
34-39 41-45 46-51 1-7 9-15 16-24 
"Enten finner vi en vei, 

eller så bygger vi en" 

"For å si det rett ut, folk 

kommer til å stemme på 

meg" 

"Spis spøkelser"  "Jeg har en plan" "Lær av i går, lev for ri dag, håp 

for i morgen" 

"Fremtiden begynner nå" 

Lagskole Baseskole Tech skole Kulturskole Kunnskapsskole Bærekraftig skole 

Tverrfaglig  

Bærekraftig utvikling  

Dybdelæring, sammenheng  

og relevans i fagene  

 

Tverrfaglig  

Demokrati og medborgerskap  

Dybdelæring, sammenheng  

og relevans i fagene  

 

Tverrfaglig  

Demokrati og medborgerskap  

Dybdelæring, sammenheng  

og relevans i fagene  

 

Tverrfaglig  

Folkehelse og livsmestring   

Dybdelæring, sammenheng  

og relevans i fagene  

 

Tverrfaglig  

Folkehelse og livsmestring   

Dybdelæring, sammenheng  

og relevans i fagene  

 

Tverrfaglig  

Bærekraftig utvikling  

Dybdelæring, sammenheng  

og relevans i fagene  

 

Bogstad skole 15 år 

 

Presidentvalg i USA PacMan 40 år Olsenbanden jr. 20 år 100 år siden Albert Einstein 

fikk nobels pris i fysikk 

Verdens miljødag 5.juni 

Samarbeid Følelse  Empati  Selvkontroll Ansvarlighet Selvhevdelse 

Hvordan jobber vi og hvem er 

Bogstad eleven ideer:  

Lage hytte i skogen, bygge 

klasselegoby, hinderløype  

Bygge sammen skolen i mine 

Craft ev. Annet materiale  

Deler  

Løfter hverandre opp  

Ingen utenfor  

Elevene får ansvaret for et 

område på skolen som skal 

vedlikeholdes. 

Hvordan jobbe ideer:  

Papptallerkenoppgave med 

bevegelige øyne og munn som 

samtaleutgangspunkt om 

følelser. 

Male følelser 

Lage/ lytte til musikk 

Bøker: Anna Fiske, Svein Nyhus 

Film: innsiden ut  

Debatt og ta ulike val basert på 

følelser.  

Språkbruk – Twitter  

NRK – kort fortalt om følelser.  

  

Hvordan jobbe Ideer: 

Lage app (keynote eller 

playgrounds  

Programmere dataspill.  

Nettvett – fokus 

nettmobbing  

Skriv skumle historier 

Lytte til historier og jobbe 

med drama, tablå, 

lydtunell etc. 

Sånn er jeg og sånn er det 

Spill med etiske 

dilemmaer  

Legge stemme på film  

Rolle spill   

Hvordan jobbe Ideer:  

Regellek 

Øve på å tape 

Sinnemestringsstrategier 

Grønne og røde tanker.  

Regulere følelser  

Læreren passer på alle, jeg 

passer på andre.  

Bare fordi jeg kan – Burde 

jeg gjøre det?  

Hvordan jobbe ideer:  

Bogstadhagen 

Lage pinnedyr I K&H – ta vare på 

dette 

Ta vare på et tre/busk i skogen 

 Ta vare på et egg i en uke  

Klassehund.  

Klasseregler 

Ansvarlig bruk av sosiale medier   

Hvordan jobbe ideer:  

Drama – være seg selv, sette 

grenser 

Skrive brev til seg selv om hva 

de får til, brevet legges i 

mappen som de får i sjuende 

Si din mening om miljø – 

skrive brev til politiker  

Samle plast på vei til skolen.  

Strandryddedagen  

Kildesorterings konkurranse 

Utfordre seg selv til noe de 

egentlig ikke tør.  

Fortelle "jeg historier " høyt.  

KUNST I SKOLEN 

"Velkommen til Garmanns verden"                                            "Bevegelse"                                                                                          "Blyant og kull"                                                                 " Blomster og Bier"  

www.kunstiskolen.no/velkommen-til-garmann-123b   www.kunstiskolen.no/bevegelse                                               www.kunstiskolen.no/blyant-og-kull      www.kunstiskolen.no/blomster-og-bier-99a-ogb 

Fellessamling  

Fagdag matematikk  

 

Fellessamling    

Fagdag engelsk  

Tv- aksjonen  

Fellessamling  

Fagdag Tech  

Juleverksted 

Juleavslutning 

Fellessamling  

Skidag  

Forestilling 6. trinn 

Fellessamling 

Fagdag norsk  

Verdens bokdag – Eggdropp -  

Rockesokk 

Fellessamling  

Bogstad hagen  

Bogstad festen  

Revy 7.trinn  
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