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Nytt skoleår 
 

Et nytt skoleår er på trappene. Noen 

skal over på ungdomsskolen, 

mange skal et klassetrinn opp, og 

noen får sin første skoledag. 

 

Nye elever 

Vi håper at alle de «store» elevene tar 

godt imot de ferske, spente og små 

førsteklassingene. De trenger hjelp og 

støtte – det danner grunnlag for en flott 

framtid på Bygdøy skole. 

 

Faddere 

Tradisjonen tro vil mange av de større 

barna være faddere for de små. Husk at 

fadderoppgaven ikke slutter brått og at 

elevene kan trenge råd og vink i lang tid 

framover. Det kan dreie seg om 

praktiske småting som kan virke 

uovervinnelig for en som kommer rett 

fra barnehagen, eller det kan være 

praktiske tips som at «Svein er ikke 

skummel, selv om det noen ganger kan 

virke sånn». 

 

Foreldrene 

Og dere som er foreldre; kan ikke dere 

minne de alle nye (og gamle) fadderne 

om at det er veldig greit å si «hei» og 

smile? Mer skal kanskje ikke til. 

 

  

 

Årshjul 
 

Sommeren føles lang akkurat nå, 

men høsten kommer dessverre 

fortere enn vi liker.  

 

Kanskje er det nettopp derfor lurt  

allerede nå å ha i bakhodet at når 

høsten kommer, skal årshjul 

arrangeres. Er vi litt i forkant kan 

dette arrangeres før den mørke 

høsten kommer. Da blir alt mye 

enklere. 

 

Er vi ute i god tid, får elevene en flott 

og hyggelig start på semesteret og 

foreldrene slipper enklere unna – det 

er tross alt mye enklere å arrangere 

noe i august/september enn i 

oktober/november? 

 

Trenger du tips til årshjul? 
 

Grillings, hyttetur i Nordmarka, rebusløp i Kongeskogen, tautrekking (alle barna mot alle fedre 

– barna vinner garantert!), bading, båttur til Steilene eller et annet sted (det er faktisk ofte 

mange båter i en klasse hvis alle stiller opp), piknik i Frognerparken med lek & moro, refleksløp 

for de som sverger til årshjul i november, osv. 

 

Vær kreativ – med litt innsats og planlegging kan årshjulet bli superhyggelig for både barn og 

voksne. 
 



  Sommer 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          

 

 

 

 

 

 

Trivselsregler 

Elevene har selv vært med på å lage trivselsregler. Etter at «fotball og lek 

i alle timer» og «mer fri» var vraket, fant elevene frem til noen ganske 

fantastiske regler, nemlig; 

 

Vi respekterer hverandre og inkluderer hverandre    

Vi er gode forbilder 

Vi er venner og leker fint sammen    

Vi arbeider hardt og har tydelige mål 

 

Stormøtet  
 

Årets stormøte handlet om mobbing; «hva handler den om og hvordan kan vi bedre vår 

håndtering?». Vi hadde vært så heldige å fått to dyktige og engasjerte foredragsholdere, Grethe 
Nordhelle og Jon Gangdal til å dele noen av sine tanker med oss.  

De som var til stede fikk høre om både spennende, morsomme og tragiske historier. Vi fikk 
høre om den «usynlige» mobbingen, utestengning.  

Verken foreldre, skole eller hjelpeapparat slapp unna kritikk, men er det en sak som kanskje 

oppsummerer det hele, er det helt enkle og innlysende, at man skal bry seg og at man ikke 

skal lukke øynene for egne barns feiltrinn. Det store feiltrinnet er ikke nødvendigvis mobbingen 
isolert sett, men det at man kvier seg for å ta tak i den. 

* * * * * 

FAU ønsker at stormøtet skal engasjere og treffe bredt, men dessverre har ikke oppmøtet de 

senere årene vært som ønsket. FAU ønsker å gjøre noe med dette, og dersom du har tanker 

om form, innhold, temaer eller foredragsholdere, så ta kontakt med din klasses FAU-
representant. 
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17. mai – feiring med «gammel» vri 
 

17. mai feiring på Folkemuseet med leker, is og premier er en av FAUs oppgaver, og 

det er 5. trinn som har ansvaret for gjennomføringen av arrangementet. Vi takker 
alle som stilte opp, og gjorde denne dagen til en flott opplevelse for store og små. 

Som vanlig startet årets 17. mai på skoletrappen med flotte mai-sanger fra alle elevene, 
rektors tale og korpsmusikk! 

Nytt av året var at toget endte opp på 

festplassen på Folkemuseet - slik det ble 

gjort i "gamle dager". Her ble det 

oppvisning av leikarring og felespill, samt  

fremføring av koret og taler. Med god plass 

og godt lydanlegg kunne alle i år både se 

og høre all underholdningen samtidig som 

man kunne sitte ned med en is i 
amfitrappen - fantastisk flott! 

De tradisjonelle lekene, pølsebod, 

kakebod, isbod, lykkehjul og alt som hører 

med på 17. mai ble avholdt til glede for 
store og små. 

FAU takker for et godt og hyggelig 

samarbeid med Folkemuseet som gjør at 

vi kan feire nasjonaldagen vår i så flotte og 

tradisjonsrike omgivelser! 

 

Bygdøy skoles venner 
 

Venneforeningen fikk en positiv mottagelse i skolemiljøet gjennom etableringsåret, men har 

foreløpig ikke økonomiske midler nok til å investere i et større prosjekt som var ambisjonen.  

 

En målrettet vervekampanje også utenfor skolemiljøet  er derfor planlagt høsten 2018. En 

oppgradering av samlingssalen er en av ideene som har vekket mye entusiasme og står høyt 

på ønskelisten. 

 

Vennegruppen er også på facebook.   

 

Lyst til å bidra? Vipps 100 kr (støttemedlem) eller 300 kr (familiemedlemskap) til 

46056 eller bruk bankkonto 1503.80.37339. Andre gavebeløp er vi selvfølgelig også 

svært takknemlig for. 
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LYD- og FILMSTUDIO 
 
BAKS har spilt inne til FAU at det mangler et 

lyd- og filmstudio på skolen. 

FAU synes tiltaket er supert og har besluttet 

å støtte dette med kr. 30.000,-. 

 

Det fullverdige studioet skal kunne brukes 

både i undervisningen på skolen og av BAKS, 

og man ser for seg en rekke spennende 
aktiviteter, så som: 

• Film- og musikkvideoer 

• Musikkproduksjon 

• Sang og hørespill 
• MMS 

 

  
 

Studio har fungert veldig bra på andre skoler, 

og vil også være en aktivitet – blant mange 

– som kan bidra til at de eldre barna i 3. og 

4. klasse vil fortsette på BAKS. 
 

Hvor blir det av alle penga?  
 
I tillegg til lyd- og filmstudioet har FAU i år 
bidratt med støtte til blant annet: 

• Skolens 90-års-jubileum 

• Justerbare basketkurver til gymsalen 

• Avslutningsfest for 7. klasse 

• Ungdomsskolemøte med Ruseløkka 

• BAKS 

• Stormøte 

• DJ til nyttårsballet 

• Bøker og materiell til biblioteket 

• Aftenposten junior-abonnement 

• Reflekser med skolens logo 

• Utstyr til 17. mai-feiring og felespiller  

• Innebandykøller, rockeringer, 

lagbånd (30 av hver) 
• Bidrag til Kodeklubben 

I tillegg går 50 % av overskuddet fra 

aksjonsdagen til en veldedig organisasjon 

som besluttes av elevene. 

 

FAU får så å si alle sine inntekter fra 

aksjonsdagen og fra telefonkatalogen. Tusen 

takk til alle som bidrar!  

 


