
Prosjektarbeid på 5.trinn! 
Av Lotte og Helene 

På 5.trinn har vi jobbet med prosjektarbeid i flere uker! Her ser dere bilder fra de fem forskjellige 
prosjektarbeidene de har holdt på med: pubertet, Micro:bit, matsvinn, konflikter og komponering! 
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Skoleavisen 
UTGAVE 3                                                                                                                                                              PERIODE 4: KRITISK TENKNING

SKØYEN SKOLE 15.FEBRUAR 2021

INTERVJUER FRA 
PROSJEKTARBEID PÅ 5.TRINN 

Vi har 
intervjuet 5 

elever fra 
5.trinn.  

LES MER PÅ 
SIDE 4 OG 5!

100DAGERS-FEST PÅ 1.TRINN 
22.januar 

feiret 1.trinn 
at de hadde 

gått på 
skolen i 

100 dager!  

LES MER OM FEIRINGEN PÅ SIDE 9! 

SKØYTEDAG⛸ ! 
15.januar var 7.trinn på 

skøytedag! 

SE BILDER FRA 
SKØYTEDAGEN 
PÅ SIDE 8!  

❄❄



Redaksjonen 2020/2021! 
Redaksjonen består av seks elever på 5.trinn: Hanna i Bauge, Lotte i Bauge, 
Aurora og Amelia i Ægir og Helene og Else i Huge. 

Redaksjonen har møter ca annenhver uke. Da jobber vi med innholdet i 
skoleavisen. Skoleavisen kommer ut etter hver periode på skolen, så ca 
annenhver måned. 

Har du tips til hva vi kan ha med i avisen? Eller kanskje du vil dele et 
leserinnlegg, en vits eller en tegning du har laget? Send oss gjerne ditt bidrag 
til Ylva eller Martine på mail: 

ylva.knudsen@osloskolen.no eller martine.sorlie@osloskolen.no 
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Periode 4: 
Kritisk 
tenkning!  
Av elevrådet.      
Side 3 

Prosjektarbeid 
på 5.trinn! 
Av Lotte og Helene.                 
Side 4 og 5 

Tidsfordriv! 
Av Else og Amelia. 
Side 6 og 7 

Aktuelt! 
Av Hanna og 
Aurora.                
Side 8, 9 og 10 

AKS: Ny 
baseleder på 
Midi! 
Av redaksjonen. 
Side 11



Periode 4: Kritisk tenkning!  
Skrevet av: Elevrådet  

Periode 4 heter «Kritisk tenkning» 🧠  og karaktertrekket denne perioden er: selvstendighet!  

I elevrådet har vi snakket om det å være selvstendig. Vi synes det er viktig at vi øver oss på å ikke bry 
seg så mye om hva andre mener, bli enda tøffere og stå opp for våre egne meninger 🗣 . Vi må huske 
på at man ikke trenger å være redd for å være uenig med andre. Vi må stole på oss selv! Det er lurt å 
øve seg på å tenke gode ting om seg selv og si oppmuntrende ting om seg selv - til seg selv🤍 .  

Vi må akseptere at vi er ulike og har forskjellige meninger, og vi må vise respekt og forståelse for 
hverandre. Vi må tåle at andre er uenige i det vi selv mener, tenker og tror på.  
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VI HAR LAGET 4⃣  PUNKTER SOM OPPSUMMERER DET VI SYNES ER 
VIKTIGST Å HUSKE PÅ I DENNE PERIODEN: 

• Tenke selv🤔 ! 

• Stå opp for egne meninger📢 ! 

• Tro på deg selv💪 ! 

• Ikke gi opp, prøv ig jen🔁 !
🎤  SANGTIPS FRA ELEVRÅDET: 

https://www.youtube.com/
watch?v=yT7tIA1RMrw 

https://www.youtube.com/watch?v=yT7tIA1RMrw
https://www.youtube.com/watch?v=yT7tIA1RMrw


Prosjektarbeid på 5.trinn!  
Av Lotte og Helene 

På 5.trinn har de jobbet med forskjellige prosjekter de siste 
ukene. De fem forskjellige prosjektene er: pubertet, 
Micro:bit, matsvinn, konflikter og komponering! Vi har 
intervjuet en elev fra hver basis som forteller mer om 
prosjektarbeidet! Vi har spurt dem om:  
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Jonas i Bauge 
1. Komposisjons prosjekt. Vi skal lage en rap  
2. Det som er morsomst er nok at man synger og at det er 

en melodi. Det som er rart er å høre sin egen stemme 
og det som er litt vanskelig er å finne riktig melodi 
sånn at det passer med teksten.  

3. Jeg visste ikke at man kunne ta en mikrofon på 
iPaden sånn at det ble en forsterker på den. 

4. Ja, det er sosialt fordi man jobber sammen.  
5. Mat og helse prosjekt. Da hadde vi om matsvinn, 

det var spennende!

Linnea i Huge 
1.Prosjekt pubertet, vi skal lage en forelesning om et 
tema som vi skal presentere for klassen. Eksempler er hår 
på kroppen, kviser, svette 
2.Det er gøy å lære om det, men det er også flaut og 
rart. Flaut fordi man ser kroppen og viser alt ogsånt. Det 
er litt vanskelig å snakke om ting som er flaut.   
3.Jeg vet ikke helt om jeg har lært noe nytt 
4.Det er sosialt fordi vi samarbeider og prater mye 
sammen ogsånt 
5.Jeg syns matsvinn prosjektet var det gøyeste!

1.Hvilket 
prosjekt driver du med 

nå? 
2.Hva synes du er gøy, rart og 

vanskelig med arbeidet? 
3.Har du lært noe nytt? 

4.Er det sosialt å arbeide med 
prosjekt? 

5.Hvilket prosjekt likte 
du best?
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Magne i Ægir 
1. Vi lager en podcast om en konflikt som har vært i 

verdenshistorien.  
2. Gøy og være med i en podcast og snakke med 

læringspartneren. Rart å snakke om konflikter fordi 
det ikke er noe vi har så mye om fra skolen. Skrive 
ned manuset er vanskelig fordi det kan ta litt tid 

3. Amerikanske borgerkrigen fordi det er det jeg 
skriver om 

4. Sosialt fordi jeg jobber med læringspartneren min 
5. Programmering var det morsomste!

Filippa i Hyme  
1.Programmering 
2.Det er litt vanskelig fordi man ikke vet hvordan alt 
fungerer men ganske gøy når man får det til. 
3.Vi har ikke startet ordentlig ennå så vi er i startfasen 
4.Læringspartneren min hadde ikke læringsbrett så vi 
samarbeider, men egentlig jobber man hver for seg. 
5.Likte best podcast, hadde om andre verdens krig.

Kasper i Edda 
1. Jeg driver med matsvinn. 
2. Jeg syns det er gøy å lage mat å jobbe med gruppa. Det 

er vanskelig å lære noe nytt, men vi lærer veldig mye om 
miljø og det er bra 

3. Lært at mat som vi kaster egentlig er noe vi kan bruke til 
å lage masse god mat.  

4. Vi samarbeider i grupper så det er veldig sosialt.  
5. Musikk og matsvinn syns jeg var de morsomste 

prosjektene.



Tidsfordriv! 
Av Else og Amelia  

 

SUDOKU!         VITSER & GÅTER 

 
 

SOSIALBINGO! 
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Ingen vits å kjede seg i vinterferien! Her 

er noen tips til hva du kan g jøre!

Hva er det som går og 
går, men aldri kommer 
til døra?

Hva er sjokoladen 
til ansiktet?

Svar på gåtene: Klokka og Smil-sjokoladen. 



 
VINTERKRYSSORD! 

SE HIT! 
Andreas i Huge har sendt inn denne fine tegningen til avisen!  
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Aktuelt: hva skjer på Skøyen? 
Av Hanna og Aurora 
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KARNEVAL 2021! 
Hvordan blir karneval i år? 

Alle er nok veldig lei av å måtte avlyse ting på grunn av korona, og det er kanskje ingen 
overraskelse at vi karnevalet må gjennomføres på en annen måte enn vi pleier.  

MEN karneval blir det! Vi har karneval i klassene. Alle får kle seg ut, det blir limbo og hygge! Det 
blir også arrangert en konkurranse av elevrådet om hvem som tar det beste bildet! Vinneren 

kåres etter vinterferien. Vi venter i spenning 🤩

SKØYTEDAG PÅ 7.TRINN! ⛸  



 

 

Hentet fra: https://www.moseplassen.no/2016/01/de-skjonneste-islyktene-med-botter-og-boller/ 
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100-DAGERSFEST PÅ 1.TRINN! 

Fredag 22.januar hadde 1.trinn gått 100 dager på 
skolen, og det feiret de med en stor fest hele dagen! De 
startet dagen med å synge sang for rektor på skoletoget 

og rektor holdt en tale for alle elevene og lærerne på 
1.trinn. Elevene fikk lov til å ha med seg en ekstra god 

matpakke og de lekte mange morsomme leker! 

https://www.moseplassen.no/2016/01/de-skjonneste-islyktene-med-botter-og-boller/
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HER KOMMER VINTERN! 

1. SNØBALL: Det er gøy å kaste snøball, men det er farlig å kaste på hverandre. Derfor er det 

ikke lov her på skolen. Kast på blinkene! 

2. AKEBAKKEN: Ett og ett brett av gangen. Maks to på brettet. Vært forsiktig så du ikke treffer 

den foran deg i bakken. Vi aker til høyre og går opp til høyre! De voksne bestemmer. Alle 

typer akebrett er lov, men ikke akematter. Akebrett og ski må stå inntil vegg/trapp mot 

Frognerparken. Det er ikke aking før skoletid.  

3. SNØHULER OG ANDRE BYGGVERK: kan brukes av alle. Ingen kan eie en hule eller en borg 

de har laget.  

AKEBAKKE FOR 1.-3.TRINNAKEBAKKE 4.-7.TRINN

Husk at det ikke er 

lov til å ake ned 

mot Skoletorget!!
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AKTIVITETSSKOLEN: VI HAR INTERVJUET DEN NYE BASELEDEREN PÅ MIDI! 

Har du vært baseleder før?  

Nei, jeg har ikke vært baseleder før.  

Hvordan synes du jobben er?  

Jeg trives godt i jobben min. Den er 
veldig morsom og læringsrik!  

Hva går jobben din ut på?  

Jeg har kontortid på formiddagen mens 
barna er på skolen. I kontortiden lager 
jeg dagsplaner, lister og jeg prøver å 
planlegge litt aktiviteter vi skal ha med 
barna. Jeg er også med på ulike 
tverrfaglige møter og har en del kontakt 
med foreldre. Når barna er ferdige på 
skolen og AKS starter så bruker jeg tiden 
min sammen med barna. Da hender det 
at jeg er med å tegne eller perle, 
sparker fotball ute.. eller andre 
morsomme ting. Jobben min går ut på 
hjelpe de voksne og barna til å ha en 
best mulig dag på AKS. 😊   

Når begynte du i jobben? 

Jeg begynte å jobbe som baseleder på Midi rett etter juleferien.   

Er det gøy å være med så mange barn? 

Det er veldig gøy og koselig å bruke mye tid med alle barna!  

Hva liker du best med jobben din? 

Det jeg liker best med jobben min er alle de fantastiske barna og voksne. Føler meg veldig 
heldig som får lov til å bruke dagen min sammen med de alle! Jeg lærer noe nytt av barna 
hver eneste dag, det synes jeg er kjempefint!
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