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Kjære foreldre 

Skoleåret 2017-2018 er i gang og det er godt å kjenne at Bogstad skole har våknet til liv igjen. 

1. skoledag dro et spent 7. trinn på leirskole, mens 2. – 6. trinn hadde en kort felles oppstart 

ute før de gikk til basene sine. Spente nye 1. trinnselever og foreldre møttes ute kl 12. Elevene 

på 2. trinn sang for de nye basevennene sine før en etter en kom for å hilse på rektor og 

kontaktlærer. Etter at alle ble behørig fotografert, gikk elevene sammen med kontaktlærer inn 

i rommene sine på A-basen. Kontaktlærerne var nok minst like spente som barna, men alt 

gikk veldig bra og alle var veldig fornøyde ved dagens slutt.  

AKS åpnet 1. august. Mange blide og fornøyde barn har fått en liten tjuvstart på skoleåret. Vi 

er spesielt fornøyde med at mange nye 1. trinnselever begynte tidlig slik at de fikk en 

mulighet til å bli kjent med hverandre, skolebygget og flere av rutinene våre.   

Nå har vi fokus på læring og trivsel fra første stund og lærerne har planlagt mange gode 

opplegg for å sikre trygg og spennende læring for alle. 

 

Oppgradering av uteområdene 

I sommer startet arbeidet med oppgradering av uteområdene. Det skal bli veldig fint med 

mange muligheter til å utfolde seg fysisk i friminutter, kroppsøvingstimer og på 

ettermiddagen. Hvis alt går etter planen, skal arbeidene være ferdig i løpet av oktober. I tiden 

frem til da blir det et mye mindre område som står åpent for elevene enn til vanlig. Vi har 

imidlertid Oslos største skolegård, så det skal være mulig å ha gode friminutter selv med 

mindre plass. 

 

Skoleårets temaperioder 

På Bogstad skole deler vi året inn i seks temaperioder. Hver periode har en overordnet tittel 

og enkelte emner innen fag og sosial kompetanse som er felles for hele skolen. Perioden frem 

til høstferien heter "Bruk den stemmen du har." Hele skolen skal ha ekstra fokus på 

klassemiljø, klasseregler, livsmestring og samarbeid. Stortingsvalget og det å ta valg er også 

et naturlig tema som alle trinn vil arbeide med tilpasset årstrinnet.  

Etter høstferien starter vi med perioden vi har kalt "Læring for alle." I denne perioden skal vi 

ha fokus på viktigheten av utdanning og hvordan alle kan bidra til best mulig 

læringsmuligheter for seg selv og andre. Vi vil også rette fokuset på det å delta i et 

flerkulturelt samfunn. Empati vil være et viktig stikkord i arbeidet med sosial kompetanse og i 

samme periode arrangerer vi innsamlingskveld i forbindelse med årets TV-aksjon til støtte for 

UNICEF og deres arbeid for å sikre læring og utdanning til barn i krig.  

Fra og med uke 46 og frem til jul heter perioden "Digietikk" Etisk og kritisk bruk av IKT blir 

et gjennomgående tema. I samme periode skal vi arrangere en fagdag i engelsk. På fagdager 

blander vi elevene på tvers av klasser og trinn og utfordrer elevene med en praktisk 

tilnærming til fagene. Innen sosial kompetanse blir det fokus på selvhevdelse.  



Etter jul vil vi ha ekstra fokus på lese- og læringsstrategier under overskriften "Mot nye 

høyder." Det arrangeres vinter OL i februar og tittelen på temaet kan tolkes på mange måter, 

men det å sette seg mål, trene og jobbe hardt for å nå målet er et område vi vil fokusere på. Vi 

vil også arrangere en fagdag i matematikk og kanskje den dagen blir som et matematisk OL.  

Neste tema blir "Vi høster som vi sår." "I denne sammenhengen vil vi ha ekstra fokus på 

bærekraftig utvikling. Vi skal lære om hvordan vi kan ta vare på behovene til menneskene i 

dag og i fremtiden. Gjenbruk er et viktig stikkord og det passer fint med en fagdag i naturfag. 

Innen sosial kompetanse retter vi fokus på ansvarlighet.  

Skoleårets siste tema blir "Farao på ferie." Det er 100 år siden André Bjerke ble født og vi vil 

la barna bli kjent med deler av det han har skrevet. I samme periode vil vi markere bokens dag 

og arrangere fagdag i norsk.  

 

Sterkere rettigheter for elever som blir krenket 

Stortinget har vedtatt endringer i opplæringsloven om elevenes skolemiljø for å styrke 

rettighetene til elever som blir krenket. Krenket vil si å bli utsatt for mobbing, vold, 

diskriminering og trakassering. Hvis en elev mener han eller hun ikke har det bra på skolen, 

skal rektor og andre som jobber på skolen ta dette alvorlig. Det er skolen som har ansvar for at 

alle elever har et trygt og godt skolemiljø. Dere vil få mer informasjon om dette på 

foreldremøtene og dere kan også lese informasjon på skolens nettsider under nyheter. 

 

Informasjonskanaler 

Vi kommer til å bruke de samme informasjonskanalene som sist skoleår: 

Hjemmesidene: Generell informasjon om skolen og AKS 

Portalen: Viktig informasjon til trinnet. Lekseplan for 1. – 4. trinn. (Innlogging via 

hjemmesiden) (Husk å få videresendt meldingene til din e-post) 

Its Learning: Informasjon om mål og innhold i fagene. Lekser for 5. – 7. trinn. Skriftlig 

vurdering. 

Skole-sms: Korte viktige beskjeder til og fra skole og AKS. Beskjed til skolen: Foresatte 

skriver: bogstad (mellomrom) 1a (mellomrom) ronny er syk i dag. Beskjed til AKS: bogstad 

(mellomrom) aks (mellomrom) a-basen (mellomrom) ronny blir hentet av farfar. Meldingen 

sendes til skolens fellesnummer: 417 16 112 før kl 13.00 

 

Digitalisering av skolen 

I tråd med resten av samfunnet foregår det også en digitalisering på Bogstad skole. Vi fikk 

noen reaksjoner på dette i begynnelsen av skoleåret i fjor. Vi sa den gang at vi ville 

gjennomføre en evaluering blant foresatte. Etter at vi sa dette har vi imidlertid fått en 

omfattende evaluering fra utdanningsetaten. Vi fikk mye skryt for måten vi jobber, og dette er 

helt i tråd med etatens ønsker. Det finnes imidlertid flere verktøy i Skoleplattform Oslo enn de 



vi har tatt i bruk, og vi ble utfordret til å benytte disse til å ta enda noen steg nærmere det å 

heldigitalisere kommunikasjonskanalene våre. Vi ønsker imidlertid til å fortsette omtrent 

samme praksis som sist skoleår en stund til før vi gjør flere endringer. På grunnlag av 

samtaler med etatens ansatte innen IKT, besluttet vi å ikke gjennomføre en 

spørreundersøkelse blant dere foresatte. Hvis du likevel ønsker å gi oss en tilbakemelding, kan 

dette gjøres på e-post til rektor.  

For oss er det ikke digitaliseringen som er viktig. Vi ønsker først og fremst å utforske 

mulighetene for mer og bedre læring. I tillegg er det viktig for dagens barn å lære å lære å 

bruke teknologi. De verktøyene vi har i dag kommer til å bli byttet ut med mye bedre og mer 

effektive verktøy om veldig kort tid. Da er det viktig at barna har tilegnet seg ferdigheter som 

gjør at de raskt lærer den nye teknologien. 

I år vil alle elevene på 1., 2. og 3. trinn ha hvert sitt nettbrett som et læringsverktøy. I 

forbindelse med dette prosjektet prøver vi ut andre muligheter for kommunikasjon mellom 

lærer-elev-foresatte, først og fremst gjennom appen showbie. Foresatte på disse trinnene vil få 

mer informasjon om dette etter hvert.  

 

Lærernes tilgjengelighet for foresatte 

Vi har bestemt oss for felles retningslinjer for når og hvordan lærerne skal være tilgjengelig 

for dere foresatte. Det enkleste for dere er å sende en e-post til læreren for å avtale tid når dere 

har behov for å kommunisere direkte med dem. Lærerne vil lese e-poster hver morgen før de 

går til undervisning slik at de kan få med seg viktige beskjeder om barna før de møter dem i 

undervisningen. Dere kan forvente svar fra lærerne på e-poster innenfor normal arbeidstid. 

Det innebærer ikke nødvendigvis at dere får svar samme dag. Ofte har læreren behov for å 

sjekke ut med andre lærere før de svarer på henvendelser fra dere. En annen mulighet er å 

ringe skolens kontor og be om bli satt over til lærerens arbeidsrom. Lærerne er imidlertid ofte 

opptatt i undervisning og møter, så det enkleste er absolutt å sende e-post. Ingen av lærerne 

har mobile arbeidstelefoner, og lærerne skal heller ikke gi ut sitt private mobilnummer. Hvis 

det skjer noe veldig alvorlig utenom skoletid, kan skolens ledelse kontaktes. Skole-sms kan 

benyttes til korte beskjeder (se avsnitt om informasjonskanaler) 

 

Nye ansatte 

Vi ønsker velkommen til åtte nye lærere: Jessie og Linda på 1. trinn. Michelle og Malinn på 2. 

trinn, Nina på 4. trinn, Rebekka på 5. trinn, Marius som er ny musikklærer og Ingri som er ny 

lærer i kunst & håndverk. Vi ønsker også velkommen til ny baseleder på AKS: Marianne, to 

nye skoleassistenter: Emilie og Victor og 3 nye AKS-lærere: Markus, Emilie og Sara. I tillegg 

ønsker vi velkommen til Henrik som skal være vikar for Anne-Marie den første perioden, og 

til slutt ønsker vi velkommen til Elise som ny kontorleder. 

 



Oppstart av skoledagen 

Vi er opptatt av å gi alle barna en god start på skoledagen. Alle barn som ikke er krysset inn 

på AKS på morgenen, skal være ute til skoleklokka ringer. Foreldre som har behov for å legge 

skiftetøy på plassen til barna, må gjøre dette før eller etter at barna er i garderoben. Etter at 

skoleklokka har ringt og frem til timene er godt i gang skal ingen foreldre være i garderobene. 

Pass på at alle barn kommer til skolen i god tid.  

 

Nye fotgjengere og ferske syklister 

Trafikk og skolevei er alltid et aktuelt tema, og spesielt aktuelt er det i forbindelse med at nye 

førstetrinnselever skal ut i trafikken. Vi anbefaler at de går med voksne i følgegrupper, men 

likevel er det på sin plass å minne om følgende: En del av de farlige trafikksituasjonene på 

skoleveien skapes av foreldre som kjører egne barn til skolen. Derfor minner vi – kanskje til 

det kjedsommelige – om at vi sterkt oppfordrer til at elevene går til skolen. Dersom dere må 

kjøre barnet til skolen, skal det skje via Ankerveien, og ikke fra sydsiden av skolen. Vi minner 

også om at parkeringsplassen er forbeholdt de ansatte. Vi har til tider opplevd at ansatte ikke 

finner parkering, og at dette har ført til at de får dårligere tid før undervisning enn planlagt. 

Dette må vi å unngå. Selv om du bare skal stå på parkeringsplassen i et par minutter, kan det 

være nok til at lærere ikke får den plassen de trenger. Flere av naboene våre har også påpekt at 

det kjøres veldig fort ned Ankerveien. Det går mange barn i denne veien, kjør sakte! 

Politiet i nærområdet er i beredskap i 14 dager fra og med skolestart; med ekstra kontroller og 

tilstedeværelse rundt skolene. 

 

Viktige datoer: 

Torsdag 31.08 kl 18.00: Foreldremøte 1. trinn 

Mandag 05.09 kl 18.00: Foreldremøte 2. og 3. trinn 

Tirsdag 06.09 kl 18.00: Foreldremøte 4. og 5. trinn 

Onsdag 07.09 kl 18.00: Foreldremøte 6. og 7. trinn 

Mandag 18.09 kl 18.00: Foreldremøte 1. – 4. trinn om barn og bruk av internett og sosiale 

medier. 

Tirsdag 19.09 kl 18.00: Foreldremøte 5. – 7. trinn om barn og bruk av internett og sosiale 

medier 

Torsdag 19.10: Innsamlingskveld for TV-aksjonen 

 

Vi ønsker dere en herlig sensommer! 

 

Bogstad, 24.08.17  

Brynhild Farbrot  Gry Stubberud Cato Helgesen   Kim Brantenberg 

rektor   ass. rektor  undervisningsinspektør AKS-leder 


