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Kjære foreldre
Skoleåret 2017-2018 er godt i gang og vi har startet skoleårets andre temaperiode; "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.
Torsdag 19. oktober arrangerer vi innsamlingskveld kl 17.30 – 19.30 i forbindelse med årets
TV-aksjon til støtte for UNICEF og deres arbeid for å sikre læring og utdanning til barn i krig.
Vi håper alle tar turen innom (ta med mynter.)

Oppgradering av uteområdene
Oppgraderingen av skoleåret er blitt svært forsinket da det drøyer med leveringen av det store
nye lekeapparatet. Vi er imidlertid i tett dialog med Undervisningsbygg og utbygger for å få
fortgang i arbeidene. FAU har bevilget penger til en sandkasse og de deltar også aktivt i
oppfølgingen av prosjektet. Vi vil holde dere orientert.

Nytt fra trinnene
1.trinn jobber med bokstaver og tall. De både skriver, tegner og leker med de ulike
bokstavene og tallene. Videre jobber de med å bli bedre kjent innad og på tvers av gruppene.
Klassene går på turer, og har lekegrupper.
På 2.trinn er de stadig på tur der det faglige kombineres med det praktiske. Leselyst er også et
viktig fokus, og vi ser at elevene gleder seg over å kunne lese egne bøker som de låner på
biblioteket. Lærerne fokuserer også på det sosiale og elevene øver seg på å samarbeide enda
bedre.
På 3. trinn jobbes det tverrfaglig med Norden som tema. Dette gjøres både i norsk og
samfunnsfag. I matematikk jobber de mye med regnestrategier. I tillegg har de begynt å øve
mot «Den levende skogen». Dette gleder elevene seg veldig til.
På 4. trinn er de også i gang med arbeid rundt musikalen "Den levende skogen" i samarbeid
med 3. trinn. Her jobbes det rundt temaet skog i mange fag; musikk, norsk og naturfag. Elever
og lærere gleder seg til å vise resultatet for resten av skolen og foreldrene i desember.
På 5.trinn forbereder de seg til TV-aksjonskvelden ved å snakke om UNICEF og barn i krig.
Elevene gleder seg til å samle inn penger til dette formålet. Videre jobber de med
skriveprosjekter både i norsk og engelsk, minibok og bokanmeldelse. Snart er tiden kommet
for nasjonale prøver, og mange er spente på det.
6. trinn forbereder seg til tv-aksjonen, og lærer mer om "læring i krig". I tillegg forbereder de
seg til Osloprøven i digitale ferdigheter. Elevene planlegger også gymtimene, og
gjennomfører disse med klassene - fremtidens gymlærere!
7. trinn oppsummerer leirskoleoppholdet på Høvringen med å lage PowerPoint og film. Dette
vil trinnet vise til resten av skolen på en fellessamling 18. oktober og for foresatte på trinnet

19. oktober. 7. trinn skal i tiden fremover lese boken «Gutten i den stripete pysjamasen» felles
på trinnet. I musikk jobber 7. trinn med digitale verktøy; her lages det egne beats!

Nytt fra AKS
Nye kurskataloger er klare. AKS-kursene er litt forsinket, men innen mandag 16.oktober er vi
i gang. Vi har satt sammen en variert pakke av kurs for ungene på AKS som vi håper faller i
smak.

Ny elektronisk portal for AKS-plassen
Utdanningsetaten har byttet datasystemet som styrer søknad og oppsigelse av plass og for
endring av oppholdstiden. Foresatte logger seg på en portal med "Min ID" via Oslo
Kommunes nettsider. Den nye løsningen er praktisk talt papirløs og bør oppleves som en
forenkling. Dette er veien til portalen: www.oslo.kommune.no > Skole og utdanning >
Aktivitetsskolen.

AKS som praksisbedrift
På B-basen har vi i oktober en ekstra medarbeider. Det er Denny Gema som har
arbeidspraksis hos oss. Han er en positiv person med erfaring fra skoleverket i både Norge og
Russland.

Foreldrekurs om matematikkopplæringen
Dagens matematikkopplæring er annerledes enn den mange i foreldregruppen fikk da de selv
gikk på skolen. Rektor vil holde et kurs for foreldre der hun forklarer prinsippene bak
metodene som brukes i skolen i dag og kort om forskningen som forteller oss om effektiv
undervisning i matematikkfaget. Dere vil få innblikk i metoder som brukes og tips til hvordan
dere best følger opp barnet hjemme. I tillegg vil dere lære enkle spill og aktiviteter dere kan
gjøre hjemme for å styrke barnets matematiske kompetanse og opprettholde/øke motivasjonen
for faget. Det arrangeres ett kurs for 1. – 4. og ett for 5. – 7. Hvis den ene dagen ikke passer,
kom på den andre. Det er ikke store forskjeller mellom kursene, men eksemplene som brukes
tilpasses de ulike trinnene. Se datoer nederst i dokumentet.

To alternative samlinger før jul
Før jul vil vi som tidligere invitere elevene til to alternative samlinger. Det ene alternativet er
julegudstjeneste i Røa kirke, det andre en fredssamling på skolen. De to samlingene foregår samtidig.
Dere vil få mer informasjon om innholdet i begge alternativer og en påmeldingslapp i forkant.

Parkering på skolens parkeringsplass
Vi opplever fortsatt at ansatte ikke finner parkering om morgenen. Vi må be alle bruke
snuplassen når de leverer barn om morgenen, selv om dere bare skal raskt inn og ut. Gjentatte
ganger parkerer biler på tvers av parkeringsplasser slik at vi heller ikke får utnyttet de
plassene vi har. Vi ønsker lærere som møter godt forberedt når skoleklokka ringer. De må få
slippe å bruke unødvendig lang tid på parkering

Viktige datoer:
Torsdag 19.10 kl 17.30:

Innsamlingsaksjon for TV-aksjonen

Tirsdag 07.11 kl 18-20:

Foreldrekurs om dagens matematikkopplæring for 1. – 4. trinn

Tirsdag 14.11 kl 18-20:

Foreldrekurs om dagens matematikkopplæring for 5. – 7. trinn

Tirsdag 05.12:

Forestilling: Levende skogen 4A og deler av 3. trinn (dere får
mer info fra lærerne på B-basen)

Onsdag 06.12:

Forestilling: Levende skogen 4B og deler av 3. trinn

Torsdag 07.12:

Forestilling: Levende skogen 4C og deler av 3. trinn

Torsdag 07.12 kl 14.00:

Konsert/juleavslutning 7. trinn

Onsdag 13.12:

Juleavslutning for 2. og 6. trinn (obs Ny dato for 2. trinn)

Torsdag 14.12:

Juleavslutning for 1. og 5. trinn

Vi ønsker dere fine senhøstdager!
Bogstad, 13.10.17
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