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Alle har muligheter! 
Lær noe nytt hver dag! 
Bogstad skole er en VI skole! 





 Bogstad skole satser på kultur! Og hva er 
kultur på Bogstad? Kultur er et samlebegrep 
for musikk, dans, drama og andre kulturelle 
ytringer. På Bogstad skole går 
kultursatsningen langs tre linjer: 
 
1. Undervisning i kulturfag (musikk, dans, 
drama, kunst og håndverk) 

 2. Den kulturelle skolesekken og andre 
eksterne prosjekter 

 3. Egne produksjoner: 
 
 

 



 Bogstad skole ønsker at alle elever får delta i 
større produksjoner innen drama og musikk. 
Vi tror at dette er viktig for elevene, både 
kulturelt og faglig. 

 Hvert år skal det lages en stor produksjon i 
gymsalen for elevene på 6. trinn 

 Hvert andre år skal det lages en for elevene 
på B-basen i gymsalen 

 Hvert år skal det lages en Festforestilling av 
og med avgangselevene 
 



 Bogstad skole er bygd som en baseskole 
 60 elever per trinn 
 A-basen:    1. og 2. trinn 
 B-basen:     3. og 4. trinn 
 C- og D-basen:    5., 6. og 7. trinn 

 
 

 Trinnmøter og teammøter 4 timer per uke 
 Personalmøte 1,5 timer per uke 



 Vi snakker MED elever og foresatte. 
 Våre elever er alles ansvar. 
 Alle  aktørene på skolen bidrar.  

 
  Kontoret, vaktmester, ledelsen, lærere,  

        assistenter, AKS-personalet og 
        administrasjonen på AKS. 
 Vi deler god undervisningspraksis. 
 Vi deler informasjon. 
 Vi deler god arbeidsmoral og holdninger. 
 

Åpenhet 



Eksempel, hentet fra boken 21st Century skills: 
learning for life in our time (Trilling og Fadel 
2009),  



 
 

 Kompetansemålene i LK06  
 
 Tydeliggjøre de langsiktige målene for elevene 
 
 Ha høye ambisjoner på elevenes vegne. 

 
 Tett oppfølging av den enkelte elev. 

 
 Gode tilbakemeldingsrutiner. 

 
 Likt tilbud til alle elevene på trinnet. 

 
 Variasjon i arbeidsmetoder. 
 
 Elevene må arbeide med 

       komplekse oppgaver. 
 
 
 



 Oppstartsamtale i august hvor  
       lærerne setter seg resultatmål og 
       utviklingsmål. 
 
 Oppfølgingssamtale 
 
 Medarbeidersamtale 
 
 Oppsummeringssamtale 

 
 Teamsamtaler med fokus på resultater, læringsmiljøet og elever 
 
 Ledelsen observerer undervisning 
 
 Ledelsen veileder lærere 
 
 Marte Meo- veiledere veileder lærere 

 
 Nyansatte går på 50 – timers kurset 
 "Forsterket lærerutdanning" 
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