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Kjære foreldre og foresatte!  

Sommerferien starter for elever og lærere på fredag 21.juni. Vi håper at alle får en 
avslappende og hyggelig ferie med mange gode opplevelser. 

Elevrådet 

Elevrådet dette skoleåret har vært et aktivt elevråd, med mange engasjerte elever. 
De har hatt forslag og innspill på aktiviteter som de selv har vært med å planlegge 
og gjennomføre. De har hatt flere store arrangementer som BlimE-dans, BOLLA-
show, MIB-show og konkurranser og kampanjer som kanonballturnering, 
tegnekonkurranse og inneskokampanje. Mellomtrinnselevene har også vært på 
elevrådskonferanse på Ila skole. Tema for konferansen var klassens time.  

I elevrådsmøtene har vi både hatt stormøter og diskutert saker i plenum, og vi har 
hatt mindre diskusjonsgrupper og arbeidsgrupper. Elevrådet har gitt oss 
tilbakemelding om at de liker at vi har møttes hyppig og at de har fått bidra med 
sine forslag og saker.  

Vi har vært heldig som har fått lede denne flotte gjengen i år.  

Hilsen sosiallærerne Gry og Johanna  

Voldsløkkadagen 

Vi var veldig usikre på om vi kunne gjennomføre dagen som planlagt. 
Værmeldingen var ikke lovende, men den slo heller ikke til. Bolteløkka skoles 
elever hadde en fantastisk dag med mye aktivitet på mange forskjellige områder. 
Selv om læreren hadde organisert mange ulike aktiviteter, var elevene enda mer 
kreative. Noen brukte sandvolleybanen til sandkasse, og når både rive, spade og 
krafse sto tilgjengelig, ble det gravd mange fine hull. 

Fotballturneringen på mellomtrinnet ble vunnet av 7b. 7b ga lærerne en skikkelig 
god kamp, men måtte se seg slått med et par mål. 



Rehabilitering av Bolteløkka skole 

Siden i høst har skolen vært med på flere brukermøter sammen med 
Utdanningsetaten og Undervisningsbygg. Skolen har stilt med representanter fra 
FAU, vernetjenesten, tillitsvalgte, lærerstaben og ledelsen. Prosessen rundt 
hvordan bygget vil bli når det står ferdigstilt, har vært god. FAU har stilt opp med 
både faglig kompetanse og engasjement.  

Prosessen rundt midlertidighet er ennå ikke ferdig. Utdanningsetaten har lagt frem 
et forslag om at Bolteløkka skal være på Brynseng skole. FAU arbeider med å få 
ulike etater og politikkere til å se muligheten for å sette opp en brakkerigg på 
tomten til Veterinærhøgskolen. Hva som blir den endelige beslutningen, vet vi ikke 
ennå. 

AKS 

Denne våren har også vært preget av høy aktivitet. Kursene har hatt god deltakelse 
og mange har blitt litt utfordret på nye ting. Teatergruppa viste et lengre skuespill 
om Skatten på Sjørøverøya. Det har vært gøy å jobbe med og veldig gøy å få vise 
for publikum. Ellers har vi laget en tidsmaskin som blir flittig brukt, jentefotball er 
fortsatt populært og det er daglig høy aktivitet og god stemning rundt 
formingsbordet og ute i skolegården. 

Vi jobber videre med fokus på mat. Dette halvåret ha vi fokusert på bærekraft og 
registrert matsvinn for å minske mengden mat som kastes. Elevene er engasjerte 
og interesserte. 

Vi har ansatt 3 nye assistenter, Annie som er på Lillebasen og Hilde og Linda som 
kommer 1. august. 

Ansatte 

Tidligere i juni ble det lagt ut et skriv om hvem som skulle være kontaktlærere for 
de ulike trinnene og klassene på skolens hjemmeside. Vi vil presisere at det kan 
skje endringer i løpet av en sommerferie, men håper ikke at det skjer. Skolen har 
hatt for stor bemanning i skoleåret 2018/2019, og det vil bli noe mindre bemanning 
i det neste skoleåret.   

Gjenglemttøy 

Kom innom skolen og ta en titt gjennom alt som er gjenglemt. Kanskje finner du 
noe som hører til din familie. Alt tøy finnes i oppgangen utenfor festsalen fra 
torsdag 20.06.til og med torsdag 27. Vi samler alt fra skole og fra AKS. 



Nytt fra trinnene 

1.trinn 

"Første trinn! For deg og meg. For det var jo det vi var. Første trinn! Det var 
kjempestas, men nå er vi jo ferdig..."  

Det har vært et spennende år. Mye nytt som skulle læres, og mange nye inntrykk. 
Elevene har blitt godt kjent med alfabetet og tallene. Elevene har lært å lese, 
skrive og regne gjennom mange typer ulike aktiviteter. Den siste tiden har vi øvd på 
å skrive lengre tekster, og begynt å bli nysgjerrige på klokka. Nye vennskap har tatt 
form, og elevene har blitt mer selvstendige i løpet av året.  

Vi ønsker alle en riktig god sommer, og gleder oss til å se alle igjen i august.  

Vennlig hilsen, 

Lærerne på 1. trinn  

Mottak 

Vi i mottaksklassene har hatt en fin vår. Vi har hatt om emner som dyr, planter, 
fisker og fugler i Norge, lært om forskjellige yrker og Norges geografi. Vi har vært 
på flere turer, både småturer i nabolaget og større turer til Skullerud og 
kanopadling på Øvresetertjern. Vi har lært om 17.mai, og gått i 17.mai-tog.  
Snart er mange av elevene ferdige i mottaksklassene og skal videre til sin nærskole. 
Vi håper de sitter igjen med gode, grunnleggende norskkunnskaper og mange flotte 
opplevelser i Oslos natur. Vi takker for et kjempefint år sammen her på Bolteløkka 
skole og ønsker lykke til videre! 

2.trinn 

Det har vært en fin vår på 2. trinn. Vi har jobbet hardt, lært mye og hatt det gøy 
sammen. Vi har vært på mange fine turer, blant annet til skolehagen og 
Brekkeskogen. Vi koser oss sammen på tur! I år har vi også gått i barnetoget på 17. 
mai for første gang. Det var stor stas å vinke til kongefamilien! Vi ønsker dere alle 
en fin sommerferie og gleder oss til vi sees igjen i august! 

3.trinn 

Plutselig var skoleåret over, og elevene begynner å bli klare for ferie. I tiden etter 
påske, har vi hatt en god arbeidsperiode, og elevene har jobbet ivrig med addisjon 
og subtraksjon med høye tall, låning og tierovergang. Vi har også hatt en lærerik 
tur til Hovedøya. Der fant vi både krabber, reker, skjell og frittvoksende gressløk. 
Noen holdt en krabbe for første gang, og det var fin lek, samarbeid og undring i 
vannkanten og på land. Vi ser gode vennskapsbånd på tvers av klassene, og håper 
det vil fortsette når vi tar fatt på 4. trinn etter ferien.  



4.trinn. 

Tusen takk for fine gaver og ord på sommeravslutningene! 

Vi ønsker alle elever og foresatte en kjempefin sommerferie, og lykke til videre! 
Det blir mye nytt for både store og små neste skoleår - nye lærere, for noen ny 
skole, og ikke minst nye muligheter og utfordringer.  
Etter påske har vi jobbet med flere spennende temaer, og vi har hatt tverrfaglige 
opplegg i norsk, naturfag og samfunnsfag. Elevene viste stor interesse for temaet 
verdensrommet, og lesing av fagtekst har vært en sentral del i undervisning og 
hjemmearbeid. Samtidig har vi jobbet med å sørge for at alle har et godt og trygt 
læringsmiljø- Vi ser at systematisk arbeid med dette har gitt resultater ved at 
konfliktnivået er lavere, at det er bedre arbeidsro og at de har mer fokus på 
læring.  

Vi oppfordrer alle til å registrere seg på "Sommerles" - bibliotekenes lesekampanje 
for barneskoleelever i sommerferien. Kampanjen varer fra 1. juni til 31. august. 
Deltakerne samler XP (poeng) ved å løse oppgaver, stikke innom det lokale 
biblioteket for å hente kodeord, og fremfor alt, lese og registrere så mange bøker 
de bare orker i løpet av sommerferien! Deltakerne får dessuten eksklusiv tilgang til 
en spesialskrevet Sommerles-fortelling av forfatter Mari Moen Holsve. Deltakerne 
vinner digitale troféer og små premier de kan hente på biblioteket. Det er mange 
forskjellige premier å velge mellom, og deltakerne får beskjed når de har samlet 
nok XP til å hente en premie. Lesing er en grunnleggende ferdighet som må holdes 
ved like og oppøves. To måneder er lenge uten lesetrening. GOD BOK! 😊   
Link til registrering! https://sommerles.no/  
 

Tusen takk for et godt samarbeid med dere foresatte! Det er helt nødvendig for at 
barna skal lykkes og føle mestring både faglig og sosialt.   

Sommerhilsen og ønsker om alt godt videre fra Ragnhild, Svein Olav, Madeleine og 
Inger  

5.trinn 

Elevene på femtetrinn har den siste tiden jobbet mye i grupper og med 
læringspartner. I engelsk har elevene jobbet med Harry Potter og naturvitenskap.  
I matematikken har elevene øvd seg på å kunne identifisere egenskaper i 
geometriske figurer.  

Gjennom det tverrfaglige prosjektet «71 grader Nord» har elevene lært mye om 
Norge. De har laget PowerPoint og vært flinke til å fremføre foran publikum. 

https://sommerles.no/


I kunst og håndverk har elevene lært blåseteknikk med vannmaling. De har klart å 
skape farge og bevegelser i bilder.  

I kroppsøving har elevene fått øve seg på parkour, friidrett, kanonball, fotball, turn 
og styrketrening. Samarbeid, samhold og innsats har vært hovedfokuset på 
femtetrinn. 

Besøket til Geitmyra matkultursenter var en positiv opplevelse for elevene. De fikk 
se, lukte og kjenne på reinsdyrkjøtt. Reinsdyrhjertet tror vi satte et spesielt 
inntrykk hos elevene. De måtte lage maten selv og resultatet ble fantastisk. 

Takk for et spennende og lærerikt år. 

6.trinn 

Elevene på 6. trinn har i mai hatt det hektisk med kokkekamp. De har planlagt 
menyer og innkjøp, og så kom finaleuken der de skulle lage et toretters måltid 
uten hjelp fra voksne. Dette mestret de med glans, og dommerne var meget 
imponerte over det de klarte å få til på 1,5 time!  
Vi har også øvd mye på teaterstykket «Jungelboken» denne våren. Det resulterte i 
en oppvisning for foresatte og fadderbarn – elevene var proffe og det var magisk 
stemning på scenen! 
I samfunnsfag har elevene jobbet med prosjektet «En reise gjennom Europa» der 
de skulle lage en reisedagbok som inneholdt en realistisk reiseplan gjennom flere 
steder i Europa. Utfordringen ble tatt på strak arm, og resulterte i mange 
interessante skildringer. 
I begynnelsen av juni deltok hele trinnet på Vallecup, som fokuserer på samarbeid 
og fairplay. Elevene spilte gode kamper mot andre skoler i Oslo, men det ble 
dessverre ingen pallplass for Bolteløkka. Det de derimot var helt rå på, var heiarop 
og støttende kommentarer, og 6B endte faktisk opp med prisen for «Årets 
heiagjeng». Dette ble belønnet ved drikkeflasker til alle, og en ny klassefotball. 

7.trinn 

Vi på 7. trinn vil trekke frem turer vi har vært på nå på tampen av året. Vi har 
vært på zoologisk museum og hatt quiz. Turen ble avsluttet med grilling i parken. 
Begge klassene har sovet over på skolen, en slitsom, men hyggelig og skummel 
affære. Helt til slutt vil vi trekke frem avslutningsturen til Helgøya. Der var vi på 
besøk på en gård som driver økologisk kyllingdrift. Vi avsluttet i Helgøya klatrepark 
med grilling. Mye mestringsfølelse og grenser som ble flyttet.  

Bolteløkka skole ønsker alle foresatte og elever en god sommer!


