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Intervju med  

Rektor Kjersti 
Skrevet av Helge og Aksel trinn 5. 

Vi har taM en tur -l rektor for å  
intervjue henne. 
Vi lagde 14 spørsmål. 
Kjers- er 57 år gammel. 
Hun har ikke dyr men sønnen har  
En hund som heter Happy. 
Hun har ikke kjæreste. 
FavoriM maten hennes er pizza. 
Hun liker krim og bøker av  
Jørn Lier Horst. 
FavoriVilm er Løvenes konge. 
Hun ser liM på fotball å heier på Vålerenga. 
Før jobbet hun på nedre Bekkelaget skole den ble taM i bruk  
i 1938. Under krigen ble den brukt av tyskerne som soldatkaserne. 
Hun har planlagt psykt bra uke som handler om psykisk helse. 
Og trinnene skal danse BLIME dansen. 
Vi skal ha dribleren som normalt. 
Hun er 164 cm høy. 
Høyeste ]ellet hun har gåM på er Tiede som er 3715 høyere 
en galhøypiggen.  
Hun har sunget mye og har koret i Melodi grand prix. 
FavoriM 17 mai sang er hvor hen du går i li og ]ell. 

Mamma: Hvorfor la 

du avisen i 

kjøleskapet? O
le: 

pappa ville h
a ferske 

nyheter.

Hvorfor flyr fugler sørover om vinteren? Det er for langt å gå.

Hørt om han som skulle 
opptre, men så forsov han seg 
og kom ikke opp før halv fire?



N & H: Hva er gøy med å gå i første klasse? 
Storefri er gøyest. Nye venner og å leke med 
fadderene  

N & H: Hva har dere gjort denne uka? 
Vi har hvert på Sognsvann og grillet. 
Hva grillet dere? Pølser jeg hadde med en hel 
ketsjup. 

N & H: Hva har dere forsket på? 
Vi har undersøkt hvor Frognerbekken kommer fra. 
Vi har også forsket på vann og hvordan -ng flyter. 

N & H: På mandag var dere å plukket søppel og 
fant insekter.hva var det dere fant? 
Vi fant snegler og søppel og mark. 
Jeg fant tre marker på rad!!  
Vi fant veldig veldig veldig veldig veldig mange 
mark!!!!! Jeg fant et gullsmykke! Men det var 
bare et smykke med gull maling. 

Vi fant mark , tusenbein, stankelbein, snegler, 8 
og maur. 

N & H: Hvor finner man alle disse insektene. 
I jorda også er det skrukketroll i trærne. 
Man må lete f.eks eMer marihønene på blader og 
foresten kan marihøner med mange prikker spise 
opp maten -l de med få prikker og da for de ikke 
mat. De kan også spise opp sofaen din.for å finne 
insekter må man LeMe og se nøye . 
Vi spurte om første klasse hadde et favoriM insekt 
«Sommerfugl» vant soleklart. 

N & H: Hva slaks insekt liker dere ikke ? 
Jeg liker ikke brunsnegler!  
Skolopender er farlige !– 
Biller er ekle  

Frognerbekkprosjektet 
I år var  
naturfagsuka på 
Skøyen skole i 
uke 39. Elvene 
har forsket på 
forskjellige -ng 
og områder om 
og rundt  
Frognerbekken . 
Skrevet av Hedda og Nora 

Vi tok turen -l kuben i 
håp om å få finne ut hva 
første klasse gjorde 
denne uka.  



Frognerbekkprosjektet 
av Macy og Ella 

Frognerbekken modellen 
Ca 20 elever på 5.trinn jobbet med en modell 
som skulle fores-lle Frognerbekken. Den viste 

hvor Frognerbekken rant ned over fra 
Sognsvann -l Frognerkilen og bebyggelsen 

rundt. Modellen er dekket i papir og 
tapetklister. Rundt eleven dekorerte vi med 

piperensere, ispinner og papp som var 
bygninger, trær, planter og mennesker.



En psykt bra uke 
- Miljøterapeutene Lisa, Kevin og Marie 

I uke 41 markerte hele skolen «en psykt 
bra uke». Vi startet uken med å markere 
verdensdagen for psykisk helse.  

På mandag, onsdag og fredag hadde vi disko på 
skoletorget. Elevrådet delte også ut liM frukt på 
onsdagen -l de som ønsket det. Årets tema for 
verdensdagen for psykisk helse var: 

 «Vi trenger hverandre, lø1 blikket».  

Alle trinnene gjennomførte et eget 
undervisningsopplegg som var knyMet opp -l årets 
tema. Hensikten med undervisningsopplegget var å 
gjøre ak-viteter som kan bidra -l å styrke egen og 
andres psykiske helse. Gjennom ak-vitetene øvde 
barna på å være nysgjerrig på hverandre og fikk øvelse 
i å løoe frem egne og andres styrker og ressurser. 
Samt bli bevisst på hvordan andre kan ha det og hva vi 
kan gjøre for å være en god støMe. 
Alle som jobber på skolen hadde også en markering 
med kaffe, frukt og hygge på personalrommet i løpet 
av uken. 



FN-dagen  
på Skøyen skole 
av Trude 

Den 24. oktober markerte vi FN-dagen med både fellessamling og skoleløp. På 
fellessamlingen holdt elevrådet en floM presentasjon om FN, der de blant annet 
fortalte om barnekonvensjonen og barns reqgheter. Rektor, Kjers- Dahl, 
snakket om hvor vik-g det er at vi er en vi-skole hvor alle føler seg seM og 
inkludert. Primus motor bak årets innsamlingsaksjon, Brede Stokland, viste 
bilder og informerte om "Children of the Universe", som er barnehjemmet vi 
støMer i Nepal. Vi sang også Vi-sangen og Skøyens skolesang  
så det det runget vakkert i hele Skøyenhallen. 

Skolen har i mange år arrangert innsamlingsaksjoner -l inntekt for "Children of 
the Universe". I år arrangerte vi skoleløp på selveste FN-dagen. Elevene hadde 
på forhånd skaffet seg sponsorer og løp -l inntekt for barna i Nepal. Faddere løp 
med fadderbarna. Skolegården yret av liv, og det var fantas-sk innsats og 
lagånd. Elevene heiet hverandre frem og det var rørende å se hvordan fadderne 
tok vare på fadderbarna sine. Assisterende rektor, Mar-n Kalvø, som for 
anledningen var speaker, sørget for stemningsfull musikk og oppmuntrende 
kommentarer under alle løpene og de ansaMe ved skolen utgjorde en god 
heiagjeng. Det ble en fin markering av FN-dagen, og en morsom og 
fellesskapende ramme rundt årets innsamlingsaksjon. Nå blir det spennende  
å se hvor mye hele skolen klarte å samle inn -l sammen.



Redaksjonen 

Li/ om Ella:  
Jeg heter Ella og jeg er 9 år. Jeg ville 

være i skoleavisa fordi jeg liker å 
skrive og jeg syntes det hørtes gøy ut. 
På fristen spiller jeg fotball og går på 
ridning. FavoriMmaten min er taco. 

FavoriVargen min er blå og svart. Jeg 
har en søster og en bror. Jeg liker å 

lese og sykle. FavoriVagene mine på 
skolen er gym, naturfag og mat og 

helse.

Li/ om Nora:  Jeg heter Nora. Jeg går på fotball og korps. Min favoriVarge er pastellgul. FavoriMmaten min er sushi. MiM favoriMdyr er hund.  I -llegg -l skoleavisa er jeg på biblioteket, TL og  i elevrådet.

Li/ om Hedda:  

Jeg heter Hedda og er 10 år. 

Bursdagen min er den 18. juni. På fri-den liker 

jeg å tegne og male. Jeg går også på tre 

Forskjellige ak-viteter, turn, teater og dans. 

FavoriM maten min er sushi og favoriM fargen 

min er indigo. Jeg ville være med i skoleavisa 

fordi at gøy å skrive ar-kler og å gjøre noe 

annerledes i bland.

Li/ om Aksel:  Jeg heter Aksel. Jeg jobber i skoleavisa 
fordi jeg ville prøve noe nyM. Jeg er 10 år 
og jeg liker å spille fotball. På skolen liker 
jeg gym og mat & helse. Jeg driver også 

med ski.Jeg har to kaMer som heter Melis 
og Lucy. Jeg fikk de i ]or høst.

Li/ om Helge:  

Jeg ville være med I skoleavisa på grunn av jeg 

synes det er morsomt å skrive -ng og jeg har 

lyst -l å hjelpe -l med det. Jeg spiller mye 

fotball på fri-den, jeg spiller vanlig vis forsvar 

og sentral midtbane og Fotballklubben min 

heter monoliMen. Jeg går på langrennski og 

langrenns klubben min heter Njord. Jeg står på 

snowboard og slalåm ski jeg er best på slalåm 

ski starta neMop på snowboard. Jeg har en 

storesøster og en storebror.

Li/ om Macy:  
Hei! Jeg heter Macy, klassen min heter sol. 
Det jeg liker å gjøre på fri-den er å spille. 

Bursdagen min er 20mars. Jeg går på 
innebandy og spiller fløyte. Jeg hadde en 

hund men den døde noen dager før 
bursdagen min i 2020. Jeg har en lillesøster, 

hun går på 4trinn. Jeg går på 5trinn. 
FavoriMmaten min er pizza og sushi. Hvorfor 
jeg ville være med i skole avisa. Jeg ville være 
i skoleavisa fordi jeg liker å skrive masse, og 
fordi man viser det folk har gjort på skolen.



Luca handler om et sjømonster. 
Sjømonster blir -l et menneske når 
den er på land. 
Det er en bra film som jeg gjør en 
femmer. Jeg liker den fordi den 
handler om vennskap. 
Den er morsom og spennende 

Olsenbanden (siste skrik)  
Jeg mener Olsenbanden er en bra 
film på grunn av den var veldig 
morsom. Den handler om at tre menn 
skal stjele skrik, men to av de er 
veldig klønete. Jeg likte at de var så 
dumme og rare. Den passer for 
nesten alle. 
Jeg velger å gi den en sterk firer 4. 

Filmtips 
av Aksel Tangen Golebiowski 


