
 

Til alle elever og foresatte på Bøler skole. 
Julen 2019 

Førjulstiden er alltid hektisk, men også hyggelig. I alle klasser har det vært juleforberedelser, 

og litt gjenstår også denne siste uka. Det er godt å gjøre noen litt annerledes oppgaver på 

skolen, selv om det faglige fortsatt skal ha fokus også nå inn mot juleferien.  

  

Det kommende året vil for oss på skolen stå i utviklingens og 

forandringens tegn. Som mange kjenner til, skal læreplanen for skolen 

fornyes, gjennom den såkalte "Fagfornyelsen 2020". Den nye læreplanen 

trer i kraft fra høsten 2020, men vi på skolen vil bruke mye tid og energi 

på å sette oss inn i den, for å være klare til å ta den i bruk fra høsten. Det 

er omfattende endringer som kommer. For å trekke fram noen elementer, så legges det opp til 

mer tverrfaglig og tematisk organisert undervisning, skolens verdigrunnlag skal ha et sterkere 

fokus i undervisningen, og fagplanene med tilhørende kompetansemål endres. For de som er 

nysgjerrige på hva som kommer i den nye læreplanen, anbefaler vi å gå inn på 

Utdanningsdirektoratets hjemmeside https://www.udir.no/  

 

Det er to større prosjekter som er i gang på skolen, begge er knyttet til området mellom 

skolen og General Ruges vei. Skolen vil få ny avfallsstasjon og varelevering. Dette vil fjerne 

mesteparten av kjøring inn og ut av skolegården, som vi dessverre er avhengige av i dag. Det er 

også etablert en skikkelig sykkelparkering, med plass til over 150 sykler. Det er noen detaljer 

som står igjen før anlegget kan åpnes, men vi håper og tror vi er i gang med nye rutiner tidlig 

på nyåret. Et annet stort prosjekt, er "prosjekt Grusbanen". Dette er et prosjekt som har som 

mål å etablere et multifunksjonsanlegg på den store grusbanen. Prosjektet styres av 

Bymiljøetaten, og skolen deltar i utformingen med representanter fra FAU, ledelse, ansatte og 

elever. Planene vil utvikles gjennom vårhalvåret, og forhåpentligvis er vi i gang med arbeidene 

så snart det er praktisk mulig etter at planene er utarbeidet. 

 

Også i år har skolen i samarbeid med FAU gjennomført en svært vellykket "Vær 

tøff – Bli Z" aksjon hvor bruk av refleks fokuseres. Alle vi som kjører bil om 

morgenen vet hvor viktig det er at fotgjengere bruker refleks. Målet er jo at alle, 

både barn, ungdom og voksne, skal bruke refleksene. Vi har ingen å miste! Vi 

minner samtidig om skolens sterke ønske om at kjøring til Bølerhallen unngås. 

 

Gjenglemt tøy er en stor utfordring. Vi ber om at alle som har ekstra tøy på 

skolen, tar dette med hjem før jul, og sjekker ut om noe skal fjernes eller legges 

til. Sjekk samtidig glemmekassene som står rundt omkring. Etter jul blir alt 

gjenglemt tøy lagt ut på bord i gangen utenfor helseavdelingen. Da er det "fritt fram" for å 

forsyne seg. Etter en uke blir resten av tøyet fjernet fra skolen. 

 

Vi er inne i den siste skoleuka før jul. Tirsdag 17. desember er det innebandydag for 

ungdomstrinnet, onsdag 18. er det juletregang for alle klasser, og fredag 20. er siste dag før 

jul for alle klasser. Alle elever begynner kl 08.15 denne dagen, og slutter kl 11.30. AKS er 

åpent fra samme tid. Kl 08.30 samles alle elevene i skolegården for felles juleavslutning. 

Første skoledag etter nyttår er torsdag 2. januar 2020. Skolen begynner til vanlig tid.  

 

Vi ønsker alle elever og foresatte en riktig god jul, og et godt nytt år! 

 

Morten Sesseng 

rektor 

https://www.udir.no/

