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Kjære foreldre og foresatte.
"Jeg velger meg april, fordi den stormer, feier, fordi den smiler, smelter, fordi den
evner eier,
fordi den krefter velter,- i den blir somren til!"
Skolegården er feiet, lekestativ på vei opp, snøen er nesten borte - april har vært
måneden for store forandringer, så jeg velger meg april!
På Bogstad skole og AKS har vi nå iverksatt en-til-en læringsbrettprosjektet på alle
trinn. Noen av trinnene har jobbet med læringsbrett som del av undervisningen i tre
år, andre startet i april i år, men fremdriften er i henhold til strategisk plan og vi jobber
på for å komme på en felles plattform. Vi er i en bratt læringskurve og får ekstern
hjelp og har mange gode drivere internt. Den kollektive læringen er i fokus.
Satsningen på læringsbrett skal gi oss verktøy til å differensiere bedre, motivere og
undervise på nye måter rettet direkte mot enkelt elevens læring. Læringsbrettet er et
supplement til dagens gode undervisning, lærere og elever går inn i en ny fase, der
elevene har gode muligheter til å produsere mere og læreren veilede mere. Vi
evaluerer og justerer underveis og vi har lagt inn et foreldre kurs til høsten, vi forstår
at vi må oppdatere dere der hjemme også, slik at dere foresatte kan fortsette å være
den viktige samarbeidspartneren dere er i elevens utvikling og læring.
Den 24.april markerte vi Verdens bokdag og hadde storstilt forfatterbesøk av Victoria
Berge Løvenskiold og Marius Horn Molaug. På 7.trinn har vi hatt språkdager og
elevene har fått en smakebit i språkene tysk, fransk og spansk. Gå inn på
hjemmesiden vår og les mer om begge saker – www.bogstad.osloskolen.no.

Vi nærmere oss storstilt åpning av skolegården, og det jobbes hardt på flere arenaer
for å få alt på plass. Åpningen er satt til 15.mai og siste rapport er at vi rekker det og
at dere snart vil motta en invitasjon til åpningen. Skolens samarbeidspartnere vil også
bli invitert og elever og lærere gleder seg til dagen. Arrangementets hovedattraksjon
er Newtons egen Selda, skolens FAU har støttet arrangementet slik at vi får et
forrykende fysikkshow - så vi takker og bukker. FAU representant Kai Robert
Gundersen har lagt ned tid og ressurser i å tegne vårt nye uteklasserom og vi gleder
oss til å ta det i bruk – tusen takk Kai, slik hjelp betyr mye. I uteklasserommet vil det

på åpningsdagen bli servert økologisk grønnsaksuppe, AKS står i bresjen for
matlagingen. I tillegg blir det sang, taler og salg av mat. Elevrådet har etter nøye
avgjørelse bestemt at det vi samler inn fra salg av mat skal gå til et SOS barnebyer
sitt prosjekt i Waterfall i Zimbabwe. Vi ønsker med dette å vise takknemlighet for det
flotte nye anlegget vi har fått. Vi kan da bidra, slik at de som ikke har like mye som
oss får det bedre. Vi håper dere som har anledning til å delta på åpningen vil komme.
Besteforeldre, familie og venner – alle er hjertelig velkommen til å ferie dagen med
oss. Sammen kan vi gjøre en forskjell!
Snart er 17.mai her, så begivenhetene i mai
kommer tett. Jeg gleder meg virkelig til å
oppleve 17.mai på Bogstad og oppfordrer alle
til å melde elever på i toget. Påmelding i
portalen. Vi skal gå som nummer 50 og vi
ønsker oss det fineste toget i byen. Det er
samlende for felleskapet og en helt egen
følelse av stolthet og glede å delta i 17.mai
toget i byen. Programmet på skolen er
fremskyndet, grunnet logistikk, og starter da
kl.9.00. På ettermiddagen blir det i kjent stil
arrangement på skolen i regi av FAU, de jobber
hardt og håper mange av dere tar turen innom
arrangementet.
I samarbeid med skolen har FAU virkelig engasjert seg i trafikken rundt skolen. Vi
jobber for at alle skal være trygge på skolens område og skolevei - våre elever sin
sikkerhet, deres barn, er topp prioritert. I denne anledning er det viktig å si at det er
mange som har blitt mye flinkere til å sette av elever i rundkjøringen slik vi har bedt
om. Dette gjør parkeringsplassen for ansatte mere oversiktlig og mindre farlig. Vi er i
samarbeid med Veidekke, skolens eier, i gang med en plan der skilting tydelig vil vise
hva vi ønsker for å trygge omgivelsene. Vi oppfordrer alle til å enten gå eller sykle til
skolen - og husk å bruke sykkelhjelm.

Aktivitetsskolen står i bresjen for oppstarten av vår nye skolehage. Vi sår squash og
gulrøtter, har skaffet pallekarmer fra byggeprosjektet og vi gleder oss over små og
store spirer. Vi har kommet med i innsatsen fra UDE "Skolehagen som læringsarena
i alle fag" og knytter dette opp mot satsningsområdet "bærekraftighet". Sammen
med Norges miljø- og biovitenskapelige universitet skal vi få ny kunnskap og trening i
å utvikle skolehagen vår.
Så det er bare å ønske mai velkommen – vi gleder oss til den flotteste vårmåneder
av dem alle. Knopper og lysegrønne løv på trærne, hestehov i grøftekanten og stadig
lysere dager.
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