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Skoleavisen 
UTGAVE 6                                                                                                                                                  PERIODE 7: SAMARBEID OG SAMHOLD 

SKØYEN SKOLE 15.JUNI 2021 

IS-TEST! 
Vi i redaksjonen har testet ulike 

is! Les reslutatet på SIDE 10! 

🍦

VINNERE AV 
FOTOKONKURRANSEN! 
Se alle vinnerbildene fra 

fotokonkurranse på SIDE 5 OG 6! 

📸

NABOLAGSFABRIKKEN! 
Les mer om hva du kan gjøre 

for å bidra til å lage veggmaleri 
på Skøyen på SIDE 7! 

🎨



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

Vi har hatt redaksjonsmøter ca. annenhver uke hele dette skoleåret. Av og til 
møtes vi oftere. I møtene jobber vi med innholdet i skoleavisen som kommer ut 
etter hver periode på skolen, ca. annenhver måned. Denne utgaven av 
skoleavisen er den siste dette skoleåret.  

Lengre ned i avisen kan du lese intervjuer av oss i redaksjonen hvor vi forteller 
litt om hvordan vi syns det har vært å jobbe med skoleavisen i år! 🎤  
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Periode 7! 
Av: elevrådet!           
SIDE: 3 

Aktuelt!  
Av: Aurora og 
Amelia!              
SIDE: 4-7 

Intervju med 
redaksjonen! 
Av: Alle i 
redaksjonen!    
SIDE: 8-9 

Tidsfordriv! 
Av: Helene og Else! 
SIDE: 10-12 

Sommerhilsner!  
Av: Ledelsen på 
skolen!                
SIDE: 13



Periode 7: Samarbeid og 
samhold 👫  
Av: Elevrådet 

Periode 7 heter «Samarbeid og samhold» og 
karaktertrekkene denne perioden er inkluderende og raus.  

På årets siste elevrådsmøte snakket vi om hvordan vi kan 
være inkluderende og rause ovenfor hverandre for å få til 
et godt samarbeid og samhold på skolen 💚  Noe av det vi 
var enige om er at vi må bidra inn i samarbeidet og lytte til hverandre. Det blir lettere hvis vi 
respektere hverandres meninger og er positive ovenfor hverandre 👍  Det er viktig å huske på at det 
blir vanskelig å få til et godt samarbeid hvis noen ikke gidder å være med å bidra, selv om man 
kanskje synes det er kjedelig eller vanskelig. Vi må hjelpe hverandre når vi trenger det, og hvis vi ikke 
klarer å løse opp i problemene selv så kan vi snakke med en trygg voksen på skolen 💗  

På skolen har vi læringspartnere 👭  Det er veldig fint for samarbeidet og samholdet fordi vi får øvd på 
å diskutere og argumentere, samtidig som vi må samarbeide for å komme frem til de gode løsningene. 
Hver gang man får en ny læringspartner skal man hilse på hverandre og si noe om seg selv 👬  Det 

hjelper for samarbeidet at vi kjenner hverandre 👫  

______________________________________________________________________________________________________________________________________ 
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Her er bilder fra årets siste elevrådsmøte i Allrommet. Vi 
har ikke fått møttes så ofte som vi pleier i år på grunn av 
covid-19, men vi har fått gjort masse viktig 
elevrådsarbeid allikevel 📸   

For eksempel har vi fått gjennomført karneval på en litt 
annerledes måte, vi har hatt fotokonkurranse, holdt 
taler, laget videoer og masse mer 🎭  

GOD SOMMER FRA ALLE OSS I ELEVRÅDET! 



Aktuelt! 📢  
Av: Aurora og Amelia 
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Vigelandsuka! 🎨  
I uke 21 var det klart for den tradisjonelle 

Vigelandsuka på Skøyen. Her ser dere noen bilder 
fra arbeidsprosessen på 5.trinn. De har 

samarbeidet med fadderbarna på 1.trinn. Elevene 
på 1.trinn tegnet rundt seg selv på store ark som 

elevene på 5.trinn fylte med farger. 

Livet i fjæra 🐠 🐚  
På 2.trinn har de lært om livet i fjæra i uke 21 og 22. Vi har lært om livet i fjæra i nærområdet. Vi har 
gått tur til Bygdøy, lagd plakater og undersøkt hvilke dyr og arter 
som lever i fjæra. På Bygdøy sjøbad undersøkte vi og samlet vi 
ting til akvariumene som vi har laget på 
skolen. Her er noen bilder av akvariumene.  
Se så mye fint!  
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Fotokonkurranse! 📸  
Denne våren har vi hatt en fotokonkurranse på skolen. Alle elevene kunne sende inn sitt bilde i tre 

ulike kategorier: «Alt blir bra», «Mobbefritt» og «Rødt nivå». Vinnerbildene kan du også se i 
vinduene ved malersalen.  

 

Dribler´n! ⚽  
I år kunne vi heller ikke ha Dribler´n og tikamp på skolen sånn som vi pleier, 
men alle trinn har hatt driblern´n og spilt mot hverandre på trinnet. Her er 

noen bilder: 



 
VINNERNE ER 🏆 

1.trinn: August og Jenny 

2.trinn: Theodor, Johan og Benjamin 

3.trinn: Gustav og Teo 

4.trinn: Leif, Vittorio og Alma 

5.trinn: Emil August, Margrete og Olivia 

6.trinn: Ludvig og Emmy 

7.trinn: Henrik, Sigurd og Kaia 
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Informasjon fra Nabolagsfabrikken: Om 
veggmaleri på Skøyen! 
Mange i nabolaget mener at Skøyen sentrum er veldig grått og trist. Derfor har flere 
organisasjoner gått sammen for å skape nye veggmalerier ved jernbaneundergangen i 
Verkstedveien. I løpet av sommeren skal en kunstner jobbe med hvordan et av 
maleriene skal se ut.  

Vi ønsker også å smykke selve undergangen og inviterer barn og ungdom på Skøyen til 
å gi innspill til denne veggen. 

Hvordan kan du gi innspill? 

Send inn forslag i form av kommentarer, inspirerende bilder, tegninger, og hva enn du 
har å komme med til hei@nabolagsfabrikken.no. Alle forslag taes imot med takk    

Følg gjerne disse reglene: 

• Det finnes ingen dårlige ideer, vi støtter ville ideer! 

• Se etter muligheter ikke begrensninger 

• Ha det gøy  

Frist for innsending er søndag 27.juni. 
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Intervju med redaksjonen! 🎤  
Av: redaksjonen  
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AMELIA 
Hvordan har det vært å være i redaksjon? 

Det har vært veldig gøy også har jeg lært mye mer om å skrive, lage kryssord og masse forskjellige ting.  

Hva har du likt best med skoleavisen? 

Kunne skrive masse, være med vennene mine og ha det gøy sammen. Også har det vært gøy å se hvordan skoleavisen har 
blitt også blir man litt stolt av at man har vært med på å lage den. 

Hva har vært utfordrende? 

Utfordringen har av og til vært at man av og til har hatt litt dårlig tid.  

Vil du anbefale det til andre, hvorfor? 

Jeg vil anbefale det til andre fordi man har det gøy med flere fra andre klasser. Man lærer å skrive bra, finne bra vitser på 
internett. Så man blir god til å finne det man leter etter på internett. Anbefaler det veldig for de som liker å skrive. 

ELSE 
Hvordan har det vært å være i redaksjonen? 

Kjempegøy. Vi har gjort veldig mye gøye ting og skrevet mye tekster. Jeg har også lært mer som skolen! Blitt mer 
kjent med alt som skjer på skolen, på de forskjellige trinnene.    

Hva har du likt best med skoleavisen? 

Å lage selve avisen, som et produkt. Det har også vært veldig hyggelig på redaksjonsmøter.  

Hva har vært utfordrende? 

Det å komme på ideer til hva vi skal skrive om.  

Vil du anbefale det til andre, hvorfor? 

Ja! Spesielt for de som synes det er gøy å være journalist, å skrive og gjøre annerledes ting enn å bare være i en 
vanlig time. Å være i redaksjonen, som en annen gruppe.  

LOTTE 
Hvordan har det vært å være i redaksjonen? 

Det har vært veldig gøy og veldig spennende. Det er fint at man kan gjøre noe som andre kan lese.  

Hva har du likt best med skoleavisen? 

Å intervjuer og istestistinger! Og 17.-mai- versjonen!  

Hva har vært utfordrende? 

Når man skal prøve å finne på noe som man tror andre kan like. Så prøver man å finne noe som er spennende å 
lese, også kan det hende det er noe bedre.  

Vil du anbefale det til andre, hvorfor? 

Ja! Men ikke hvis du ikke liker å skrive og lage ting for andre. Da er det bedret noen andre som liker det kan få 
den plassen.  
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HANNA 
Hvordan har det vært å være i redaksjonen? 

Det har vært veldig gøy og ganske spennende og. Gøy å skape noe kreativt som blir et produkt. Vi har fått et 
tema også kan vi bruke kreativiteteten til å lage det vi ønsker 

Hva har du likt best med skoleavisen? 

Var gøy å lage oppskrift til skoleavisen (17mai utgaven).  

Hva har vært utfordrende? 

Det har vært litt å gjøre i tillegg til skolearbeid. Så vi måttet jobbe litt hjemme, men det har vært gøy.  

Vil du anbefale det til andre, hvorfor? 

Jeg vil anbefaler det til andre som liker å være kreativitete, liker å skrive og det er ganske gøy å gjøre noe annet 
enn å være i timen også.  

AURORA 
Hvordan har det vært å være i redaksjonen? 

Det har vært veldig gøy! Og jeg vil anbefale det! Å være med de andre i redaksjonen og å skrive om forskjellige ting 
som skjer på skolen! 

Hva har du likt best med skoleavisen? 

Det samme som over.  

Hva har vært utfordrende? 

Kanskje hvordan man kan få de andre elevene til å ha lyst til å lese avisen, å gjøre den spennende.  

Vil du anbefale det til andre, hvorfor? 

Hvis folk liker å skrive så det er veldig gøy!  

HELENE 
Hvordan har det vært å være i redaksjonen? 

Det har vært gøy. Man får liksom jobbe med nye ting som man ikke gjør ellers i skoledagen  

Hva har du likt best med skoleavisen? 

Jeg har likt møtene best også er det gøy å se hvordan resultatet blir når vi gir ut avisen.  

Hva har vært utfordrende? 

Det var litt vanskelig når korona kom og vi måtte ha møter over teams. Litt vanskeligere å få til et godt 
samarbeid. Da jobbet vi mer to og to sammen.  

Vil du anbefale det til andre, hvorfor? 

Ja! Fordi det er gøy å lærerikt. Man får liksom vite litt mer av hva som skjer rundt omkring på skolen. 



Tidsfordriv! 😂  
Av: Helene og Else 

VI HAR TESTET IS! 
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FILMTIPS TIL REGNVÆRSDAGER I SOMMER (SELV OM DET IKKE KOMMER TIL Å SKJE) 
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SOMMERKRYSSORD! 
Klarer du å løse den, og finne løsningsordet?  
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EN SOMMERHILSEN FRA REKTOR ANNE HELGA TIL ALLE ELVENE PÅ SKØYEN SKOLE ☀ 🧡   
Tusen takk til dere alle for topp innsats dette skoleåret. For ett år siden trodde vi at 

dette skulle bli et vanlig skoleår, men så ble det ikke sånn. Jeg tror det er 15 måneder 
siden jeg har sett dere samlet i hallen, og ikke minst hørt dere synge Skøyen skole 
sangen vår så taket har løftet seg. Å, som jeg savner det, og som jeg gleder meg til 
høsten der det ser ut som om vi kan gjøre det igjen. Vår innsats dette året både på 

skolen, hjemme og i hele samfunnet har nemlig gitt resultater. Norge er i ferd med å 
åpne igjen. Jeg vet at dere som meg har savnet samlingene våre, karneval, 

Vigelandsuke, Driblern og ti-kamp på tvers av trinn. 

Men, kjære dere, selv i mangel på alt dette har vi klart oss fint. Jeg vet at dere leser, 
regner og tar vare på hverandre allikevel. Dere er iherdige, og har voksne som fyller 

på, passer på og lærer dere masse. Vi har vært mye i basisgruppene våre, og i 
perioder i enda mindre grupper. Der er det trygt å være, men når vi neste år igjen kan 
være i større grupper får vi flere å spille på, leke med og lære med. Å, som jeg gleder 

meg til vi skal gjøre alt vi har savnet i år!  

Til slutt  ønsker jeg alle dere 734 elevene mine en deilig sommer. Fortsett å ta vare på 
dere selv, og hverandre. Les, bad og gled dere til et nytt skoleår «Her på Skøyen skole 

hvor det er plass til deg og meg» 💛

EN SOMMERHILSEN FRA CHRISTINE 💗  
Kjære alle på AKS!  

Dette har vært et rart år! Både for oss som jobber på AKS og for dere som går her. 
Vi har hatt mindre grupper, masse restriksjoner og mange færre kurs og aktiviteter 
enn vi pleier! Allikevel har det vært masse aktivitet på huset, og flere elever har fått 
prøvd seg på alt fra sløyd til keramikk! De voksne på AKS har vært flinke til å finne 
på ting å gjøre, sånn at alle har hatt noe moro å holde på med! Når vi skal starte 
opp igjen i august, så håper vi det er mere normale tider. Vi håper vi kan starte 

opp mange flere kurs og aktiviteter. Men før det, skal vi ha en sommerferie! Jeg 
ønsker å takke alle som jobber på AKS for den supre jobben de gjør for barna 

som går der! Jeg ønsker alle små og store en riktig god sommer ☀   

Gleder meg til å se dere til høsten! 🍁
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