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Elevrådet 
I denne perioden har elevrådet 

jobbet mye med karnevalet på 

skolen. Elevrådet har organisert 

og evaluert årets karneval. I 

tillegg har elevrådet også jobbet 

med å få i gang melke-

ordningen på skolen igjen. Etter 

påske kan man få melk på 

skolen igjen og elevrådet skal 

hjelpe til å dele ut melken. 

Elevrådet har også kåret 

vinneren av Gullkosten, som ble 

7.trinn!  

 

 

 

 

 

 

 

Konflikt-

håndteringsku

rs på 6.trinn 

6. trinn har hatt konflikthåndteringskurs. 

Kursene er litt annerledes enn andre skoletimer. Elevene sitter i ring og gjør øvelser og aktiviteter 

sammen. I tillegg er det mye refleksjon og lek! Temaene elevene skal gjennom  i kurset er: 

grupperinger, kommunikasjon, følelser, konflikter og megling. 

Etter kurset kan elevene på 6.trinn søke om å bli elevmeglere neste skoleåre. 

 

 



 

 

  

  

Karnevalet 
Årets store begivenhet   

 

I år feiret vi karneval på skolen den 

18.Februar. Elevene var delt inn i 

grupper som skulle feire sammen. 

Første gruppe var 1 og 5. klasse. 

Andre gruppe var 2 og 6.klasse og 

tredje og siste gruppe var 

fjerdetrinn. Alle klassene skulle ha 

et show på scenen, dette showet ble 

bedømt av elevrådet som var 

dommere for anledningen.  

Etter showene var det tid for disko 

og Sashadans. De som vant 

konkurransen for best show var:  

2. trinn-Gjallarhorn og  6.trinn-

Bauge. Hipp hurra!  

 

Premien var en kosetime hvor 

klassen i fellesskap skulle bli enige 

om hva de skulle gjøre.  

 

 



 

 

Bildedryss 

 
 

   

 

 



 

 

 

 

Trivselsleder opplæring 
Skrevet av: Astrid og Ariane  
Nesten hele 5.trinn og noen fra 4.trinn møtte opp i hallen for å lære seg de nye trivselselderlekene.  

Det var ti forskjellige TL leker, noen av dem var: Jumbo over hode, 

 perfekt pasning, stinkdyret, Gaga ball og teamtoss Volley.  

Etter de på Skøyen hadde lært de ti lekene kom 4,5,6 og 7.trinn fra noen andre skoler 

for å lære lekene de fra Skøyen skole hadde lært. Det var barna fra Skøyen som lærte bort lekene.  

 

TL foregår på tirsdager og torsdager bak kuben og på haugen eller skoletorget.  

Vi har TL på skolen for at alle skal ha det bra og ha noen å leke med.  

Vi har også TL på AKS, dette skjer på tirsdager for de på kuben og onsdager for de på 3 og 4.trinn.  

 

Håper dere kommer på TL-lekene våre! 



 

 

 

 

Forfatterbesøk på litteraturhuset 
Skrevet av Leif og Oscar   

 
5.trinn var på Litteraturhuset i uke 10. De var på et forfatterbesøk med Bjørn Ingvalsen. Han er 

en norsk barnebokforfatter, men skriver også bøker for voksne og gamle. Bjørn Ingvalsen var 

styreleder for «Norsk Barne og Ungdomsbokforfatter» fra 2011-2017. Han er 60 år og ble født 16. 

januar i 1962 i Odda.  Han fortalte om boken sin «Myggen». Den handler om Adam som skal kjøpe 

is etter et strømbrudd. Så kryper en mygg over hånda hans, og Adam blir med på en tidsreise 

bakover i tid.  

 

Her ser dere bildet av boken:  

 

  



 

Tidsfordriv  

Gåter:  

1. Hva er forskjellen mellom en loppe og en elefant? 

2. Hva er svart når den er ren, men hvit når den er skitten? 

3. Hvilken kopp kan du ikke drikke av? 

4. Hva er mindre enn en mus, men fyller et helt hus? 

5. Hvilket tau kan du ikke dra i? 

6. De fattige har det, de rike trenger det, og hvis du spiser det, dør du. Hva er det? 

7. Hvem er sønnen til foreldrene mine, men likevel ikke broren min? 

8. Hvilken hage trenger ikke å vannes? 

9. Hvilket dyr er det høfligste? 

10. Hvilke duer kan ikke fly? 

11. Hvis du gjetter riktig, har du gjettet galt. Hvis du gjetter galt, har du gjettet riktig. Hva er jeg? 

12. Hva kan høre uten ører, snakke uten munn og svare på alle språk? 

13. Fire jenter gikk til skolen, og hadde bare en ødelagt paraply på deling. Hvordan kan det ha seg at ingen av 

dem ble våte? 

14. Hva har ben, men kan ikke gå, og har mat, men kan ikke spise? 

15. Hva er rundt som en ball, gjennomsiktig som glass, lett som en fjær, vakkert som en regnbue og skapes og 

ødelegges av et pust? 

16. Hvor er havet uten bølger, elvene uten vann, skogene uten trær, byene uten mennesker og fjellene helt flate? 

17. Hvilket dyr legger seg med skoene på? 

18. Hva får du hvis du tråkker på en flaggermus? 

19. Hva holder til på bakken, men blir aldri møkkete? 

20. Hva kan spilles uten regler, og uten at noen vinner eller taper? 

21. Emilie løper maraton. Like før målstreken passerer hun løperen på andre plass. Hvilken plass kommer 

Emilie på? 

22. Hvilket spørsmål kan du ikke svare ja på uten å lyve? 

23. Hvor langt kan en kanin løpe inn i skogen? 

24. En voksen mann holder et vannglass høyt over hodet, og slipper det ned på gulvet uten å søle en dråpe. 

Hvordan klarer han det? 

25. Hvilken oppfinnelse gjør det mulig å se tvers gjennom en murvegg? 

26. Hvordan kan du få en ball til å stoppe midt i lufta, snu og kommer tilbake til deg uten at den treffer noe 

underveis? 

27. Hva kan du holde i din høyre hånd, som du ikke kan holde i din venstre? 

28. Hvilket ord på fire bokstaver blir kortere når du legger til tre bokstaver? 

29. Hva er tre pluss tre pluss tre pluss tre pluss tre? 

30. Hvilken nøkkel kan ikke låse opp noen dør? 

Svar:  

31. En elefant kan ha lopper, men en loppe kan ikke ha elefanter! 

32. En tavle. 

33. Edderkoppen. 

34. Sneglen. 

35. Fortauet. 

36. Ingenting. 

37. Meg selv. 

38. Barnehagen. 

39. Bukken. 

40. Vinduer. 

41. Ordet galt. 

42. Ekkoet. 

43. Det regnet ikke. 

44. Bordet. 

45. Såpeboblen. 

46. På kartet. 

47. Hesten. 

48. Flaggermus. 

49. Skyggen. 

50. Et instrument. 

51. Andre plass. 

52. Sover du? 

53. Deretter løper den ut av skogen. 

54. Vannglasset er tomt. 

55. Vinduet. 

56. Ved å kaste den rett opp. 

57. Din venstre hånd. 

58. Kort. 

59. En skog. 

60. En skiftenøkkel. 

 

 



 

Aktivitetsskolen 
 

På  Li l le  har  de  sa tt  i  gang med f lere  

morsomme kurs  for  barna.   

Nysgjerrigper :  Det te  er  et  t i lbud for  a l le  

nysg jerr ige  barn.  Her  prøver  v i  oss  på  

mange ul ike  forsøk  og  eksperimenter  

innenfor  forskingens verden.  

 

Pusterom:  Det te  er  en voksenstyrt ,  ro l i g  

akt iv i te t  med fargelegging  og  gode  

samtaler .  Målet  er  at  de  som ønsker  kan få  

en ro l ig  t ime midt  på  dagen ,  e t ter  mye 

akt iv i te t  og  fokus  g j ennom en  lang  dag .  

Det  b l i r  t orsdag og  f redag .  

 

Kreative spirer :  Dette  er  e t  t i lbud  

innenfor  kunst  og  håndverk med 

hovedfokus  på  kl ipp og  l im med farget  

papi r ,  men v i  har  også  andre  t ing  som 

blant  annet  mal ing  og  papi rbrett ing .  Her 

får  barna mul igheten t i l  å  ut fo lde  seg  

kreat ivt  med vei ledning  f ra  voksne .  

Periode  5  har  fokus  på  kri t i sk tenkning .  

Den  røde  t råden  b l i r  derfor  Epos fabler ,  

der  v i  tar  for  oss  u l ike  eventyr / forte l l inger .  

Det  er  tenkt  mandag  og  torsdag .   

 

Hopp og sprett :  I  hal len skal  v i  prøve  oss  

på  forskje l l ige  leker  som krever  samarbeid 

og  lag fø le l se .    

 
I  denne peri oden har Kreat ive  Spirer  på  

Li l l e  b l i t t  k j ent  med noen  av  Æsops  fabler .  

Det  har  vært  høyt - l esning  og  di skusjon av  

fablene "Haren  og  ski lpadden" ,  "Musene i  

råd"  og  "Bymusa og  skogmusa" .  T i l  hver  av  

fablene har  v i  laget  forskje l l ige  b i lder  med 

voks - farger ,  akrylmal ing  og  papirco l lage .  

De to  s i ste  ukene har  e levene hat t  

teaterlek med fablene.  Ti l  mini - teateret  

har  v i  l aget  f igurer  på  pinner  t i l  å  spi l l e  

med.   

 

De har  laget  harer ,  ski lpadder ,  mus ,  kat ter  

i  t i l l egg  t i l  t ro l l ,  pr insesser ,  pr inser ,  

j egere  og  mange,  mange f ler .  Det  var  

sk ikkel ig  gøy  å  sp i l le  teater  og  a l le  f ikk 

mul igheten t i l  å  være med og  spi l le  med 

f igurene.  En 

voksen  var  

for te l l er  og  

barna spi l te  

ro l l ene .  I  

t i l l egg  b le  det  

laget  b i l le t ter .  

Stor  s tas  og  

mye 

engasjement ! ! !  

  

Hi l sen Anne -

Kari  og  Kevin  på  

Li l l e .  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Fellessamlingen  

3.trinn arrangerte periodens fellessamling i hallen,  

med temaet for perioden: kritisk tenkning! 

Denne perioden var det 3.trinn som hadde ansvar for å gjennomføre fellessamlingen i hallen. På grunn av korona 

var dette deres første gang! De sang hvorfor-sangen, fortalte om kroppen på engelsk, danset TL-dans og vi sang 

selvfølgelig Skøyen skole-dangen! 

 

Hilsen fra ledelsen 
I midten av januar begynte jeg å jobbe som 

undervisningsinspektør på Skøyen skole. Jeg er så glad for 

å ha blitt kjent med alle de hyggelige elevene og de ansatte 

ved denne flotte skolen. Dette er en skole med fokus på 

elevaktivitet, trivsel, læring, nysgjerrighet, kreativitet og 

samhold. Jeg observerer så mye engasjement, utforsking og 

spennende aktiviteter i de ulike klasserommene, og det er 

en fryd å se all den fine leken som foregår i friminuttene. 

Det er høy aktivitet og god leking på kryss og tvers, og 

inkluderende barn som viser omsorg, glede og samhold. 

Den 22. mars var det fellessamling i gymsalen for alle 

elevene på skolen. Tredje trinn 

stod for herlig underholdning, 

med blant annet sang og dans, 

og showet ble presentert av 

dyktige konferansierer. Jeg 

gleder meg allerede til neste 

fellessamling! 

 

Nå er det bare å nyte den fine tiden vi har foran oss, med 

vårtegn, påskeferie, ballspill, hoppetau, 17. maifeiring, 

leirskole (for 7. trinn), sommeravslutninger, uteskole, og 

morsomme aktiviteter i klasserommene. Fortsett å se 

hverandre, vær gode og inkluderende medelever og 

medmennesker. Vær den 

beste versjonen av dere 

selv, og engasjer dere i 

timene.  

Jeg er stolt av å være en 

del av fellesskapet på 

Skøyen skole, og gleder 

meg til fortsettelsen. Med 

dette ønsker vi dere alle 

en nydelig vår og en 

riktig god påskeferie!  

Hilsen Trude Løsseth 

Odde og ledelsen 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


