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Kjære foreldre/foresatte til elever på Borge Ungdomsskole! 

Da er vi godt i gang med siste innspurt før en lang sommerferie for elevene. Nå gjelder det å 
holde koken, det er fremdeles mulig å gjøre en innsats som får ferien til å føles ekstra 
fortjent.  
 
3. april hadde vi besøk av barnehagene i vårt nærmiljø. De fikk oppleve Disney – 
forestillingen som elevene i valgfag Sal og scene hadde laget. Barnehagebarna satt som 
tente lys gjennom hele timen det varte. Et veldig flott gjennomført arrangement.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Borge Aktiv har nå satt ut aktivitetskasser til hvert trinn (Yatzy, Uno, kort osv) til de små 
friminuttene.  Vi samarbeid også med Teknisk avdeling om å få oppmerket flere ballbaner 
rundt skolen, etter ønske fra elevrådet.  
 
Vi opplever sydende liv utendørs i både storefri når alle må ut og småfriminuttene som 
ingen må ut. Hyggelig å se glade, aktive ungdommer.  
 
Hva skjer fremover:  
 
Vi har vårdugnaden, Rusken i uke 18, der bidrar vi til et rent og pent lokalmiljø.  
 
Frist for å velge valgfag 7.mai, info kommer også på Transponder.  
 
Info om 17. mai. Vi ønsker at så mange av elevene som mulig er med og feirer 
Grunnlovsdagen ved å gå i tog i byen.  De elevene som deltar får avspasering de 2 siste 
timene mandag 3. juni.  Mange elever har meldt seg på buss både til byen og retur fra byen. 
Det er viktig at de som har meldt seg på faktisk benytter seg av det, dette gjelder spesielt 
fra byen, hvor mange har ombestemt seg og det kjøres nærmest tomme busser tilbake.  
Mer info om bussavganger, og tidspunkter kommer på Transponder.  
 
For 10. trinn nærmer det seg eksamen, datoene er:  
Tirsdag  14.5.   Trekk i skriftlig eksamen 10. trinn  
Onsdag   15.5.   Repetisjonsdag for matematikk/engelsk 10. trinn  
Torsdag  16.5.   Eksamen i matematikk  
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Mandag  20.5.   Forberedelse norsk 10. trinn  
Tirsdag  21.5.   Eksamen hovedmål   
Onsdag  22.5.   Eksamen sidemål  
Torsdag  23.5.   Forberedelse engelsk 10. trinn  
Fredag  24.5.   Eksamen engelsk  
Tirsdag   4.6.   Trekk muntlig eksamen 10. trinn  
Onsdag  5.6.   Forberedelse muntlig  
Torsdag  6.6.   Muntlig eksamen 10. trinn  

 
Mandag  27.5.   Skygging 8. trinn  
Tirsdag   28.5.   Skygging 8. trinn  
 

Arbeidsuke for 9. trinn  - uke 21 
 
Ta konktakt om noe av dette er uklart, eller om dere lurer på andre ting! 
 
Nå vil vi bare få ønske dere en varm og god maimåned.  
 

Hilsen alle oss på Borge U 
 

 
 
 
 
 
 
 
 


