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Kjære foreldre og foresatte
Mai, for en måned fylt av store begivenheter. 17.mai var en flott opplevelse for meg
som ny her på Bogstad. Med så mange lærere og elever i toget, var jeg virkelig stolt
der jeg gikk ved siden av fanen. Det var ordentlig stor stas å gå i tog sammen med
barna deres. Som den 17.mai-entusiasten jeg er, gleder jeg meg allerede til neste år.
To dager før 17.mai var det åpning av vår nye og flotte skolegård. Den ble innviet
med futt og fart. Alt gikk etter planen, konferansierene ledet oss flott gjennom hele
programmet. Vi fikk taler, opptredener og ikke minst et fysikkshow som elevene
fortsatt snakker om. Åpningsfesten var gjennom felles innsats fra alle trinn, AKS og
FAU og det ble en dag som virkelig satte
spor – vi er så stolte av skolen vår og
gleder oss over elever på fotballbaner, på
husker, rullende på kunstgresset, turnede i
turnstativet og klatretårnet. Det yrer av liv
og jeg hører at det er mange som leker her
i helgene. Det er både hyggelig og viktig –
skolen er en sentral del av nærmiljøet og en
samlende arena. Vi er heldige. Akersposten
dekket åpningen av dagen klikk inn og les:
http://akersposten.no/nyheter/skolegardensa-ut-som-en-orken-det-gjor-den-ikkelenger/19.2299 . Vi samlet inn 13 330 kr til
SOS sitt prosjekt i Waterfalls i Zimbabwe
fra salg av kaker og drikke. Tusen takk for
alle bidrag – sammen kan vi gjøre en
forskjell!
Noen dager før åpningen av skolegården var elever ved 7.trinn, i samarbeid med
Røa Vel på plass for å ta bedre vare på
bysten av Peder Anker http://akersposten.no/nyheter/bogstadelever-tok-ansvar/19.2289. Det ble ryddet
og plantet blomster. Peder Anker og
Bogstad gård er en sentral del av Norges
historie og vi på Bogstad er opptatt av at
våre elever skal vite om og lære Bogstad
gård og Peder Anker å kjenne. Derfor har
vi nå formalisert samarbeidet med
Bogstadgård, Markaskolen og Sørkedalen
skole. Planen vi har laget gir hvert trinn
anledning til lære og oppleve på en arena
utenfor klasserommet. Vi er opptatt av å bygge kapasitet på tvers av skolene, i
skoletid og AKS tid og Bogstad gård og Markaskolen gir oss en perfekt mulighet for
dette. Så det er bare å for elevene å glede seg.

Vi kan også glede oss over andre små
og store prosjekter vi på Bogstad er i
gang med: Skolehagen med AKS i
spissen tar form i pallekarmene fra
skolegårdsprosjektet, og det blir
spennende å se hva vi klarer å dyrke
frem. Elever og ansatte er ivrige
deltakere og vi gleder oss over små og
store spirer. Skolehageprosjektet er en
god læringsstøttene arena som utvider
elevenes kunnskap og bevissthet rundt
temaet fra jord til bord.

Vi har kommet med på innsatsprosjektet "Lesing og regning i AKS". Sammen med
Sørkedalen og Lysejordet skal vi jobbe for å ha gode læringsstøttene aktiviteter som
støtter opp under skolens arbeide med lesing og regning. Prosjektet har fokus på
kompetanseheving av personalet og vi ønsker å knytte skolenes aktivitetsskoler
tettere sammen for å lære av hverandre. Det varer ett år, så det blir spennende å
følge utviklingen. Profesjonsfelleskap mellom skoler skaper utvikling og engasjement.
Bogstad skole er en kunst og kulturskole og i den
forbindelse har vi inngått et samarbeid med Kunst
i skolen http://www.kunstiskolen.no/ .Det vil si at vi
gjennom hele skoleåret vil motta ulik
vandreutstillinger, med undervisningsopplegg til
hver enkelt utstilling. Frem til sommeren har vi to
utstillinger: "Hvis biene forsvinner" og "Møter med
H.C. Andersen", titt gjerne innom hvis det passer.
Den 24. mai ble Driftsstyret informert om at jeg har takket ja til å
være rektor på Bogstad og Sørkedalen skoler. Det er en virkelig stor glede for meg.
Bogstad skoles 380 flotte elever, gode ansatte på skole og AKS, dere foreldre og
foresatte, nærmiljøet og alle samarbeidspartnere gjør at jeg gleder meg til å gå på
jobb hver eneste dag. Jeg ser virkelig frem mot å jobbe videre med
satsningsområdene og samarbeide med dere og nærmiljøet – Heia Bogstad!
Hilsen
Karoline

Viktige datoer:
• Førskoledag tirsdag 5.juni
• Sommeravslutning 1.-6.trinn torsdag 14.juni
• Avslutning for 7.trinn tirsdag 19.juni
• Siste skoledag er torsdag 21.juni – eleven slutter 12.30
• AKS har sommeråpent 22.6-29.6 og 1.8 -17.8

