
 

 

    Bogstad skole og Aktivitetsskole 

 

20.12.2018 

Kjære foreldre og foresatte 
Da er første halvdel av skoleåret 2018-2019 over. Helt 

personlig må jeg takke for en flott oppstart på Bogstad. Det har vært hyggelige møter 

med elever, lærere, foreldre og foresatte. Høsten har vært innholdsrik og til slutt ble 

det også vinter. Det ser ut som om vinteren er kommet for å bli og at det kan bli hvit 

jul på Bogstad i år.  

Engasjerte elever leser, regner, snakker engelsk, komponerer sanger, utfolder seg 

med dramaøvelser, gjør naturfagsforsøk og mye mer hver eneste dag. I desember 

har vi også fylt skoledagene med gode tradisjoner på Bogstad.  

4. trinn ga oss en stemningsfull start på dagen den 13.desember. Det 

var Luciasang og rap, og vi fikk se og høre sagnet om Sankta Lucia. 

Resten av skolen var et høflig og godt publikum, noe som kjennetegner 

elevene i alle de samlingene som har vær gjennomført denne høsten.  

En annen fin tradisjon er 7. trinn sitt årlige samarbeid med 

Norges musikkhøgskole. 1. års studenter fyller tre dager med 

sang, dans, komposisjon, glede, latter og utfordringer. Det hele 

ender i en konsert som vises for hele skolen. Takk til 7. trinn for 

en flott opplevelse.  

Alle basene har hatt juleverksted. Vi kan ikke si noe om hva 

som ble laget på de ulike stasjonene, men dere kan glede dere 

til fine julegaver under treet. Noen gaver er kanskje allerede 

spist opp i førjulsdagene.  

Tirsdag denne uken var det Fredssamling på skolen og Julegudstjeneste i Røa kirke. 

Begge arrangementene minner oss om at vi i Norge har mye å være takknemlige for 

og at julen er en tid for å tenke på de som ikke har det så godt som oss. Dette kom 

blant annet frem under noen av juleønskene som ble lest opp: "Vi ønsker at alle barn 

i verden skal ha det trygt og godt i julen" og "Vi ønsker oss at alle barn i verden skal 

få gå på skole". 

På AKS har det vært flere juleverksteder og på tirsdag var det foreldrekaffe –også en 

av våre gode tradisjoner 

Skolen ønsker å takke foreldre og foresatte for et godt samarbeid. En spesiell takk til 

alle som engasjerer seg i FAU. Deres engasjement og bidrag er viktig for skolen, 

både når det gjelder diskusjoner gjennom året, gjennomføring av juleavslutninger og 

bidrag til trivselstiltak for store og små på skolen.  



 

 

 

Vi avsluttet året med juletregang ute felles for 

alle trinnene. 

Nå er det tid for å ønske dere alle en riktig god 

og en velfortjent juleferie. Julen er tid for roligere 

dager med familie og venner. Ro til å gjøre det 

du liker aller best, gå på ski, skøyter, ake eller 

se en julefilm. Vi vil alltid minne om at det å lese 

en god bok eller bli lest for er hyggelig og viktig.  

O jul med din glede og barnlige lyst 
vi ønsker deg alle velkommen; 

vi hilser deg alle med jublende røst 
titusinde gange velkommen! 

Med dette ønsker vi elever, foreldre og foresatte en strålende jul og et innholdsrikt og 

godt nytt år.  

Vi gleder oss til å se dere igjen i 2019 

 

Vennlig hilsen 

Oss på Bogstad 

 

     


