
Kjære foreldre og foresatte.                                      

Skoleoppstart 
Mandag 21. august var det sol og fint vær, og vi ønsket 56 1. klassinger velkommen 
til Bolteløkka skole. 
Etter seks uker med skole, er trinnene godt i gang med det faglige og sosiale 
arbeidet.  

Skolegårdsfesten 
  
Vi ønsker å rette en stor takk til alle lærerne som organiserte og bidro til å lage en 
flott fest for elever og foresatte. Pengene som kom inn på salg av kaffe, kaker og 
lodd til de voksne, vil skolen gi til årets TV-aksjon. Vi samlet inn litt over 16.000 
kroner. Festens høydepunkt var i år som i fjor å få kaste bløtkake på rektor. 

Elevrådet 

Elevrådet er godt i gang, og elevene på skolen har valgt Hanna i 7a som 
elevrådsleder. Elevrådet består av elever fra 2.-7.trinn og Mottaksklassene. 
Fredag 21. september arrangerte elevrådet "BlimE" dansen for hele skolen. Klokka 
12.00 danset elever over hele landet sammen for å markere at vi skal stå opp for 
hverandre og oss selv. Her på Bolteløkka danset vi i regnet, og det ble sendte inn 
en filmsnutt til NRK som står bak idéen og dansen. 

Foreldremøter  

Vi har gjennomført foreldremøter på alle trinn, og er fornøyde med godt oppmøte 
og engasjement fra dere foresatte. 

Nytt fra trinnene 

 1.trinn: 
Overgangen fra barnehage til skole var litt brå for noen elever, men det har gått 
fint, og elevene begynner nå å bli varme i trøya. Elevene har blitt mer sosiale med 
hverandre, de viser tillit til lærerne, og de er blitt veldig trygge i klasserommet. Vi 
jobber nå mye med å sitte i ro på plassen, rekke opp hånden og vente på ordet, og 
hjelpe hverandre med å lære.  

Mottak: 
Vi i mottak har hatt en fin oppstart denne høsten. Vi har startet med å bli godt 
kjent med alle de nye barna som har begynt hos oss, og lært mer om dem og 
landene deres. Vi har jobbet med temaene Jeg og min familie, og Skole, og lært 
mange nye ord og begreper omkring disse temaene. Vi har også vært på flere 
morsomme og lærerike turer, for eksempel til St.Hanshaugen, Bygdøy, 
Observatoriet, Hovedøya, Frognerparken og Skullerud stua. Vi har også hatt mat og 
helse hvor vi laget grønnsaker og dipp, og pannekaker. 
Hilsen fra oss i mottak 😊  



2.trinn 
På 2. trinn startet vi skoleåret med en hyggelig "Høstfest" i Skolehagen med både 
barn, lærere og foreldre. Vi grillet og lekte hele ettermiddagen. I år har vi gått fra 
å være tre grupper til to klasser. Derfor har vi brukt mye tid på å bli bedre kjent og 
trygge på hverandre. Vi holder også på med et prosjekt hvor vi lærer om 
faktatekster, faktasetninger og skogsdyr. Vi lærer mange spennende ting. Blant 
annet at elgen elsker epler og vannliljer. På 2. trinn synes vi også det er helt topp 
at vi har matematikkstasjoner en dag i uka i det fine matterommet. Det har vært 
en fin start på skoleåret og vi gleder oss til fortsettelsen!  

3.trinn 
Tiden fra skolestart til høstferien har gått med stormskritt, men vi har allerede 
rukket å jobbe med plassverdisystemet og tallene opp til 1000, avrunding og 
påbegynt læring om klokken. I norsk har vi bl.a. jobbet videre med å lese med flyt, 
arbeidet med diftonger og startet med stavskrift. I naturfag har vi jobbet med å 
skrive rapport, finne ut hva en forsker er og gjør, og vi har studert meitemark. Det 
bor faktisk en liten koloni meitemark i klasserommet (som vi gravde opp på et lite 
feltarbeid på St. Hanshaugen tidlig i høst).  

Vi har byttet klasserom, og har heldigvis fått rom med dør mellom 3A og 3B. Det 
gjør det enkelt når vi i år fortsetter med både tredeling av trinnet og bruker 
stasjoner i flere fag. Dette er undervisningsformer, som både lærere og elever liker 
godt.  

Etter høstferien starter vi opp med dusjing, dette er elevene forberedt på gjennom 
samtaler i grupper. 

Hilsen lærerne på 3. trinn 

4.trinn 
Siden skolestart har 4. trinn jobbet mye med lesing og leseforståelse. Nå deltar vi i 
Norli Juniors lesekonkurranse, og målet er at elevene skal oppleve leseglede og bli 
enda bedre lesere! 
I matematikk har vår nye mattelærer Madeleine innført varierte arbeidsmåter med 
mange morsomme mattespill og grubliser. Dette liker elevene godt! 
Ellers har vi vært på ekskursjon til Observatoriet. Der hadde vi en spennende og 
lærerik dag om temaene måling, universet og været. 
Vi har fokus på godt læringsmiljø og standarder for hvordan vi vil ha det både inne 
og ute. Dette arbeidet gir resultater, og vi lærere føler at vi er på vei til noe som 
kan bli skikkelig bra. Vi trives med blide, aktive og energiske unger på 4.trinn! 😊  



5.trinn 
5.trinn har vært på Nasjonalgalleriet og tema skulptur. Elevene formet skulpturer 
av leire i verkstedet etter omvisningen. De skulle forsøke å få frem ulike følelser. 
Bildet viser følelsen kjærlighet (av Matej og Embrik B.)  

  

6.trinn 
6.trinn har vært på leirskole denne uka. Der har de blant annet klatret, rappellert, 
vært på fjellturer. Det var tre skoler som var der samtidig, og det var elever fra 
Bolteløkka som fikk pris for det mest ryddige rommet på leirskolen.  
Ellers i høst har trinnet vært på besøk i en Moské, skrevet værmeldinger på engelsk 
og vært på tur med fadderbarna sine. 

7.trinn 
På 7. trinn har vi vært igjennom mye på de få ukene vi har vært på skolen. Vi har 
jobbet med havet og vært på ekskursjon til Hovedøya. Vi har også vært på 
observatoriet og lært om magnetisme og verdensrommet. I norsk har vi testet 
rollen som journalist, mens i matte har vi hatt fokus på tallforståelse og 
multiplikasjon. I engelsk har vi jobbet med skriving av tekster og muntlige 
ferdigheter. Vi ser frem til resten av perioden frem til jul. 

AKS 
På AKS har vi hatt en fin oppstart. Et nytt kull på Lillebasen og et nytt trinn på 
Storebasen er nå rutinerte deltakere på alle aktiviteter. Det samme gjelder våre 
nye ansatte som vi er glade for å ha med på laget. Denne høsten har vi startet 
samarbeid med Majorstuen ungdomsskole om valgfaget Innsats for andre. Elever fra 
10. trinn er hos oss hver torsdag for å gjøre noe fint for og med våre elever. De 
organiserer aktiviteter på fotballbanen, i skolegården, i gymsalen, på biblioteket 
og i formingsrommet. Begge aldersgruppene er veldig fornøyde og vi gleder oss til 
fortsettelsen. Storebasen har gjennomført første kursperiode med mange fornøyde 
deltakere. På Lillebasen har barna brukt tiden på å bli godt kjente og de får sin 
første kursperiode etter høstferien. Vi viderefører de gode tingene fra prosjektet vi 
hadde med Geitmyra matkultursenter. Vi har Iman som fast assistent på kjøkkenet 
og 3. trinn er med på matlaging hver uke. De kommer i grupper og lager mat til alle 
samtidig som de lærer om mål og vekt, hygiene og ernæring. 


