
Sommerbrev – juni 2018         

             

Kjære foreldre og foresatte! 

 

Sommerferien er nå rett rundt hjørnet for elever og lærere. Vi håper at alle får en avslappende og 

hyggelig ferie med mange gode opplevelser. 

Vi har nå tilbakelagt skoleåret 2017/18. Et skoleår som har gitt oss mye forskjellig- 

Elevrådet 

Elevrådet har vært engasjert i å få større skolegård. Elevene har på initiativ fra FAU tegnet sin 

drømmeskolegård. Dette arbeidet ble overlevert ordfører Marianne Borgen da hun var på besøk 

24.mai. 

Elevrådet har også gjennomført Bollashow. 4.trinn ved August ble tildelt "Sjarmørprisen", og 7.trinn 

ved Frida, Mina, Felix og Viktor stakk av med både "Humorprisen" og "Publikumsprisen". Torsdag 

14.juni ble MIB-show gjennomført på St.Haugen. Møllergata, Ila og Bolteløkka skoler viste frem sine 

innslag for hverandre. Dette var et fint arrangement i et noe dårlig vær. 

Voldsløkkadagen 

I tradisjonen tro hadde vi en aktivitetsdag på Voldsløkka hvor det var stor aktivitet. Elevene kunne 

velge mellom flere ulike aktiviteter som for eksempel fotball, klatring, kubb, løp, hopp, frisbee og 

mellomtrinnet avsluttet sin fotballturnering. Turneringen avsluttes med en kamp mellom de voksne 

på skolen og vinnerlaget. 6b ble vinnerlaget, men de "gamle" lærerne ble et nummer for store og 

tunge. 

Rehabilitering av Bolteløkka skole 

Som kjent skal Bolteløkka skole total rehabiliteres. Undervisningsbygg og Utdanningsetaten inviterte 

driftsstyret, FAU, skolens ledelse og skolens hovedverneombud og tillitsvalgte til et informasjons 

møte mandag 4.juni. Hovedinnholdet fra dette møtet er gjengitt under; 

� Skolen har en utgående kapasitet ifh; 

� Tekniske anlegg 

� Oppgradere til dagens krav 

� Universell utforming 

� Brannforskrifter 



� Konsekvenser ved oppgradering 

� Kun utredet overordnet 

� Funksjoner må rokkeres rundt 

� Prinsipper for sambruk slår inn 

� Annekset egner seg til kontor/adm og mindre undervisningsrom 

 

Brukerprosess; 

Workshop 1 (aug.) – Pedagogisk profil for framtida 

Brukermøte 1 (sept.) - Funksjonenes plassering  

Workshop 2 (sept.) – Befaring/inspirasjonstur til andre skoler 

Brukermøte 2 (okt.) - Hjemmeområde inkl. fokus på løsning/inventar  

Lokal AMU / driftsstyremøte (okt.) – Løsningskonseptet  

Sentralt AMU 1 (okt)   

Brukermøte 3 og 4 (nov.) - Spesialutstyrte arealer, administrasjon og utomhus 

Brukermøte 5 (des.) - Oppsummering 

Lokal AMU / driftsstyremøte (jan 19) 

Sentralt AMU (mars 19) 

Brukermøtedeltagere: PA, PL, rektor, HVO, TV, DS, FAU, ped.repr.,elev, EHVO, HMS-UDE 

Alle brukermøter: sett av 2,5 timer (Møte 3 og 4 noe lenger tid) 

Utvidelse av skolegård og regulering; 

� Utgangspunkt for utvidelsen  

� Regulering utløser krav som gjelder hele skolegården 

� Tilleggstomt – status 

Regulering; 

Hovedhensikten med reguleringen er å utvide skolegården i øst ved å innlemme deler av Bolteløkka 

allé i skolegården. 

I planarbeidet vil følgende tema tillegges særlig vekt:  

� Kulturminnevern, utforming av uteoppholdsarealer og trafikk/trafikksikkerhet 

� Området som omfattes av planen er vist i kartet nedenfor med sort stiplet linje. 

� Hele skoletomten er inkludert i planområdet for å sikre overgangen mellom nytt og 

eksisterende areal, samtidig som det hensiktsmessig å sikre verneinteressene på skolen og 

skoletomta. 



Fremdrift 

� Oppstart av reguleringsplan ble kunngjort mandag 28. mai 

� Frist for å komme med innspill til planarbeidet er 19. juni 

� Dialogmøte med plan-og bygningsetaten 19. juni* 

� Planforslag forventes å bli levert plan- og bygningsetaten i løpet av høsten 2018 

� 1. gangsbehandling vinteren 2019 

� Høring/offentlig ettersyn våren 2019 

� Sluttbehandling/ endelig vedtak av reguleringsplan sommeren 2019 

Midlertidige skolelokaler i byggefasen - Jan 2020 – skolestart 2022 

� 1. – 4. trinn til Ila skole  

� 5. – 7. trinn til Møllergata skole 

 

Fremdrift; 

� Mottatt bestilling: April 2018 

� Brukermedvirkning: Sep – des  2018 

� AMU vedtak: Mars 2019 

� KS2:08.11.19 

� Busjettbehandling/finansieringsvedtak: Des 2019 

� Oppstart bygging: Mars 2020 – skolen flytter ut ved nyttår 

� Ferdigstillelse/overlevering bygg UDE: Feb. 2022 

� Utomhus hoveddel: Feb. 2022 

� Overlevering utomhus endelig aug. 2022 

NB utomhus og brukstillatelse er usikkert 

AKS 

På AKS hadde vi stort oppmøte på vårens vernissage. Teatergruppa på Storebasen viste fram 

Charlie og Sjokoladefabrikken og Lillebasen framførte Askepott. Vi stilte ut ting som barna 

hadde laget på kurs og i temauker så alle foresatte kan se hvor mye fint som blir gjort. 

Vi har også plantet blomster i Aktivitetsskolens parsell i Geitmyra skolehage. Denne våren 

har vi hatt et samarbeidsprosjekt med Geitmyra matkultursenter om læringsrik mat. To 

dager i uka har elevene på 3. trinn vært med sammen med en kokk og lagd maten som vi 

serverer på Aktivitetsskolen. 

4 klasse klubben avsluttet tiden på AKS med en tur til Leos lekeland. 



Ansatte 

Dere har tidligere i juni fått beskjed om hvilken lærer som skal være kontaktlær for den enkelte 

klasse i skoleåret 2018/19. Vi har ansatt åtte nye allmennlærere; Sigrid Holtvedt, Line Solum, Ingvild 

Bergh, Inger Tveit, Madeleine Vikebø, Ingvild Aspesletten, Carl Bunes Løw og Per Maxe. Vi ønsker de 

hjertelig velkommen til Bolteløkka skole. Dag Øyvind Jøraholmen har hatt permisjon et år, og er 

tilbake på Bolteløkka til høsten. 

Ellen Rasch har gått av med pensjon, mens Sinem Yasaroglu og Kari Anne Standal begynner å arbeide 

på andre Osloskoler. Vi ønsker alle tre lykke til! 

Grunnen til at vi har ansatt så mange nye, skyldes den nye lærernormen og at vi ikke hadde fått 

ansatt en kvalifisert regnelærer før i slutten av mai. 

 

Gjenglemttøy 

På hjemmesiden vår ligger følgende melding; Ta turen til skolen og se gjennom alt som er gjenglemt. 

Kanskje finner du noe som er ditt. Alt finnes i oppgangen utenfor festsalen fra mandag 18.06.18 

til  og med torsdag 28. juni 2017. Her samler vi alt fra skole og fra AKS. 

 

Nytt fra trinnene 

1.trinn 

1.trinn har hatt en fin vår. Vi har blant annet hatt prosjekt om folkeviser, skrevet bøker basert på 

"Den lille larven Aldrimett" og vi har hatt "natursti" i skolegården. Trinnet har vært på mange fine 

turer, både i nærmiljøet og litt lengre unna. Blant annet hadde vi en super tur til Bygdøy hvor vi så på 

livet i fjæra og til Skolehagen sammen med fadderne våre. For å bli bedre kjent med hverandre har vi 

jobbet på tvers av klassene. Nå er vi klare til vi skal deles i 2A og 2B. Det er en skikkelig flott gjeng, 

som er blitt trygge skolebarn. Vi er stolte av elevene våre og vil takke både elever og foresatte for et 

fint år. Vi gleder oss til høsten! God sommer fra alle på 1. trinn. 

 

Mottak 

Vi har lært mange nye ting om temaene transport, dyr, fisker, fugler, planter, yrker, 17.mai, byen vår 

og landet vårt. Vi har vært på mange små turer i nabolaget vårt, f.eks på Idioten, Lille Bislett og 

St.Hanshaugen. Vi har også vært på lengre turer på Folkemuseet, til Sognsvann og til Øvresetertjern 

for å padle i kano. 

Det har dessuten vært Bolladager, hvor mange ble kjent med andre elever fra resten av skolen. Det 

var veldig populært! 

A2 har i tillegg vært en hel uke på Geitmyra matkultursenter, en fantastisk opplevelse hvor elevene 

lærte utrolig mye! 

Hilsen oss i A1 og A2 

 

 

 

2.trinn 

Tiden etter påske har gått veldig fort! Vi hadde tre morsomme Bolladager, hvor hele skolen ble 

splittet opp og blandet i ulike små grupper. Her ble det knyttet mange nye bånd på tvers av alder og 



trinn. Supert for skolemiljøet! 2. trinn har blitt vaksinert dette semesteret, og vi har hatt ha-med-dag. 

Dette året gikk 2. trinn for første gang i 17. mai-tog. Lærerne var veldig imponerte over alle 2. 

klassingene, som på tross av slitne ben og mye venting, var positive og holdt humøret oppe. Vi rusket 

gatene rundt skolen før 17. mai, og det var overraskende mye søppel i gatene, synes en miljøbevisst 

gjeng! Skolen har hatt Bollashow, og vi så vinnerne opptre på St. Hanshaugen sammen med Ila og 

Møllergata skole i pøsende regn. Vi har hatt fine turer til både Geitmyra og Gaustadskogen. 

I norsk har vi hatt mange fine skrivestunder, og vi har fortsatt med ukentlig diktat. Vi har jobbet med 

ordkjeder, med bilde og tekst, med repetert lesing, og med beskrivende tekst. En gang i uken har vi 

vært på biblioteket og lånt bøker. Klassene har lært om kroppens indre organer og steinalderen. 

Dette var spennende stoff! 

Vi har lært flere nye sanger og ord i engelsk og jobbet med tankekart, bilde og innlesing av gloser på 

iPad – veldig gøy for engasjerte barn! 

I regning har vi jobbet mye med addisjon og subtraksjon med tallene opp til 100, vi har arbeidet i 

tabeller og diagrammer, og regnet ut omkrets og areal.  

Nå gleder vi oss til sommerferie, og ser frem til å starte i 3. klasse til høsten! 

 

3.trinn 

Etter jul har 3. trinn jobbet mye med lesetrening og vi var bl.a. med på den nasjonale Lesemester-

konkurransen som varte et helt døgn! I matematikk har vi nå fått 55 gangemestere! 

3. trinn stod for underholdningen både 16. og 17. mai, hvor de bidro med både opplesning og sang. 

Det synes de var veldig stas! 

 

4.trinn. 

Kunst og håndverk i 4 trinn. 

Flott år med utrolig flinke elever.  

Vi har fokusert på fargelære. Varme og kalde farger. Lært om kontrastfarger. 

Malt papegøyer og tegnet bjørketrær. Elevene vet hva primær, sekundær og tertiærfarger er.  

Vi var med å lage såpe, et samarbeidsprosjekt med barn fra Peru, og utvekslet dette med hverandre. 

Vi har også hatt rom i eske, tegning i 1 punkts perspektiv, pop up art og overlapping. 

Strikket ugler og fingerheklet. 

Vi har gjort masse og håper elevene syntes det har vært allsidige oppgaver. 

Med andre ord et kreativt år, med mye mestring. 

 

 

 

5.trinn 

Engelsk: Trinnet har jobbet med engelsk litteratur, lest bøker og skrevet bokrapporter. 



Norsk: Jobbet med ordklassene (verb, adjektiv, substantiv, pronomen). 

Matte: Jobbet med strategi for multiplikasjon med flersifrede tall. 

Naturfag: Gjort forsøk med stoffer vi kan finne i en husholdning. Laget hypoteser og skrevet 

forskningsrapporter. 

Samfunnsfag: Elevene har hatt gruppeprosjekt, "71 grader nord". Der har de vært på en "reise" 

gjennom Norge, og lært om byer, fylker og landsdeler. 

Diverse: Hele 5.trinn var på fotballcup i regi av Vålerenga på Vallefeltet. Vi har gjennomført 

sykkelprøven (teoretisk og praktisk).  

Fra K&H; Elevene har jobbet ekstremt godt dette året med flotte resultater! 

Vi har lært perspektivtegning. Rosemaling, ekspresjonismen og fokus på Munch og Van Gogh, der vi 

har malt egne bilder. 

Designet kleshengere og 17 mai sløyfer. 

Vi har også tegnet mye og gjort en oppgave med insektstudie i tre deler. Tegnet med blyant, kull og 

tusj, med maleteknikk. Laget trådkunst av samme insekt der elevene har saget, spikret og pusset. 

Mye mestring og flotte resultater. 

Hilsen Magnus, Kari-Anne og Kathrine 

 

6.trinn 

Oppsummering 6. trinn Kunst og håndverk: 

Elevene har hatt allsidige oppgaver i år og jobbet godt. 

Vi har laget gips masker, lært å brodere og laget geriljabroderi, vært på sløyden og laget fjøler og 

strikket. 

Som ekstra oppgaver har vi tegnet og det var noen fantastiske tegninger av avokadoer blant annet. 

Hilsen Kari-Anne, Fabian og Eivind 

 

7.trinn 

Arkitektur oppgave  

Tegneoppgave 1 og 2 punkts perspektiv med valører.  

Her har elevene lært å skravere, og kan forskjell på perspektiv i gateplan, froske og fugleperspektiv. 

Elevene har jobbet så bra, med flotte resultater av en by i 1-2 p.p. Noen henger i trappen til utstilling. 

7B, har i tillegg laget gipsmasker, og fokusert på Keith Haring sine bilder, og laget sine egne motiver i 

samme stil. 

Flott arbeid! 

Bolteløkka skole ønsker alle foresatte og elever en god sommer! 


