
VestliFest 20. juni 2018 kl. 16-21 
 
Onsdag er det FEST på Vestli Skole. Dette er en fest for alle elever på skolen, deres familier og naboer i 
nærmiljøet.  
 
Programmet har tre ulike bolker:  
 
Kl 16-18: Ulike aktiviteter på skolens område 
Etter en felles åpning på scenen ved gymsalen og litt dans med Surreal Crew er det ulike aktiviteter 
forskjellige steder på skolen:  

● Nabolagskafe for skoleklassene og naboer med hyggelig stemning. 
Her sitter skoleklassene på egne bord, og naboer er invitert med på de ulike bordene.  

● HipHop Workshop med Nalband. Lær å skrive en sang! 
● UNICEF Norge foredrag: ”Du er viktigere enn du tror”, som handler om hvor viktig det er 

å være en som ser det enkelte barnet.  
● DJ-workshop med Dr Drøy! Lær å spinne vinyl-plater. 
● Livssyns-treff: Her vil ulike religiøse talspersoner sitte rundt et bord og snakke med alle 

som vil komme innom.  
● Gratis spill for barna. Her kan man vinne flotte premier! 

 
Kl 18-1930: Skolen har arrangement på scenen.  

● Underholdning ved 1.-6. Klassetrinn 
● Avslutnings-seremoni for 7. Klasse!  

 
Under denne perioden vil det også være felles middag som klassene tar med for seg selv og naboer ved 
bordene. Her er det bare å prøve matretter fra hele verden! Husk å ta med penger til brus og kanskje en 
vaffel. Vi selger også hamburger og pølser dersom du vil ha det. Vi har også Vipps, selvsagt :) 
 
Kl 1930-2100:  

● Nabolagskafe Del 2, med desserter, prat rundt bordene og bli kjent med noen du ikke 
kjente fra før! 

● “Gi skolen et fargerikt avskjed!” Her vil det bli grafitti-workshop med Kong Halvor, og alle 
deltagere blir med på å si farvel til gamle Vestli Skole ved å male, tegne, skrive på 
veggene. Det er på tide å hylle skolen som har stått i så mange år! 

 
Husk å være på skolen presis kl 1600 for å få med dere starten. Ellers: Kom som dere er og vær med på 
VestliFest! 
 
Med vennlig hilsen,  
FAU ved Vestli Skole og Skolens ledelse 
 
 

Mer info: www.vestlifest.com 
 


