt mot krysset med 
Åsebygata etter at Haugaland vgs. har passert mot nord  i krysset Knut 
Knutsen OAS gt / Sørhauggt.  Korpset venter her til ”toget” med front vest 
har passert.   
NB! Lillesund skolekorps skal følge etter Hauge skole.   
 

FRONT NORD 
 
Skole 14 – 21 m. korps 

 
Rådhusplassen 

Austrheim skolekorps, Austrheim skole, Steinerskolen, Gard skolekorps, 
Gard skole, Brakahaug skole. Rossabø skolekorps, Rossabø skole 
Haugesund International school, Danielsen ungdomsskole, Vardafjell og 
Haugaland vgs. 
NB! Austrheim skolekorps følger etter Karmsund vgs.  
NB! Rossabø skolekorps følger etter Brakahaug skole 
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1. På Rådhusplassen:  

 Mary Anne Vestre leder arrangementet på Rådhusplassen. Viser til eget skriv fra henne vedr informasjon om skoler og korps.  
 Tale for dagen holdes av …. elev ved Danielsen skole, maks 5 minutter. Danielsen skole ansvarlig for flaggborgen 

 Elevene skal stå sammen med klassen til arrangementet på Rådhusplassen er slutt. Det er respektløst og uhøflig å forlate plassen før 
det. Foreldrene må gjerne stå sammen med elevene. Rektor tar dette med i infoskriv til foresatte.  

 Korpsene spiller ”Ja, vi elsker ” (1. + 2. vers) og Haugesundssangen (1. + 2. vers): Dirigent for fellesnummerne på Rådhusplassen er  
Hauge skolekorps  

 Rektor og ansatte må være behjelpelige med ”stue” elevene sammen på Rådhusplassen, slik at det blir plass til alle.  
 NB!! Viktig at de voksne i toget får elevene til å gå så langt fram de klarer på Rådhusplassen og holder tempoet 

oppe slik at det ikke stopper opp i toget i Sørhauggaten. ALLE må hjelpe til slik at det glir fint og jevnt hele tiden 
og at vi ikke får noen unaturlige stopp.  
Spesielt viktig når vi går inn på Rådhusplassen – i fjor stoppet det opp der for da begynte de fleste å rusle inn, 
men vi må fortsatt gå i normalt tempo når vi kommer inn på Rådhusplassen ellers får vi stopp lengre bak i toget. 

2. Om  toget 

 Rektor oppfordres til å gå ut med en særskilt henstilling til elevene og foresatte om at smellsaker, spraybokser og vannpistoler ikke 
skal medbringes i toget. 

 Marsjtempoet bør være moderat av hensyn til de minste elevene. Følg med slik at det blir fin flyt og sammenheng i toget. 

 Motivere for mye sang i toget.  

 Av hensyn til informasjon fra talerstolen, bør ikke korpsene spille / tromme etter at de er kommet inn på Rådhusplassen. Evnt 
demper seg om en ikke har avsluttet nummeret.  Dette ble godt mottatt i fjor.  

 Korpsene oppfordres til å spille nasjonalsanger som ”Tenk at nå er dagen her”, ”Vi ere en nasjon vi med”, ”Mellom bakkar og 
    berg”, ”Norge i rødt, hvitt og blått”, ”Ja vi elsker”, ”Ser du havet vester ute”. 

 
Det henstilles til politiet om at det settes inn ekstra vakthold ved parkeringshuset for å ivareta sikkerheten og uønsket oppførsel i dette området. Det er 
viktig at politiet bidrar til at marsjrekkefølgen og innmarsjen på Rådhusplassen går etter den oppsatte planen. Dette for at det ikke skal skape unødige 
vansker for den som skal presentere skoler og korps fra talerstolen.  
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Til slutt vil vi få ønske alle en god 17. mai 2022 

    
For skolenes 17. mai koordinator:     


