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Kjære foreldre/foresatte til elever på Borge Ungdomsskole! 

Nå er det øyeblikkelig ferie, og vi takker for samarbeidet om et spennende og fint år på 
Borge U.  
 
Sommerferien er lang, det er nok deilig for de fleste å tenke at nå kan jeg slappe av i mange 
uker. For noen er fravær av små og stor forpliktelser helt nydelig, men det kan også være en 
tid hvor man blir passiv og litt slækk. Vi har lyst til å minne om at våre elever fremdeles er 
mer barn enn voksne, og trenger litt struktur og orden i livet sitt, selv på sommeren. Det er 
også på sommeren hvor elever opplever flere fristelser, og mer frihet. Vi ber dere som 
foreldre å holde godt øye med ungdommene deres, vit hvor de er og med hvem, ring gjerne 
til foreldrene til vennene sånn at dere kan følge godt med hva de driver med. På den måten  
danner man trygghet rundt dem, som de sårt trenger noen år til.  
 
I løpet av skoleåret vi snart har tilbakelagt, har det skjedd mange positive, flotte ting her 
ved Borge ungdomsskole. 
I så å si hver eneste måned gjennom skoleåret så har både elever og ansatte gitt det lille 
ekstra og bydd på seg selv enten det har vært ved Halloween, jul eller påske.  
Ungt entreprenørskap ble aviklet ved skolen i januar, det har vært arrangert både 
kulturkafé og litteraturuke.  Elevenes innsats har resultert i betydelige pengesummer 
samlet inn til veldedighet ved flere anledninger, og det har i tillegg vært arrangert et 
fantastisk skoleball for 10. trinn og morsmålsdag hvor skolens over 40 morsmål ble gjort 
stas på på ulike måter. 
Borge ungdomsskole er en levende og mangfoldig skole med engasjerte elever. Dette viste 
de også da over 200 barnehagebarn ble inviterte som publikum til en fantastisk forestilling 
med elever fra Sal og Scene.  
Elever fra Borge ungdomsskole har deltatt i klassequiz, blitt superfinalister i Energikampen 
Østfold og vunnet prisen for beste salgsteam fra Sparebank1 stiftelsen. 
 
Det kan trygt sies at Borge ungdomsskole er en skole der mange aktiviteter foregår, og en 
skole som man er stolt av å være en del av. 
 
 
 
Hva skjer i juni? 
 
Uke 23 
 
Mandag 3.6   Utlevering av standpunktkarakterer 
Tirsdag 4.6     Trekk muntlig eksamen 10. trinn 
Onsdag 5.6     Forberedelse til muntlig eksamen 
Torsdag 6.6    Muntlig eksamen 10. trinn 
 
Uke 24 
 
Mandag 10.6    Andre pinsedag 
Tirsdag  11.6     Oslotur for 10. trinn 
Onsdag 12.6     10. trinn avspaserer de 3 første timene 
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Uke 25 
 
Tirsdag 18.6    9. trinn er på tur til onsdag 19.6 
Onsdag 19.6    8. trinn og 10. trinn har piknik og fotballturnering 
Torsdag 20.6   Sykkeltur\turdag for 8. trinn, avspasering 9. trinn 
Fredag  21.6    Sommeravslutning for 8. og 9. trinn 
 
 
 

Husk også å notere datoene for høstens foreldremøter : 
3/9 - 8. trinn 
10/9 - 9. trinn 
17/9 - 10. trinn 
 
 
 
Da gjenstår det bare for oss her ved Borge ungdomsskole å ønske dere alle en riktig god 
sommer og takke for et innholdsrikt og flott år med godt samarbeid.  
 
 
Med vennlig hilsen alle oss på Borge ungdomsskole. 
 
 
 
 
 
 


