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Kjære foreldre og foresatte.         
 
Da var nok et semester forbi, det er stille på huset når alle tar ferie og AKS er på tur. 
Det gir tid for ettertanke. Vårsemesteret på Bogstad har vært fylt av mange 
høydepunkter, la meg nevne noen:  
 
Fellessamlinger, 100-dagersfest, oppsetning av Jungelboken, Verdens bokdag med 
forfatterbesøk, språkdager, Egg-dropp, 
fagdager på tvers av trinn, ski og skøyter, 
fridrettsdag, Tinestafett, fotball-liga, 
utstillinger, besøk på Bogstad gård, oppstart 
av skolehage, Den Kulturelle skolesekken, 
17.mai tog og feiring, åpning av ny 
skolegård og 7.trinns avslutningsrevy. Et 
semester fylt av undervisning med faglig 
fokus, progresjon og tilbakemelding. Et 
semester der alle nå har fått læringsbrett og 
vi kan dermed starte opp likere praksis på 
dette feltet i august.  
 
Revyen på 7.trinn og middagen etterpå var 
virkelig et verdig avslutning på skoleåret. At 
så mange Bogstadelever kan presterer på et 
slikt nivå er helt fantastisk. Virkelig en 
lagånd og teamsamarbeid, vi er stolte av. 
 
I talen til 7.trinns elevene sa jeg:  
"Ingen kjem til fjells på en flat veg", for det er i motbakke det går oppover.  
 

Dette sier oss at hver dag er det 
lurt å gjøre noe som krever litt 
motstand og motgang. Vi må tåle 
litt, for å utvikle oss og mestre. Vi 
må tørre å prøve, og tørre å feile. 
Åpne opp for tanker som ikke er 
tenkt, risikere å feile. Man må ha 
nysgjerrighet, oppdagerglede og 
oppfinnsomhet, ta sjansen på å 
prøve og øve. Det er da vi utvikler 
oss og kommer videre. Dette 
ønsker vi for alle våre elever, for 
det er livet selv. Vi tar med oss 
erfaringene, både positive og 
negative. 



 
Vi ønsker å takke alle dere foreldre og foresatte for et godt samarbeidet dette 
semesteret, til det beste for barna deres – våre elever.  Vi takker for konstruktive 
tilbakemeldinger, ris og ros. Det er slik vi sammen utvikler felleskapet om skole, 
forventninger, mestring, lek og læring. 
 
Vi sender en ekstra takk til alle som har vært klassekontakter og FAU representanter 
deres bidrag for klassemiljøet og skolemiljøet er svært viktig. Takk også til FAU leder 
Sverre Blandhol og Driftstyreleder Lars Røise for godt samarbeid.  
 
I skoleåret 2018/2019 vil vi fortsette vår vei mot Bogstad 2020 – vi holder godt fast 
ved våre grunnpilarer: Baseskole, lagskole, digital skole, kunnskapsskole, kulturskole 
og bærekraftig skole. Vi skal arbeide for helhet gjennom elevens dag på Bogstad, 
skole og aktivitetsskole i tett samarbeid. Vi gleder oss til august! 
 
Da gjenstår det bare å ønske alle en fin sommerferie, om dere skal være hjemme 
eller reise bort. Ro ned og finn feriefølelsen. Spis god mat med famille og venner, les 
en bok og skriv det inn på sommerlesingsskjemaet. Gå tur i ditt eget nærområde, lek 
i den flotte skolegården – la tiden gå litt saktere. Ikke fyll dagene helt opp – å ha ferie 
er å koble av, nyt dagene og legg vekk iPad og mobil – vær sammen.  
 
Gleder oss til å se dere snart igjen – Heia Bogstad! 
 
  
     
Hilsen  
Karoline   Viktige datoer:  

• AKS har sommeråpent frem til og med 29.juni 

og starter opp igjen onsdag 1.august.  

• Første skoledag er mandag 20.august 

o 7.trinn avreise leirskole 8.30 

o 2.-6.trinn felles oppstart i skolegården 

kl.8.45 – sutter 13.00 

o Våre nye førsteklassinger starter kl.12.00 

– 13.30. Oppmøte i amfiet.  

 

Vil du sende postkort til klassen din i ferien er vår 

adresse:   

 
Bogstad skole 

Klasse xxx 
Ankerveien 130 

0757 Oslo 
 


