
Sommerbrev – juni 2020        

                                                                               

Kjære foreldre og foresatte!  

 

Sommerferien starter for elever og lærere, fredag 19.juni. Vi håper at alle får en avslappende og 

hyggelig ferie med mange gode opplevelser. 

Våren 2020 

Det har vært en annerledes og merkelig vår for oss alle sammen. 

Fredag 13. mars stengte myndighetene skolene. Det var en ny og utfordrende situasjon som ingen 

hadde erfaring med.  Hjemmeundervisning ble forberedt, gjennomført og evaluert. Skolens ledelse 

hadde ukentlige samtaler med FAU, hvor vi fikk innspill og tilbakemeldinger på hvordan 

hjemmeundervisningen fungerte for både elver og foresatte.  Skolen holdt åpent for sårbare elever, 

og for elever som hadde foresatte med samfunnskritiske funksjoner. Vi hadde mellom 3 og 24 elever 

som trengte dette tilbudet i en periode. I tillegg opprettet skolen en "Hjertetelefon" hvor elever 

kunne ringe til sosiallærerne for å snakke om stort og smått.  

Det var stor glede mandag 27. april da 1.-4. trinn og Mottaksklassen kom tilbake på skolen. Vi delte 

trinnene inn i små kohorter (grupper), og elevene hadde skolestart,  friminutter og skoleslutt til 

forskjellige tider. Renholdsrutiner, håndvaskrutiner, nyserutiner, antibac, holde avstand, ikke blande 

kohorter osv., osv. osv. De minste elevene forstod alvoret, men syntes nok at det å holde avstand var 

litt vanskelig. 

Hvis det var stor glede da 1.-4. trinn og Mottaksklassene "begynte" på skolen igjen, var det høy jubel  

og gledes brøl 11. og 12.mai da 5.-7.trinn kom tilbake til skolen. Enda en gang måtte vi reorganisere 

timeplaner, romplaner, oppstart- og sluttidspunkter, friminutt og hvilke trinn som skulle gå inn i Øvre 

og Nedre skolegård.  

Til slutt kom det nye smittevernregler 29.mai, hvor det i hovedsak ble innføring av 

trafikklysmodellen, nye råd om håndvask og presisering på hvor store kohortene kunne være. Ja, 

denne våren ble annerledes. 

Vi har ikke hatt Voldsløkkadagen, Bollashow, MIB, Bolladager, 17.maifeiring eller "farvel samling for 

7.trinn". 



Men vi har hatt mange gode dager sammen. Vi har hatt elever og lærere som har taklet utfordringer 

og endringer over en lengre periode. Vi har blitt tvunget til å bli enda mer digitale. Vi har fått mange 

erfaringer som vi skal ta med oss til høsten, og så har vi lært noe særdeles viktig; nemlig at vi klarer 

det meste så fremt alle drar sammen, er positive, ser etter løsninger og viser pågangsmot.  

Vi i ledelsen er ekstremt stolte over den jobben som lærerne våre har lagt ned siden 13.mars. Det 

koster å omstille seg, endring gjør litt vondt og samtidig kan frykten for å bli smittet av viruset også 

snike seg inn i underbevisstheten. Takk til alle ansatte som har stått ekstra på for å gjøre hverdagen 

så trygg og ren som mulig for alle oss som er på Bolteløkka skole hver eneste dag. 

Takk til elever og foresatte som har vært positive og støttet opp under stadige endringer i en til tider 

uforutsigbar og kaotisk situasjon. Ikke rart at Bolteløkka er en flott skole. 

Oppstarten høsten 2020 

Vi starter opp litt annerledes 17.august enn vi vanligvis ville ha gjort. Trafikklysmetoden gir oss 

fortsatt gult lys. Det vil si at elevene vil begynne til ulike tider også til høsten, men noe mindre spredt 

enn det har vært til nå. 

1.- 4. trinn vil begynne 08.15 og 5.-7. trinn og Mottaks klassene vil begynne 08.30.  

Vi vil sende ut en skolemelding tidlig i august som vil inneholde den informasjonen dere måtte trenge 

til skolestart. 

 

Rehabilitering av Bolteløkka skole 

Siste informasjon er at vi skal være på Bolteløkka skole i skoleåret 2020-2021. Det har også kommet 

informasjon om at skolebehovsplanen er satt på vent i et år. Hva dette betyr i praksis vet vi ikke 

ennå. Torsdag 18.juni var rektor med på et informasjonsmøte med Undervisningsbygg og 

Utdanningsetaten med tanke på reguleringssaken i Eugenies gate 12  for utvidelse av skolens 

uteareal. UBF og UDE ønsker tidlig til høsten å organisere informasjonsmøter og brukermøter for 

beboerne i nærområdet, FAU, elevrådet og skolens ansatte. De ga tydelig utrykk for at de vil at 

skolen, nærområdet og eventuelle frivillige organisasjoner skal komme med innspill til hvordan vi 

tenker at den nye tomten kan brukes på en best mulig måte både for skolen som uteareal og for  

familier og ungdommer i nærområdet. Medvirkningsprosessen vil starte etter at de har hatt 

oppstartsmøte med PBE og fått viktige tilbakemeldinger for planarbeidet.  

 Les mer på denne lenken her for å følge reguleringssaken; 

https://innsyn.pbe.oslo.kommune.no/saksinnsyn/casedet.asp?mode=&caseno=202009589  



Endring i ledelsen i løpet av høsten 

Undervisningsinspektør Marit går av med pensjon i oktober. Vi kommer til å savne Marit, men unner 

henne å tre inn i pensjonistenes rekker. Marit har arbeidet på Bolteløkka skole i to perioder og den 

siste perioden har vart siden 2009. Skolen og AKS vil i løpet av høsten markere Marits avgang. Vi 

kommer tilbake til dette mot høstferien. Marit vil arbeide frem til begynnelsen av oktober. 

 

AKS 

AKS rakk en omgang med kurs før skolene ble Corona stengt og det meste ble litt annerledes. Mens 

skole og AKS var stengt delte våre ansatte tips til aktiviteter med dere via hjemmesiden. Noen av 

dere sendte oss fine bilder av dere når dere prøvde dette. AKS i kohorter var en veldig annerledes 

opplevelse. Rart for barna å ikke kunne gå ut og inn som de vil, ikke leke med barn i andre grupper og 

ikke ha så mange leker og aktiviteter å velge hvor de er vant til i annekset. Det er også noe fint med 

faste grupper. 4. trinn har brukt festsalen mye og hatt 4. klasseklubb hele perioden, flere blir bedre 

kjent med barn på eget trinn, vi har hatt fine turer i nærmiljøet, vi har danset mer ute, bokklubben 

har møttes og rød gruppe 2. trinn har lest hele Harry Potter og de vises stein! Vi er glad for en flott 

gjennomført Vernissage med mange foresatte, den kan nok gjøres utendørs flere ganger. 

 

Ansatte 

Tidligere i juni ble det sendt ut et skriv om hvem som skulle være kontaktlærere for de ulike trinnene 

og klassene. Vi vil igjen presisere at det kan skje endringer i løpet av en sommerferie, men håper 

selvfølgelig at det ikke skjer. Fra høsten 2020 vil Bolteløkka skole oppfylle lærernormen.. 

 

Nytt fra trinnene 

1.trinn 

1.trinn kom tilbake til en litt annerledes skolen etter at vi åpnet igjen. Elevene har jobbet mer 

individuelt, og de har derfor blitt vant til å jobbe med en arbeidsplan i løpet av skoledagen. 1. trinn 

har også blitt veldig gode på å skrive logg. Vi har hatt et ekstra fokus på stor forbokstav, mellomrom 

og punktum.   

Vi har også hatt fine turer i nærområdet, inkludert en til Bislett stadion for å overlevere plakater av 

seg selv til Impossible games. Nye vennskap har også oppstått da elevene har vært i mindre grupper, 



og det har vært positivt for klassemiljøet. I engelsk har vi laget en digital ordbok, og vi har i løpet av 

de siste ukene lært navnene på ulike dyrearter.   

Mottak 

 

Hei! 

Vi i klasse A1 og A2 i mottak syns det var leit at koronaviruset kom og at vi alle måtte være hjemme. 

Det er mye lettere å lære seg norsk når vi er på skolen! Men vi skjønte at det var viktig å holde seg 

hjemme.  

Elevene jobbet godt og bra med hjemmeoppgaver de fikk. Vi lagde hjemmeskole-opplegg for to uker 

av gangen, som elevene kom og plukket opp på skolen. Blant annet hadde vi et prosjekt om dyr og et 

om Norge.  

Vi lagde flere Youtube-videoer til klassene. Der snakket vi om påske, viste oppgaver i kunst og 

håndverk og leste bøker for elevene. Det var veldig populært og ble godt mottatt! 

 

Gleden var stor da skolen åpnet igjen, vi fikk se hverandre igjen og øvd mer på norskkunnskapene 

våre. Mottaksklassene jobber godt i timene, er en blid og positiv gjeng som syns det meste er 

interessant og morsomt. På grunn av korona har det blitt mer tid ute enn det pleier, men vi har kost 

oss med gym og norsk ute i det fine været.  

Vi lærere på trinnet er så stolte av elevene våre! Da de startet i høst kunne de lite norsk, men nå har 

vi lange og fine samtaler på norsk!  

Det blir trist å ta farvel med denne fine gjengen, men vi er sikre på at de kommer til å klare seg bra i 

de nye klassene sine.  

Vennlig hilsen lærerne i mottak 

 

2.trinn 

Da det ble hjemmeskole i mars var det viktig for oss at elevene fikk oppgaver og opplegg som elevene 

kunne jobbe selvstendig med. Det var flott og lærerikt å få tilbakemeldinger fra dere foreldre, fordi 

dette ikke var noe vi hadde erfaring med. Gjennom dagen fikk vi meldinger, oppgaver som var gjort 

ferdig og spørsmål fra elevene. Det var så gøy å kunne følge skoledagen hjemme hos dere. Vi er så 

imponerte over alt elevene fikk gjort, og hvor godt arbeidet ble gjort. Her var det både 



regneoppgaver, innspilling av lesetekster, faktatekstskriving og dagbok. Et minipåskeverksted som 

resulterte i fine påskeharer fikk elevene også tid til. For en flott innsats dere gjorde under denne 

tiden, vi er utrolig imponerte og takknemlige! 

Det var så godt å komme tilbake til en «normal» hverdag her på skolen igjen. Den 27. april kunne 

endelig elevene komme tilbake etter lang tid med hjemmeskole. Vi har etter hvert blitt eksperter på 

å vaske hendene opptil flere ganger daglig, og dette er nå blitt en naturlig del av skolehverdagen. 

Elevene var flinke til å holde avstand til hverandre, selv om det noen ganger kunne være ganske 

annerledes at skolegården var delt i to med et sperrebånd. Heldigvis kunne vi etter hvert ta vekk 

sperrebåndet, og hele trinnet kunne endelig få løpe fritt rundt i skolegården og leke med hvem de 

ville og hvor de ville. Det var gøy for oss å se!  

Elevene har jobbet veldig godt med å skrive denne våren, og har blitt gode til å skrive lengre 

sammenhengende tekster. Vi har observert bønnefrø på vinduer, med observasjonsdagbok i Book 

Creator. Noen er kanskje så heldige fortsatt å ha en plante hjemme? Vi har lært mye om planeter, 

sola og månen. Det er spennende å snakke om, og det er morsomt å lære nye ord som solsystem og 

asteroide. Elevene har også lest mye, og vi har lært om vikinger, hieroglyfer, egypterne og lang og 

kort å-lyd. Spørreord har vi også arbeidet med, og det har vært spennende å kunne lage spørsmål til 

tekster vi har lest. I matte har vi arbeidet mye med tabeller og søylediagram, og elevene har hatt 

forskjellige undersøkelser i klasserommet. 

Vi takker for et fint, og litt annerledes vårsemester! Nå håper vi dere får en fin og avslappende 

sommerferie! God sommer!  

Hilsen 

Else Britt, Ingvild, Sigrid og Anna Katrine 

 

 

3.trinn 

Kjære alle barn og voksne på 3.trinn  

Vi er så glade for at de siste ukene av 3.klasse har vært som 3a og 3b! Det er så godt å få være lærere 

for hele den flotte gjengen vi har. Gjensynsgleden var også stor blant elevene da vi endelig kunne 

møtes igjen etter uker med hjemmeskole. Vi merker at elevene både setter pris på hverandre, det 

sosiale samværet, skolearbeidet i klasserommet og ikke minst gleden ved å være det store “vi”.   



Perioden etter påske har vært dominert av hjemmeskole, kohortgrupper i både fire-, tre- og nå i 

tospann. Hjemmeskolen har gitt elevene et positivt steg fremover når det gjelder digitale ferdigheter. 

Dette blir bra å utvikle og jobbe videre med til høsten.  

Nå er det mange barn på trinnet som er i ferd med, eller skriver sammenhengende. Vi har hatt 

daglige små drypp med stavskrift, elevene har øvd flittig og mange har blitt veldig flinke. Vi vet at 

elevene er klare for å starte 4.klasse med sammenhengende skrift.  

Ellers har vi vært to fine turer i skolehagen. Elevene er greie med hverandre, inkluderer i lek og er 

aktive. Det er hyggelig å være på tur med denne gjengen. Oppdeling i forskjellige kohorter dette 

kvartalet gjør også at flere har lekt med andre barn enn de pleier- og det opplever vi har vært positivt 

for miljøet i klassene.  

Et av høydepunktene denne våren har kanskje vært å tegne seg selv i papp til Impossible Games. Det 

ble mange fargerike og fantasifulle plakater. Elevene bar sin egen figur ned til Bislett stadion og fikk 

sette den i et ledig stolsete. Det var stas å se hele 3.trinn representert på Bislett.  

Tusen takk for godt samarbeid med dere foreldre og tusen takk for at vi får “låne” de fantastiske 

barna deres. Carl gleder seg til å fortsette med trinnet neste år, mens Dag Øyvind og Helin takker for 

henholdsvis to og tre år med disse fine barna. Vi kommer til å savne dere! Vi ønsker dere alle en 

strålende sommer.   

Sommerklem fra lærerne på 3.trinn  

  

4.trinn. 

 

Sommerbrev fra fjerdetrinn. 

Dette ble en veldig annerledes vår for oss alle. Men vi synes at elevene på fjerdetrinn har tatt stadig 

nye utfordringer og forandringer på en god måte. Og mye er takket være positive og behjelpelige 

foreldre. 

Hjemmeskole var jo helt ukjent for oss. Elevene viste at de fant fram til nødvendig informasjon og 

gjorde oppgavene. Det var imponerende å følge med på arbeidet som de gjorde. Mat&helsetimer ble 

dokumentert med fristende bilder av både søtt og salt. Timer i kroppsøving gjorde stuene om til 

hinderløyper.  

Men selv om hjemmeskolen gikk bra for de aller fleste, så var gleden stor da vi kunne møtes på 

skolen igjen. Det var riktignok i mindre grupper, kohorter, men friminutt og turer var felles for 

klassen. Det krevdes trening og tålmodighet for å få nye rutiner på plass, men vi synes det fungerte 

bra. 



Så kom beskjeden om at enmetersregelen ikke skulle gjelde for skolebarn. Hurra, vi kunne være 

sammen med hele klassen. Skoledagene ligner mer på de vi hadde før. Det føles godt. 

Det ble en del forandringer på planene som vi hadde for våren. Trinnet skulle ha hatt 17. 

maiarrangementet.  Kirke- og museumsbesøk måtte utgå. Svømmingen ble satt på vent. Men vi har 

hatt mange fine turer til grønne lunger i nærmiljøet. Nærmiljøet har mye å by på. Og det har vært 

nyttig og hyggelig å kunne være andre steder enn på skolen.  

Nå er vi klare for sommerferie og late dager. Og i august møter vi opp som femteklassinger på 

selveste mellomtrinnet! Vi skal ta med oss alt vi har lært, og bygge videre på det. Det blir spennende. 

Riktig god sommer! Hilsen alle på fjerdetrinn. 

 

5.trinn 

Ferien nærmer seg etter en annerledes vår. Vi er så stolte av elevene på 5. trinn, som tok 

utfordringen med Ipad og hjemmeskole på strak arm, og viste en ny og selvstendig side av seg selv. 

De har lest mye instruksjoner, og vi er generelt sett både imponerte og fornøyde med elevenes 

innsats og innleveringer i denne perioden. Vi har alle fått forbedret våre digitale ferdigheter, og er 

svært glade for at vi fikk Ipader i  forkant av pandemien. Gjennom plattformen Showbie, Teams og 

mobilsamtaler, synes vi at vi har hatt god kontakt med elevene under hjemmeskolen. Enkelte elever 

blomstret, mens noen var nok også litt ensomme. Vi er alle enige om at det er godt å være tilbake!  

Nå som vi har vært samlet på skolen i 5 uker, har vi også sett at gjengen har hatt godt av å jobbe i 

mindre grupper. Det sosiale limet har blitt sterkere, og nye vennskap har oppstått. Vi har hatt 

kartlegginger i lesing og regning etter at elevene kom tilbake til skolen, og vi er beroliget over 

resultatene. Det har blitt et varmere miljø på trinnet, og vi ser frem til å ta fatt på den nye 

lærerplanen i høst sammen med elevene vi har blitt så glade i. 

Sommerhilsen fra lærerne på 5.trinn 

 

6.trinn 

Et annerledes semester er nå over. Vi vandrer videre mot sommerferie og inn i en tid der vi blir de 

eldste på Bolteløkka skole. 

Våre sterkeste minner i 2020 er knyttet til fadderbarna. Vi har fått vært med på mange flotte turer ut 

i skogen sammen med dem. På skolen fikk noen av oss besøke klasserommet deres, mens resten fikk 



besøk av fadderbarna i vårt eget klasserom. De viste oss ting de selv hadde laget og sjettetrinn ble 

ganske imponert over arbeidet. Vi setter stor pris på å få være sammen med dem. 

Hjemmeskolen kom brått på oss alle, men vi har klart oss bra i denne rare tiden. På hjemmefronten 

har vi jobbet med multiplikasjon og divisjon, skrive lengre tekster, lage tegneserier på engelsk, kunne 

kjenne igjen småfuglenes lyd og utseende, diskutere med læringspartnere på teams, ha styrketrening 

på stuegulvet og elevene har laget mye god mat på egenhånd. Det ble gjort og levert mye bra arbeid i 

denne tiden, og vi lærere hadde mange fine stunder sammen med elevene over internett. 

Tiden etter hjemmeskolen har vært en balansegang mellom faglige forventninger og det sosiale. Oss 

voksne opplever at vi har klart å innfri begge forventinger på en god måte. Vi har vært mye ute den 

siste tiden, men vi har også klart å jobbe med rettskriving, setningsanalyse, engelske ordklasser og 

sannsynlighet. Vi har hatt mye fysisk aktivitet på Lille Bislett, og Stensparken, vi har badet på St. 

Hanshaugen og vi har hatt utedag på Voldsløkka. 

For oss voksne var det morsomt å se elevenes artistiske side da de jobbet med sine bidrag til Bislett 

Games. Bolteløkka skole og alle foreldre kan virkelig være stolte over innsatsen og bidragene fra alle 

384 flotte elever! 

  

 

7.trinn 

Eleven på 7.trinn har på utmerket vis taklet de utfordringene de har møtt denne våren med 

hjemmeskole. Elevene har lært seg selvstendighet, og viktigheten av å ta ansvar. De har jobbet 

strukturert og godt med skolearbeidet, og imponert oss voksne som jobber på trinnet. 

Etter at vi kom tilbake til skolen har vi hatt fine dager sammen. Vi har jobbet mye med tekstforståelse 

og med matteoppgaver, og gjennomførte på tampen av skoleåret overgangsprøver med fine 

resultater. Vi har også brukt mye tid ute samme med lek og moro. Elevene fikk en verdig avslutning 

på sine år her på Bolteløkka med rosesermoni, sang og  piknik i parken. 

Vi vil takke for fine år sammen på Bolteløkka, og ønsker alle elevene lykke til videre. God sommer. 

 

Bolteløkka skole ønsker alle foresatte og elever en god sommer! 


