
Bogstadnytt sommer 2019 
Nå står sommerferien for døren. Alle klasserom ryddes, pultene vaskes, iPader leveres og vi 

sier takk for nok et godt semester på Bogstad. Aktivitetsskolen fortsetter noen dager til og vi 

legger opp til gode dager for våre elever.  

Dette halvåret har rommet mange flotte og lærerike 

dager, samt dager med utfordringer og konflikter. Slik er 

hverdagen. Det er viktig at vi jobber kontinuerlig med 

læring og undervisning. Det er avgjørende at vi alltid 

jobber med læringsmiljø gjennom relasjoner og håndtering 

av følelser. Det er viktig at vi ruster våre elever, barna 

deres, til å takler at det er krevende å lære nye ting. Det er 

derfor vi må øve. Det er i motbakke vi tar ordentlig i. 

På Bogstad har vi mye å være ekstra stolte av: forestilling 

på 6.trinn, fagdager i matematikk, naturfag og engelsk, 

«gledingsuke» med fokus på medborgere i vårt nærmiljø, 

Eggdropp på 1-2 trinn, samarbeidet med Bogstad gård, 

turer med Sørkedalen og Markaskolen, elever som synger, 

komponerer og skaper, fellessamlinger der elever viser og 

lærer bort, robotikk og programmering av rettvinklede 

trekanter, droner som kjører hinderløype i gymsalen, 

elever som åpner store konferanser i Fredrikstad og Oslo. 

Men aller mest stolte er vi av alt det arbeidet som gjøres 

hver dag på alle baser og i klasserom ved å ha en lærerstab 

som evaluerer og justerer sin undervisning kontinuerlig, 

slik at vi til enhver tid skal kunne treffe våre elever og 

tilrettelegge for enkelt elevens læring og progresjon. 

AKSlærere og baseledere støtter opp med 

læringsstøttende aktiviteter og mangfold av kurs og 

spennende aktiviteter. Jobben som gjøres er viktig - våre 

FAU ønsker alle barn, ansatte 
og foreldre på Bogstad skole en 
riktig godt sommer. 
 
Vi vil gjerne takke ledelsen, lærere og 
alle andre ansatte på skolen for et 
flott skoleår. Vi er heldige som har 
våre barn på en så veldrevet skole. 
Spesielt takk denne gangen til 
assisterenderektor Kristin i rollen som 
fungerende rektor store deler av dette 
året. FAU ønsker også å trekke frem 
den økte samhandling med skolens 
elever gjennom elevrådet, som blant 
annet har ført til egne aktiviteter for 
de eldre elevene på 17. mai og ny giv 
i skolemiljøutvalget.   
 
FAU takker for gode møter med 
skoleledelsen og en konstruktiv 
dialog. FAU har som vanlig gitt et 
bidrag til de ansattes sommerfest. 
Takk!  
 

Sverre (leder FAU) 

Det spirer og gror i Bogstadhagens jord. 



elever skal bli dugende mennesker i samfunnet og kunne møte verden der ute med gode 

grunnleggende ferdigheter. Vi som jobber på Bogstad går mot et nytt skoleår med en ny lærerplan i 

vente. Dette er vi forberedt på. Arbeidet med fagfornyelsen er godt i gang. Vi er en skole som ønsker 

å være i front av utviklingen, skape kreative, aktive og kritisk tenkende elever som kan jobbe i dybde 

og se sammenhenger. Les gjerne kronikken i Dagsavisen der vi heier lærerne våre frem. 

https://www.dagsavisen.no/debatt/kvalitet-er-ikke-tilfeldig-vi-leker-ikke-skole 

Torsdag i forrige uke hadde vi førskoledag der vi, Team Bogstad, bestående av ledere, lærere og 

elever tok imot 50 nye 1.klasser. Sammen laget vi gode rammer for deres første møte med skolen. 

Det er viktig, en god start kan gi store utslag. Det felleskapet som Bogstad skole og Aktivitetsskole 

kan tilby er en meget viktig, vi heiner om felleskapet og det å være del av et stort lag. 

Vi vil benytte anledningen til å takke våre flotte 7.trinns elever for gode og innholdsrike år, og si mer 

en, vel blåst, årets revy var en høydare. Vi kommer til å savne elevene de har vært med å sette preg 

på Bogstad og de har vært med å utvikle undervisning og læring. Masse lykke til på ungdomskolen, 

dere kommer til å klare det helt utmerket, men dere må ta i. 

Gjennom dette semesteret har vi jobbet godt med FAU og driftsstyret - takk til alle foresatte som 

stiller opp og bidrar, dere er for oss en svært viktig samarbeidspartner. Et fremoverlent FAU og 

driftsstyre hjelper oss med skolens utvikling, vi ønsker å være i front! 

Så til slutt, til alle fine elever og foresatte, riktig god sommerferie. Vi er ikke opptatt av hvor du/dere 

skal eller hva slags aktivitetsnivå dere har. Det vi er opptatt av er at dere tar dere tid til å være 

sammen. Prøv å legge vekk skjermer, spis middag uten å stresse, skap rammer der dere kan snakke 

sammen og se hverandre. Ferie er en tid der en må prøve å ikke stresse, vi tror at alt vi gjør i 

hverdagen kan skape stressende barn og voksne. Vi må derfor øve på å slappe av, ikke jage etter nye 

opplevelser hele tiden, ikke nødvendigvis ta bilde av alt man gjør, ikke poste det på sosiale medier. 

Hvis vi alle kan prøve å tenke vi skal være tilstede hos våre nære, lytte, spørre, le. Vi har de livene vi 

har - livet kan by på motbakke for liten og stor innimellom det er en del av det å leve. 

Ro ned, les bok, pakk en kurv med mat og drikke, spis en is - nyt sommerdagene. 

Vi gleder oss til vi sees i august - det kommer til å bli et topp år. Bogstad er i front - heia Bogstad! 

Hilsen 

Team Bogstad 

 

Skolestart 19.august 

Kl. 08.15 7.trinn avreise leirskole 

Kl. 08.45 2.- 6.trinn oppmøte i Amfiet. Vi slutter til vanlig tid. 

Kl. 12.00 Årets 1.klassinger møter opp ved amfiet. Deres skoledag er ferdig kl.14.00 


