BOGSTADNYTT - mars 2018
Kjære alle elever og foresatte
Jeg snører min sekk, jeg spenner mine ski - denne vinteren vil ingen ende ta og dette vet
elever og lærere på Bogstad å benytte seg av. Utegym på ski, ja det er ikke hver vinter vi kan
ha det slik. Nå er det snart påske og noen av oss lengter etter, bare gater og vår, mens andre
fryder seg over skiføre døgnet rundt. Uansett, lysere morgener og lenger kvelder gjør noe
med oss - våren er på vei!
Mars måned har inneholdt mer enn bare snø, ski og vårtegn. Vi har
startet opp med trinn i lesing og regning. Videre følger også Osloprøven
i naturfag for 4. og 7.trinn, rett over påske. Kartlegginger gir oss
mulighet til følge den enkelte elevs progresjon, det gir oss anledning til
å analysere og justere vår undervisning. Dette er viktig, for vi må vite
hvilken undervisning som gir best læring.
Vi må vite på hvilket nivå den enkelte elev skal strekkes og utfordres for Bogstad skole sitt kjerne oppdrag er enkelt elevens læring.
Tidlig i mars var driftsstyret samlet. Her gikk vi gjennom skolens plan for arbeid med
læringsmiljø for elevene. Hvordan skal vi være? På Bogstad ønsker at vi snakker til hverandre
og ikke om hverandre. 6.trinn sine gode leseresultater ble løftet frem. Den digitale satsingen
og skolens fokus på utviklingsarbeidet denne våren jf. Strategisk plan. Plan for uteområdet
ble gjennomgått og skolens økonomiske rammer drøftet. Skolen sin økonomi er slik den ble
forespeilet, noe strammer enn det man er vant med. Det er vår jobb å forvalte de ressursene
vi har på en best mulig måte, til enhver tid. Dette er et viktig og krevende arbeide da vi
ønsker det optimale for hver enkelt. Vi må fordele etter felleskapet beste. Alle elever er alles
elever.
FAU er en viktig samarbeidspartner for skolen og i mars har det også vært FAU- møte. Her
fikk skolen legge frem arbeidet med elevenes læringsmiljø, rutiner for utfordrende adferd og
igjen minne på at vi er avhengige av at dere sier ifra om det er noe skolen trenger å vite. Det
vi vet kan vi gjøre noe med.

4.trinn har brukt lek på ski for å styrke elevenes trivsel.

FAU har vært en aktiv bidragsyter til å forme det nye
uteklasserommet, som kommer i den snart ferdigstilte
skolegården. Vi har også denne måneden kåret vinneren
av konkurransen for dekket under klatrestativene i
skolegården. Matilde 7A hadde utarbeidet designet
«Bobler» og ble vinneren.
Læringsmiljøet vet vi, er avgjørende for god læring. På
Bogstad jobbes det hver dag, i hvert klasserom og på AKS,
med dette. Lærere og ledere jobber tett i samarbeid med foresatte og det skal være lav
terskel for å si ifra hvis det er noen som ikke har det bra. Jeg opplever en åpen dialog med
foresatte og er helt prisgitt at dere snakker til oss og ikke om oss. Jeg gjentar, det vi vet, kan
vi gjøre noe med.

Tradisjonen tro arrangerte 2.trinn "Eggdrop" før påske.

Alle på Bogstad nå fått tilgang
til verktøyet Klassetrivsel. Dette
vil hjelpe oss i å kartlegge, se
på relasjoner og gi oss et nyttig
datagrunnlag slik at vi kan
jobbe enda mere systematisk
med læringsmiljøet.
Klassetrivsel er bygget opp i
henhold til
persondatalovgivningen, og det
er kun lærere og ledere som
har tilgang til å lage

trivselsundersøkelser og se resultatene. Klikk dere inn på klassetrivsel.no og
les mer. Våre tidligere erfaringer med verktøyet er gode, men som med all
datainnsamling må man ta forbehold og vurderinger når vi jobber med
resultatene. Vi skal jobbe systematisk og trene på analyse. Vi kan alltid bli
bedre og justere praksis, Bogstad skole er en skole som er i kontinuerlig
utvikling.
Da nærmer der seg påske og det betyr heldagsåpent AKS mandag - onsdag. Aktivitetsdag på
skolen, kino i sentrum og skilek står på programmet. Noen skal dit, andre til fjells eller
kanskje en skal hygge seg hjemme. Uansett hva dere skal i påsken oppfordrer jeg dere til å ta
en pust fra hverdagen. Ferie og annerledes dager er viktige, men de aller viktigste er
skolehverdagene og de gleder vi oss til å ta fatt på igjen til vanlig tid tirsdag 3. April.
Husk feriedager gir rom og muligheter: Les en tykk eller en tynn bok, løs et kryssord - gjerne
Donald- kryss sammen, spill brettspill eller yatzy, lag påskequiz eller påskeeggjakt. Lag god
mat med famille og venner eller bare slapp av.
Riktig god påske til dere alle
Hilsen
Karoline
Rektor

