Kjære alle foreldre og foresatte på Skoleskipet Bogstad
Nå er det klart for første avbrekk etter skolestart. Mannskapet legger bak seg en
spennende periode der vi har hatt fokus på lagskole og samarbeid. Vi legger piratflagg,
øyelapper og barter vekk for denne gang og sier at «alle er vel om bord».
Tusen takk til alle foresatte som har vært på foreldremøter og som bidrar til videre
diskusjoner og utvikling på skolen. Takk til alle nye og gamle FAU-representanter og
klassekontakter. Vi gleder oss til å samarbeide med dere gjennom skoleåret. Bogstad
skole og aktivitetsskole er også veldig takknemlige for det flotte bidraget på 50 000 kr fra
FAU, innvilget til lyd og sceneanlegg til inne og utebruk. Dette kommer til å bli godt brukt
på alle arrangementer, med og uten foresatte.

Siden skolestart har det vært mange aktiviteter på Bogstad. Vi har hatt fellessamlinger
inne og ute, aktivitetsdag på tvers av trinn, Bli-med-dans og danse mix, turer i by og i
skog, arbeid i Bogstadhagen, nasjonale prøver, rebusløp, potetplukking, kartlegginger
faglig og sosialt, små og store pirater, mye lek, men mest undervisning og læring.
Vi retter en spesiell takk til alle foresatte som bidro på foreldreovertakelsen, dere gjorde
det mulig for hele personalet på skole og AKS å dra på mini-lagseminar på Hvaler. Mange
foresatte har meldt tilbake at dette var med på å gi et godt innblikk i en lærers hverdag og
at det var en fin måte å være sammen med elevene på.
I det siste har det vært fokus på bruk av læringsbrett og
skjermtid i media. Vi minner om kronikken som Dagsavisen
publiserte i mai, der rektor Karoline skriver om vårt arbeid
med og uten læringsbrett. https://www.dagsavisen.no/
debatt/kvalitet-er-ikke-tilfeldig-vi-leker-ikke-skole-1.1527015
Hver uke som går er elever fra Bogstad uter av
klasserommene og ute på tur. Bildet til venstre er tatt av
2.trinn som var på utflukt til Kråka der de lærte om planter
og insekter. Til avlust ning var det bålbrenning og pølser.
Vi fortsetter å evaluerer og justere. Vi diskuterer nye
problemstillinger i personalet, i FAU og med enkeltforesatte vi er i utvikling.

På Bogstad er det aldri kjedelig og vi jobber på for å fornye oss. Vi er stadig i utvikling og
vi har lenge hatt et ønske om å gjøre noe med utforming av møbleringen i fellesarealer og
klasserom. Derfor var det en stor glede at vi fikk arve møbler fra Telenor i samarbeid med
det danske møbelfirmaet Holmris B8.
Elever og lærere er godt i gang med å møblere for læring - les om saken på https://
akersposten.no/nyheter/en-stor-glede-for-oss-a-se-at-moblene-na-kan-fa-et-nytt-liv/
19.4101
Tusen takk til alle våre eksterne samarbeidspartnere som gjør at vi får til slikt som dette,
det er både bærekraftig og gøy! Målet er å skape nye læringsarenaer, med gjenbruk av
møbler, på hele skolen.
På Bogstad er det som dere skjønner mye å takke for - vi er heldige som får jobbe med et
meget solid, kreativt og faglig sterkt personale. Vi jobber hver dag for at skolen skal være
et godt sted å være og lære for alle våre flotte 381 elever. Sammen mener vi at vi kan lage
verdens beste skole.
Nå er det tid for et kort avbrekk, dette er godt for både liten og stor. Vi ønsker dere gode
høstdager, enten om det betyr super heldagsåpent på AKS, være hjemme, gå i skogen,
rake i hagen eller besøke besteforeldre. Snakk med barna deres om å kutte ned på
skjermtiden, gå heller ut å leke nå når det fortsatt er lyst. Høsten er en fin tid å se naturen
endre seg. Vær inne sammen om kvelden, drikk kakao og les gjerne høyt i en spennende
eller fin bok.
Riktig god høstferie fra
Team Bogstad
PS: Dere hører snart fra oss igjen for etter ferien er vi i gang med ny periode der vi skal
jobbe videre med det kollektive felleskapet, under fanen «Du er ikke alene». Det er bare å
gleder seg og følge med.

