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Spente lærere foran møtet med 

de nye elevene…



«Hei, så 

koselig å sjå 

dokker!»

«Here we

only speak

danish…»

«Dokk ska

t TIP, ja??



«Oh, happy, happy days»



Hu bomma itj hu Carine, nei!



«Hvem greier å 

rekke venstre 

hånd i været?»

«Hjelpes, 

for et 

opplegg»



Lokalbefolkningen fulgte med…

«MØØØØ. Enda en 

gjeng fra Aglo…»



Bygga tårn av stein… nyttig, sjø!



Bare MÅÅÅÅ ha bilde av dæm



Også bygg-gutta kan lage tårn



HO på tur - igjen

«Pek på ei 

gul ku!»

«Han E 

serrrriøs…!!»



"Å, vi har lært så mytti artig i år!"

«Høyrefoten 

fremst, ja»



Oooooops, feil retning



«Fantastisk, 

ingen andre 

fikk det til…»

«Wow»



Galdhøpiggen - majestetisk



Kvelden før dagen – vakkert!



Vi kosa oss – og 

drømte om 2 469 m





2469 meter over havet





JIPPPI!!!!!!!



Herlig

dag på

Norges

tak



Vi på hjemmebane valgte FORBORDSFJELLET





Jan Erik (tror vi) gjør ting han ikke kan







Julecupen 

2018/19



DOMMER

!!!!##

Snille, søte 

dommer…

Dommer’n

e ei ku!!

Engasjert lagleder



Pretty women, yeahh, yeahh





«Hvis æ gir 3AFA sju 

ekstrapoeng…»

«…så bli’n

Rikard 

dritsur…»



«Å, æ bare ælske 
sånne laaaange 
volleyballkampa»



«Kjære 

ballen; kom 

til meg»

De som snakker med alt og alle - 1



"Kom t 

mæ å"

De som snakker med alt og alle - 2



"Kjære snille 

Gud, la SES 

få vinn i år!"



«Ok, GUTTA. Nå er 

ALT lov. Bit, slå, 

spark og klip!!»



Dæm som vant hele greia. TIP!!



Skummelt å bryte regler på Aglo





Næste år søke dæm på DH!



Dæm som bare må ha mat - 1



Dæm som bare må ha mat - 2



Dæm som bare må ha mat - 3

«Ingen ser 

mæ, sjø»



Dæm som må ta bilde av maten!

Cheeeeese!



…og dæm som må lag maten… 
maten…



Vi fikk oss nytt hus i høst. Jippi!!





Vi feira med masse blautkak!







Next to Perfect feira seg selv



«Yess, i fikk 

inn Moille-

sangen»





Feira 90-årsdag (sånn ca…) i høst



«Asså, æ 

jobbe, sjø!!»



Og så –

tidenes første julemarked på Aglo





Barnebarna til Rudolf Reinsdyr…



Fotosession

med han

Børge

En bitteliten

ridetur på Aglo



«Det var en 

gang ei lita 

jente…»Eventyrlige 

Aglo







Tilløp til kaos i 

bruktbutikken 

til SES



Dette treet ble selvsagt SKROTA….



….til fordel for verdens fineste tre



3AFA og 2BUA

på Stortinget



På Stortinget tar alle selfie



… og vi 

«lekte» at 

det var vi 

som satt 

på Tinget

Vi møtte 

stortingsrep. 

Arild Grande 

fra AP…,



Partimøte – Tradisjonspartiet e.l.



Lærer’n passa på som en hauk!



Sterkt besøk på Nobels Fredssenter



De som gjør ALT for å bli fotografert

«Ta bilde 

nååå!»



Mobilbruker….



Audition i NRK – fikk ikke jobb…



Dæm som rota sæ bort i NRKs 

kostymelager…



BUA-selfie nr. 7 i Frognerparken



He is just a lonely, happy cowboy



Norsk-time i TIP, og alle jubla…



Guttan og jentan på "GOLVET"



Skitur i 

Sverige!





Skitur = kos⁴



Kronerulling…brum-brum

Fartskontroll på 

Storlien…, sjø



«Bare en 

bitteliten 

pause…»





Bare liiiiitttt redd før skidebuten
«Ohhh, 

my God, 

heeelp!!»

«Bare 

såååå

enkelt»



Tøffing – starta med UTFOR!!





Vi har nok en smårar rektor, ja...
”Starter alltid

dagen slik, 

jeg.”



…som attpåtil er gift… «Asså, Sigbjørn. 

Kjøleskapet er den 

hvite greia som er 

veldig kald hvis du 

stikker hodet inni!»



Tøff duell i Holmenkollstafetten i år

PS: lærerne vant!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!



Eksamen 

på frisør

«Dæm va 

no bra flink»



Eksamen 4. juni



Gamle dager…

…og i dag!



Høst og vinter på skolen vårres



21. juni 2019…..

«Ingen lærera, 

ingen eleva, itjno

mas. Livet e så 

hærlig.»




