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                                         Porsgrunn, den 17. Februar 2019     
    
 
INVITASJON TIL DELTAKELSE I BARNAS DAG 
OPPTOGET 25. Mai 2019 KL 14.00 
 
Barnas Dag komiteen i Porsgrunn har gleden av å kunne invitere til 
Barnas Dag opptog i Porsgrunn lørdag 25. Mai 2019.  
 

 
 

Temaet for opptoget er i år: ”Det var en gang.. ”.  

I år er det barnehagene som har fått lov til å bestemme tema for Barnas Dag. Mange flotte og 

kreative forslag til tema er kommet inn.  

 

Juryen mente Tippen barnehages forslag «Det var en gang..» var et tema som kunne romme 
mye og som Tippen skriver i sin begrunnelse:. Våre tanker om dette tema er at det vil være 
rom for barns tolkning, og dermed kunne være med på å gi et variert og underholdende tog. 
Mange fine, både gamle og nye, historier og fortellinger begynner med denne strofen. For 
eksempel kan dette være alt fra Asbjørnsen og Mo, Flåklypa, Torbjørn Egner, Disney, Pippi, 
og sikkert mange mange flere. Det vil igjen kunne gjenspeile det store mangfoldet av 
fantasi/historier/figurer som opptar barnas interesser – og som kan gi barna gode minner fra 
dagen. 
 
Vi håper på stort engasjement fra barn, barnehageansatte og foreldre slik at årets motto for 

opptoget kan resultere i mange kreative og flotte tolkninger i årets opptog. Kanskje vil noen  

bygge videre på et tema eller et spesielt engasjement barnehagen har i dag. Mulighetene er 

mange og vi håper at årets tema kan inspirere foreldre, barn og barnehage til å delta i Barnas 

Dag opptoget.  Eller som vinnerne av tema konkurransen sa det; «Alle barn og foreldre i 

Tippen barnehage synes det er veldig gøy med Barnas dag og gleder seg stort til årets 

forberedelser og opptog!!»  

 

Vi håper engasjementet fra Tippen smitter over på alle barnehagene og at så mange som mulig 

deltar i årets opptog! Spesielt oppfordrer vi alle voksne til å engasjere seg, slik at så mange 

barn som mulig får muligheten til å delta. For å skape en minneverdig opplevelse for barna 

våre, trengs det engasjement fra voksne for også i år å kunne lage Barnas Dag til en fest for 

små og store! Vi håper dere blir med og vet at dette er artig og en fin måte å bli bedre kjent 

med andre forelder, ansatte og barn i deres barnehage. 

Slipp fantasien løs og bli med på opptoget! 
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I forbindelse med årets opptog vil det være mulig å stemme på det innslaget dere liker best, 

nærmere informasjon om fremgangsmåten for avstemmingen vil bli gitt på Barnas Dags 

hjemmeside og Facebook side. De innslagene som får flest stemmer fra publikum, samt av årets 

juryen vil mottatt penge premier, hvor man for 1. premie mottar kr 6000,- for 2. premie 4000,- 

og for 3. premie 2500,-. Eventuelle pengepremier kan kun benyttes til aktiviteter for barn og 

ikke til ordinær drift av barnehagene.  

Korpsene vil ha en egen sjarmørpris på 2500,-. Kriterier for korpsene er spilleglede, 

engasjement, appell til publikum/meddeltakere i opptoget. Pengepremien er gitt av Sparebank 

1 Telemark.  

NB!  Opptoget vil i år som i fjor, starte fra den store parkeringsplassen ved Vestre Kirke 

(tvers ovenfor PP – senterets.) 

 

Toget starter kl 14.00 og gå over brua, videre opp Storgata til Funnemark som vanlig. 

Av hensyn til sikkerheten kan man ikke bruke bil i opptoget. 

Håndtraller og lignende er OK. 

 

BARNAS SIKKERHET MÅ IVARETAS AV DE VOKSNE DELTAKERNE.  

 

Påmeldingsfristen for opptoget er 1. Mai 2019 (se vedlagt påmeldingsskjema eller www.bdip.no 

for informasjon om påmelding). 

 

Påmelding sendes pr e-post til:  post@bdip.no 

 

Grunnet utsendelse av informasjon til alle påmeldte er det viktig at skjema fylles ut og sendes inn 

med alle etterspurte opplysninger innen påmeldingsfristen. 

 

Lykke til med planleggingen og vel møtt i opptoget! 

 

Med vennlig hilsen 

Barnas Dag komiteen i Porsgrunn 

http://www.bdip.no/
mailto:post@bdip.no

