
 

BARNAS DAG KOMMITEEN PORSGRUNN - Tlf. 404 05 000 / 414 42 287 - E-post: post@bdip.no 

 
 

INVITASJON TIL Å DELTA I BARNAS DAG OPPTOGET 
3. JUNI 2023 

 
 

Det har kommet inn til 51 forslag fra 19 forskjellige innsendere til tema  
for årets Barnas Dag opptog. 

 
 

Motto for 2023 ble: 

Walt Disney gjennom100 år 
 som er innsendt fra Nystrand Barnehage 

 
 

Det er 100 års jubileum for Disney i år og det blir feiring over hele verden. 
Disney trenger vel ikke noen introduksjon, men vi nevner noen stikkord: 

 
Donald Duck og alle hans venner, som Mikke Mus, Pluto, Langbein og mange 

flere som ikke trenger nærmere introduksjon. 
 
 
 
Mulighetene er mange og vi håper på at årets tema treffer, inspirerer å engasjere foreldre, 
barn, barnehageansatte slik at årets motto for opptoget kan resultere i mange kreative og 
flotte tolkninger. Vi håper dere alle blir med og vet at dette også kan være en fin måte å bli 
bedre kjent med andre forelder, ansatte og barn i deres barnehage. For å skape en 
minneverdig opplevelse for barna våre, trengs det engasjement fra alle for også i år å kunne 
lage Barnas Dag til en glede for små og store!  
 
Men husk at selv om du ikke er tilknyttet en barnehage så har vi plass for alle barn som 
ønsker å «pynte seg / kle seg ut etter dagens motto» så meld dere på som «barnehage i 
Åpen klasse», her er det plass til alle så slipp fantasien løs og bli med på opptoget! 
 
Juryen mente Nystrand barnehages forslag inneholder mange muligheter med gamle og 
nye, historier og en mengde kjente og kjære figurer. Dette gir rom for barns tolkning og vil 
kunne være med på å gi et variert og underholdende tog.  
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Premiering til opptoget er gitt av Sparebank1 Sør Øst Norge 
Årets jury vil bedømme alle innslagene i opptoget og de 3 beste innslagene vil  
mottatt pengepremier: 1. premie Kr. 6000,-  

2. premie Kr. 4000,- 
3. premie Kr. 2500,- 
 

Musikkorpsene vil ha en egen sjarmørpris på Kr. 2500,-. Kriterier for korpsene er spilleglede, 
engasjement, appell til publikum/meddeltakere i opptoget. Avisen Varden har i år satt opp 
en ekstra overraskelses premie på Kr. 2500,- 
Barnas Dag oppfordrer vinneren til å bruke premien til aktiviteter for barna.  
 

En første påmelding. 
For å skaffe oss en oversikt over hvem og hvor mange som ønsker å være med i opptoget ber 
vi om en første påmelding til BD snarest mulig og senest 15. mars til: 
post@bdip.no med barnehagens navn, kontaktperson og gjerne en tittel / overskrift på hva 
barnehagens innsalg skal vise, om dere har den klar. 
 

Endelig påmeldingsfristen for opptoget er 28 april 
til: post@bdip.no (se vedlagt påmeldingsskjema) for mer informasjon se www.bdip.no   
Pga. videre utsendelse av informasjon til alle påmeldte er det viktig at påmeldingsskjema 
fylles ut og sendes inn med alle etterspurte opplysninger innen påmeldings fristen. 
 
Nærmere informasjon om opptoget, puljeoppsett mm vil bli sendt ut til alle påmeldte etter 
28. april. Opptoget vil i år som i fjor, starte fra den store parkeringsplassen ved Vestre Kirke 
(tvers ovenfor PP-senteret. 
 
Av hensyn til sikkerheten kan man ikke bruke bil i opptoget, kun håndtraller og lignende. 
 
 
Lykke til med planleggingen og vel møtt i opptoget! 
 
 

Med vennlig hilsen 
Barnas Dag Porsgrunn 
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