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 Periodens avisoppslag 
Periode 3: Skape og utforske  
 
-------------- REDAKSJONEN 
 

o 4.trinn startet perioden 

med samling i hallen. 

 

o 7.trinn jobber med årets 

Retastisk-prosjekt. Vi har 

intervjuet tre elever på 

7.trinn som forteller om 

prosjektet.  

 

o 5.trinn har hatt 

juleverksted med 

fadderbarna på 1.trinn. De 

lagde lykter av 

syltetøyglass.  

 

o Kjeder du deg i juleferien, 

sjekk ut tidsfordrivsiden. 

 

o Elevrådet forteller hva de 

holder på med denne 

perioden.  

 

o På AKS har de laget 

julekalender.  

 

o 4.trinn har K&H-periode. 

 

o Det er desember og jul på 

Skøyen skole. Vi markerete 

med julegrantenning og 

Lucia. 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

LET OG TELL! KLARER DU Å 

FINNE ALLE NISSENE SOM 

GJEMMER SEG I AVISEN? 

 

Hvor mange fant du? _________  



 

 

   

   

Samling i hallen med 

4.trinn 
Ny periode: skape og utforske!  

 

-------------- REDAKSJONEN 
 

Periode 3 heter skape og utforske 

og karaktertrekket for denne 

perioden er nysgjerrig. Den 19. 

November hadde 4.trinn ansvar 

for fellessamlingen. Det var så fint 

at hele skolen kunne samles i 

hallen igjen! 

 

4.trinn viste oss hvordan det å 

skape, forske og være nysgjerrig 

gjør at vi lærer mer. 4.trinn sang 

sanger og leste for oss, både på 

norsk og engelsk. 
 

 

 

19. November er også dagen da 

alle elever i hele Norge danser 

BliMe-dansen. Det gjorde vi også! 

 
 

 

Elevrådet 
Hva skjer i elevrådet for tiden? 

 

 

PERIODE 3: SKAPE OG UTFORSKE! 

Husk å ha litt ekstra fokus på å 

være nysgjerrig denne perioden, 

både ovenfor hverandre og verden 

rundt deg! Følg med når noen 

snakker, engasjer deg og spør 

mer! 

 

I elevrådet har vi den siste tiden 

arbeidet videre med våre 

hjertesaker dette året. 

 
 

 

Etter avstemmingen i elevrådet hvor 

vi bestemte at vi skulle jobbe for 

skillevegger i dusjen, skolemelk og 

nye baskebtallkurver, hadde 

elevrådslederne et møte med rektor. 

Der bestemte vi at elevrådet skulle 

skrive et brev for hver sak som 

skulle sendes til Oslo bygg og FAU. 

Vi venter spent på svar! 

 

VINNERE AV GULLKOSTEN FOR 

PERIODE 2: 6. OG 7.TRINN! 
-------------- ELEVRÅDET 

 



 

 

 

Retastisk på 7.trinn 
Skrevet av: Ole, Leif & Oscar  

 
Vi har snakket med tre syvende klassinger om prosjektet «Retastisk». De fortalte at de syns 

prosjektet var gøy og spennende, men også litt frustrerende. I år har de lagd pysjbokser, de 

fortalte at de begynte å tegne skisser før de fant stoff som de tok med hjemmefra også 

begynte de å sy. De fikk inspirasjon fra lærerene. Tidligere syvendeklassinger har pleid å lage 

et nett, men i år fikk de muligheten til å lage pysjbukser fordi det ble litt lettere for Mette å 

hjelpe alle hvis vi lagde pysjbukser. Vanligvis pleier det å være et stort show i hallen før jul 

hvor alle gruppene øver på en dans de skal vise frem samtidig som de viser frem det de 

har laget. På grunn av korona skal elevene filme slik at foreldrene kan se hva de har laget. 

 



 

 

 

Bilder fra juleverkstedet!  

Fadderjuleverksted på 1. og 5.trinn 
  

-------------- REDAKSJONEN 

 

Oppskrift på Julelykt 
 

Du trenger:  

Tomt og rent syltetøyglass, hvit maling, 

svamp, blyant, saks, selvbekledende folie og 

telys 

 

Fremgangsmåte: 

 

Ta den selvbekledende folien og tegn 

forskjellige former på siden med papir. Tegn 

ca. 6 former. Klipp ut alle formene. Ta av 

papiret og klistre formene på glasset. Dypp 

svampen i den hvite malingen og dekk 

syltetøyglasset med maling. La malingen 

tørke. Når malingen har tørket tar du av 

formene så det ikke er maling der hvor 

formene har vært. Ta oppi et telys og tenn 

på så har du en kjempefin julelykt du kan 

ha selv, eller gi bort i gave.  
 

 

 

 

Onsdag 1. Desember var fadderbarna på 

1.trinn sammen med fadderne sine på 5.trinn. 

De hadde juleverksted sammen og lagde 

julelykter! 

 

Syns du de var fine? 

Se på oppskriften ved siden av og  

lage selv da vel! 

 

 

 

  



 

 Tidsfordriv 
  

Vet du hvorfor vi feirer jul?  
Les dette!  
 
-------------- LEIF 
 

Jul er en årlig høytid. Julen er 

opprinnelig en hedensk fest som 

ble feiret i flere kulturer fordi sola 

snudde. Dette kalles vintersolverv.  

 

Hedenskap er en betegnelse på 

eldre religioner som var i eksistens 

før de religionene som finnes i 

dag, eller for enkeltpersoner i 

andre religioner enn 

kristendommen.  

 

I kristen tradisjon feires jul til 

minne om Jesus fødsel. Det er 

også fra Jesus fødsel vi teller 

årene.  

 

Julen feires 24. eller 25. Desember 

på forskjellige deler av verden. I 

Norge feirer de fleste 24. 

Desember, men i USA ferier de 25. 

Desember.  

 

På julaften får vi gaver av 

julenissen og vi spiser god mat. Vi 

vasker og pynter huset vårt. Mange 

lager og spiser pepperkaker  

og har en fin kveld.  
 

 
   

 



 

 

 

Julemysteriet på Skøyen skole 
Skrevet av: Ariane, Astrid & Edith   

 
Vaktmesteren ville ha høyere lønn fordi han ikke syns han fikk nok. Det var samling i hallen 

og vaktmesteren gikk til rektor og sa at han ville ha mer i lønn, men rektor syns han fikk 

nok. Da ble han veldig sint og gikk ut av hallen. Nora ville også ha mer i lønn fordi hun ville 

ha nye høye Gucci innesko. En dag kom rektor til skolen klokken 07.45 og da hun skulle se 

på pokalene i glasskapet som hun gjør hver dag, så hun at noen hadde ødelagt glasset i 

skapet. Noen hadde stjålet alle pokalene!!  

Rektor så at det lå en hammer, sorte øreklokker og et stort nøkkelknippe med nøkler til alle 

rom på hele skolen sammen med det knuste glasset på gulvet, rektor tenkte: «Hvem er det 

som har gjort dette?».  

- Var det Nora fordi hun ville ha nye Gucci innesko, eller var det vaktmesteren fordi han 

var sint fordi han ikke fikk høyere lønn? 
 

 

 

Riktig svar: Vaktmesteren fordi han ville ha høyere lønn. 



 

 

 

Her ser dere bilder fra prosjekt Julekalender på Lille!  

Julekalender på AKS 
-------------- ANNE-KARI 
 

Vi på Lille-AKS har jobbet med prosjekt 

Julekalender! Alle som vil kan være med å 

lage sin egen kalender på Kreative Spirer. 

Prosjektet varte frem til 30. November og 

alle klassene har fått sine egne dager til å 

lage kalender på. Prosjektet har vært en 

suksess og det har vært mye glede blandt 

barn og voksne. Vi har tegnet, klippet og 

telt. Hjemmelaget kalender er skikkelig kult! 

Mange av barna lager også kalender til seg 

selv, søsken og til og med besteforeldre!  

 

Vi på Lille ønsker alle på Skøyen skole en 

god jul! 

Hilsen alle barna på Lille og Anne-Kari på 

Kreative spirer <3  
 

  
              «HJEMMELAGET KALENDER 

            ER SKIKKELIG KULT!» 
 

 

 

 

 

  



 

 

  

 

Kunst og håndverksperiode på 4. trinn 
 

 

 

På fjerde trinn har de malt Guernica etter Picassos bilde. Bildet er i 24 deler og elevene har 

malt hver sin bit. De har sett etter en liten bit og forstørret det og malt med ulike gråtoner. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  

 

 

Nasjonale prøver på 5.trinn 
Skrevet av: Leif og Ariane 

 
5.trinn hadde nasjonale prøver på starten av skoleåret. Nasjonale prøver er i norsk, engelsk 

og matte. Det er en prøve alle 5.klassinger i hele Norge gjennomfører, dette er for å 

kartlegge hva elevene kan. Elevene har 50 minutter på seg til å gjennomføre hver prøve. Etter 

prøven har de en samtale med kontaktlærer om hvordan det gikk på prøven. Resultatene 

deles inn i tre nivåer, nivå 1 betyr at man må øve litt mer på faget. Nivå 2 betyr man kan 

det man skal og nivå 3 betyr at man er ekstra flink i faget. I år var Skøyen skole blandt de 

beste i Oslo i alle tre prøvene.  

 

 

 

  

Psykologisk førstehjelp på 4.trinn  

 
I løpet av høsten har 4.trinn gjennomført opplæring i psykologisk førstehjelp. De har lært om 

røde og grønne tanker. De røde tankene er de plagsomme tankene og de grønne tankene er 

de hjelpsomme tankene. Alle mennesker har både røde og grønne tanker og ved å lære mer 

om forskjellen på de, kan vi bli flinkere til å lete frem de grønne tankene. Fjerde trinn lærte 

også om «hjelpehånda» som er et ryddesystem for tankene våre.  

 

 



 

 

 
Bilde fra julegrantenningen 1. desember!  

O jul med din glede! 
Vi feirer jul på Skøyen skole 

 

 

Julehilsen fra ledelsen  
 

Kjære elevene våre, 

Vi er så heldige som har 

elever som står på, og gjøre 

det beste ut av 

skolehverdagen. Som dere vet 

må Norge fortsatt slite med 

pandemien, og vi vet at en 

del av dere har vært syke. 

Takk for at du er hjemme når 

du er syk, og kommer tilbake 

glad og klar for skolearbeid 

når du er frisk. 
 

For det at dere står på og 

jobber, gjør at vi scorer høyt 

på nasjonale prøver både på 

5. trinn og 8. trinn. Den 

jobben dere gjør hver dag gir 

resultater, og gjør dere klare 

for et godt liv videre. I den 

siste tiden, hvor det har vært 

snø og kulde og mulighet for 

aking, har vi sett så mange 

glade elever. Vi vet at dere 

dere har det gøy sammen og 

tar vare på hverandre ellers 

også, men  
 

spesielt nå har vi sett mye 

glede. Snø og kulde 

kommer og går, fortsett å 

ta vare på hverandre og ha 

det gøy sammen. Vi 

mennesker klarer alt bedre 

når vi trives. Takk for at du 

sørger for at både du selv 

og andre har det bra. Da 

ønsker vi den enkelte en 

god jul, også gleder vi oss 

til å møte deg igjen i 

januar. 

Juleklem fra oss i ledelsen 
 

   

 



 

 

 

 

Trenger du noen å snakke med i 

juleferien?  
Kjære barn og ungdom i Oslo! 

Vi vet at livet er annerledes akkurat nå. Nå 

i jula kan det bli ekstra vanskelig om du 

ikke har det så bra hjemme. Det finnes 

voksne der ute som ønsker å lytte til det 

du har på hjertet. 

Nedenfor er det en liste over steder du kan 

ringe/chatte hvis du trenger noen å snakke 

med! 
 

 

STEDER DU KAN RINGE/CHATTE HVIS DU 

TRENGER NOEN Å SNAKKE MED: 

 

ALARMTELEFONEN FOR BARN OG UNGE TLF: 

116 111 (ALLTID ÅPEN) 

MAIL: alarm@116111.no 

 

BARNEVERNVAKTEN I OSLO 

TLF: 404 27 777 (ALLTID ÅPEN) 

MAIL: barnevernvakten@bfe.oslo.kommune.no 

  
 

KORS PÅ HALSEN (RØDE KORS) 

SAMTALETILBUD FOR ALLE OPP TIL 18 ÅR. 

DU KAN RINGE, MAILE ELLER CHATTE. 

TLF: 800 333 21 (KL. 14.00 – 22.00) 

 

MENTAL HELSE UNGDOM 

OM DU ER TRENGER NOEN Å PRATE MED OM 

PSYKISK HELSE. TLF: 21 456 100 (KL. 09.00- 

15.00) 

 

KIRKENS SOS 

TLF: 224 000 40 (ALLTID ÅPEN) RING, SEND 

MELDING ELLER CHAT. 

 

PIO-UNG 

ER DU BEKYMRET FOR NOEN I FAMILIEN, EN 

KJÆRESTE ELLER EN VENN? TRENGER DU 

NOEN RÅD? TLF: 224 91 922 (MAN TIL FRE 

KL 10.00 – 15.00, TIRS KL. 11.00 – 19.00) 

CHAT: TIRS OG ONS KL. 16.00-20.00 
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