
GOD JUL OG GODT NYTTÅR FRA AKS! 
Når nettene blir lange og kulda setter inn! Vi er klare for å innta 
vinteren med utelek, kunstprosjekter og morsomme aktiviteter. 
Først og fremst er det juleferie og AKS Junior har samlet en 
rekke aktiviteter du kan gjøre hjemme.  

Er du redd for å gå tom for aktiviteter i juleferien? I denne avisen kan du 
både lese om hva vi har gjort i høst, se bilder og gjøre aktiviteter. Les gjerne 
med en venn, et søsken eller noen i familien. Husk å få med deg våre ferietips 
skrevet av AKS-redaksjonen. (Les mer på side 14 — 16) 
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TV-AKSJONEN 
2020 

Elevene på Haugenstua 
har jobbet hardt for TV-
Aksjonen 2020. Sammen  
kan vi få til alt vi vil! 
(Side 2 — 5) 

MITT 
DRØMMEVALG 

Demokrati og 
medborgerskap på AKS. 
Hvem vant valget i 
klassene? Se oversikten! 
(Side 8 og 9) 

HALLOWEEN 
Vi feiret halloween på 
AKS. Se alle bildene fra 
den skumle og 
morsomme dagen! 
(Side 10 - 13)

NYHETER

‣ I denne avisen finnes det en rekke utfordringer du 
kan prøve deg på. Se nøye etter en gavepakke 
på hver side. Klarer du å finne alle? 

‣ HINT: Utfordringene står skrevet i en rektangulær 
eller en firkantet form. Disse er plassert nederst på 
siden i vannrett stilling.

HVOR MANGE UTFORDRINGER KLARER DU?



TV-AKSJONEN —“ET HAV AV MULIGHETER” 

Denne høsten har 1-4. Trinn på Haugenstua Aktivitetsskole jobbet med tema “Plast i 
havet” i forbindelse med TV-Aksjonen 2020. Vi har vært på Drøbak Akvarium, 
plukket søppel i nærmiljøet og langs Oslofjorden, laget kunst til digitalt marked og 
gjennomført AKS-løp på Stovnerbanen til inntekt for TV-aksjonen. For en innsats! 

P last i havet kan virke fjernt for veldig 
mange i Norge, men realiteten er at 8 millioner 
tonn plast havner i havet hvert år. Årets TV-
aksjon tar dette på alvor og vil sette inn 
konkrete tiltak for å bekjempe overfloden av 
plast. Vi på Haugenstua er imot plast i havet og 
vi har gjort alt vi kan for å hjelpe til å redde 
fremtiden til jorda vår. Med penger fra TV-
aksjonen, har de valgt å sette inn tiltak der 
plasten finner veien til havet mest, nemlig i 
Sørøst-Asia. Ifølge blimed.no, er pengene som 
blir samlet inn øremerket tiltak i Vietnam, 
Indonesia, Filippinene og Thailand. I Norge har  

 
vi et godt avfallssystem, slik at vi både kan 
sortere søpla vår og kaste søpla i riktig beholder. 
Deretter kommer en søppelbil og henter søpla 
vår og bringer det videre til avfallshåndtering. Et 
sted de igjen sorterer og gjenvinner søpla vår. Et 
slikt system har de ikke alle steder i verden. TV-
aksjonen er tydelig på at pengene som blir 
samlet inn, skal gå til å forbedre eksisterende 
avfallssystemer for mer en 900.000 mennesker. 
De skal blant annet samle inn og resirkulere 
søppel som havner i naturen, få store bedrifter 
til å bruke mindre plast og jobbe for at det er 
null plast på avveie i 2030!  
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http://blimed.no


 

Mine tanker om plast i havet 
Kisha (4B) skrev ned spørsmål hun undret over 
angående plast i havet. Hun var veldig 
nysgjerrig på hva Naomi (4B) kom til å svare.  

Hva synes du om plast i havet? 
- Det er dumt at vi mennesker kaster plast i havet.  
 
Hva ville du gjort om du hadde bestemt over 
havet? 
- Jeg hadde ryddet havet rent for plast! 
 
Hvor liker du å bade og er det mye plast der? 
- Jeg liker å bade på Hovedøya og det er ikke så 
mye plast der. 
 
Hvorfor liker du å bade der?  
- Fordi det er deilig temperatur i havet om 
sommeren.  

 
“Det er dumt at vi 
mennesker kaster plast i 
havet” - Naomi 4B. 
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JEG MENER… 
“Mine tanker om plast, er at vi må redde verden. Vi må plukke søppel fra bakken og kaste i 
søpla. Vi kan for eksempel plukke søppel i skateparken på Haugenstua og vi må redde fiskene 
i havet. For å bidra i TV-aksjonen kan vi løpe og samle inn penger. Mine tanker om fremtiden 
er at planeten skal være ren”. — Malak (4B)
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UTFORDRING NUMMER 1 
‣ Ligger det mye søppel ute på bakken i nabolaget ditt? Ta med deg en pose og plukk alt søppel du 

finner på bakken. Klarer du å finne plast på bakken? Skynd deg før plasten finner veien til havet! 

Bildedryss fra TV-Aksjonen 2020
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AKS-journalistene i 4B: Banaher, Naomi, Lemis, Siiniin, Kisha og Mete gjorde en spørreundersøkelse 
blant elevene i 3A som var på AKS 08.10.20. Resultatet viser at få kaster søpla på bakken.
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KAN DU GJETTE HVA JEG FØLER?
UNDER BILDENE KAN DU SKRIVE HVA DU TROR PERSONEN FØLER

SVAR:______________________________

SVAR:______________________________

SVAR:______________________________

SVAR:______________________________

SVAR:______________________________

SVAR:______________________________

SINT?

GLAD?

REDD?

TRIST?

SPENT?

ENSOM?

FORVENTNINGSFULL?

HÅPLØS?

NOE ANNET?



PIO -senteret har en chat på 
internett for barn og ungdom: kalt: 
“Noen på hjertet?”. Chatten er for 
personer opp til 25 år, som har 
utfordringer eller bekymringer 
rundt sykdom hos noen nær dem.  
 
På chatten kan man anonymt, enkelt 
og trygt snakke med unge voksne i 
PIO-senteret.  
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TRENGER DU NOEN Å SNAKKE MED?

UTFORDRING NUMMER 2 
‣ Tenk etter om du har en venn, en elev eller noen i familien som du ikke har snakket med på 

lenge. Lag et fint kort eller et brev og skriv noe hyggelig om personen. Send den i posten 
eller legg den i postkassa til personen. 
Tips: Gjør kortet ekstra hyggelig ved å tegne en fargerik tegning!



 

På Haugenstua Aktivitetsskole har vi for 2. gang arrangert “Mitt Drømmevalg”. Alle 
klasser på 1. til 4. Trinn har innad klassene dannet egne partier. Hvert parti har 
fremmet sine kampsaker gjennom debatt, markedsføring med plakater og samtaler 
med sine medelever. Alle har fått avgitt 2 stemmer — En stemme til sitt eget parti og 
en annen stemme til et annet parti.  

 

 
Alle kan bestemme 
AKS-journalist Malak (4A) intervjuet Zuzanna 
(3C), Aybike (3C) og Adam (4A) under “Mitt 
drømmevalg”. Ifølge Zuzanna er et parti bra, 
dersom de er snille. Selv er hun med i 
“Bananapartiet”, der et av kampsakene er at de 
skal ha mer lekser på skolen. Aybike (3C) er 
med i “Skolepartiet”, de ønsker også mer lekser 
på skolen. Selv tror hun at enten Skolepartiet 
eller “Bananapartiet” vinner valget i klassen. 
Adam (4A) er med i “Wacky Gamers”. Hans 
kampsak var at de skulle få drikke kakao om 
vinteren. De er alle enige om at et demokrati er 
viktig, slik at alle kan få bestemme. De er 
derimot uenig om hvem som kommer til å vinne 
valget i de ulike klassene på Haugenstua 
Aktivitetsskole.  

Eliady (4A) intervjuet Hanan (4A) og Zahra 
(4A) fra Stjerneskinn Partiet. De mener at 
demokrati er at alle skal få bestemme hvem som 
skal vinne valget. De legger til at det er viktig å 
avgi en stemme i AKS-valget, slik at de som 
vinner kan få kjenne på æren av å vinne. 
Stjerneskinn  ønsker taco på fredager, men de 
tror SM-partiet stikker av med seieren.  
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Ifølge SNL.no: Demokrati, også kalt folkestyre, er en 
styreform der innbyggere i landet velger 
representanter som utformer lovene og tar viktige 
politiske beslutninger. Innbyggerne kan også selv 
delta i utformingen.

DEMOKRATI:  
De - mo - kra - ti (fire stavelser)

MITT DRØMMEVALG - demokrati og medborgerskap

http://SNL.no
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1A: SUPERHELTENE 
Herman, Hadi og Omar

1B: SJOKO-BLOXPARTIET 
Antonia, Josefine og Jonas 

1C: ISKRIGERNE 
Ianis, Eliza, Serena, Sofia og Talha

2A: GTA og ROBLOX (uavgjort) 
GTA: Mohamed, Keith, Aroha, Yasmin 

ROBLOX: Ayub, Aribah, Henrik, 
Mazda, Aysha, Rauf

2B: FOTBALLPARTIET 
Cadin, Ayah, Hayder og Zehra

3A: HACKER TEAM 
Daniele, Najwa, Farah, Ano og Eliza

3B: SKATEPARTIET 
Binta, Theo, Sumayya, Mahir,  

Nzigire og Jan Leon

3C: PLANETPARTIET 
Zakariah, Jadiel, Emir, Omar  

og Victoria

4A: WACKY GAMERS 
Adam, Paul Marcus, Johan,  

Abiha og Reyan

4B: MUSIKKPARTIET 
Isha, Banaher, Kisha, Catthy,  

Naomi og Vy

MITT DRØMMEVALG - Vinnere av valget



I tradisjonens tro arrangerte vi Halloween nok en gang på Haugenstua 
Aktivitetsskole. Det ble arrangert skumle og morsomme aktiviteter innenfor 
klassene. Vi var påkledd kostymer, masker og alle fikk utdelt en egen pose med 
godteri hver. 
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YES, HALLOWEEN PÅ AKS!
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VISSTE DU AT…

Halloween kommer opprinnelig fra Irland. Halloween feires i Irland og Skotland for å jage bort 
onde ånder. På den tiden trodde de at onde ånder hadde lettere for å åpenbare seg. De lagde 
skumle figurer for å få åndene bort. — Hilsen Naomi (4B)
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HALLOWEEN 2020

ISMAIL (4A)

PAUL MARCUS (4A)
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HALLOWEEN 2020

SIINIIN (4B)

MEDINA (4A)



 

V inter, vår, sommer og høst. Vi har fire årstider i løpet av 12 måneder (ett år). 
På Haugenstua Aktivitetsskole har elevene kommet godt i gang med å nyte 
vår nåværende årstid — vinter! Vi gleder oss til juleferie!  

Psst: Vintermånedene består av desember, januar og februar her på den nordlige 
halvkule. På den sydlige halvkule er vintermånedene juni, juli og august. Rart ikke 
sant? 
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TIPS 1:  
Lag  en snømann og en mini snømann ved siden av hverandre. 
Lag helst snømennene med noen du liker å være med. Lag en 
stor kule av snø som er kroppen, en mellomstor kule som skal 

være hodet og bruk det du finner til å pynte de.  

TIPS 2:   
Finn ting ute i skogen som ikke hører hjemme ute i naturen og 

plukk det med deg. Ting som ikke bor i naturen er for 
eksempel: plast, papir, klær, garn, metall, papp, matavfall, 

glass og andre ting.“ 

TIPS 1: 
Lag en ny sang! Denne sangen skal handle om juleaften. Når 
du er ferdig med å lage denne sangen, skal du filme deg selv 
mens du synger den og sende den til noen du er ekstra glad i.  

TIPS 2: 
Lek nissevenn! En dag du bare er med familien din, kan du 

leke en morsom lek som varer i en hel uke. (Akkurat som 
hemmelig venn, hvis du kan den - bare at det heter nissevenn). 

Først lager du lapper med navnet til alle i familien og legger 
dem i en bolle. Så trekker alle en lapp og er ekstra snill mot 

den personen du får en hel uke - uten å si noe. 

FERIETIPS TIL DEG FRA DINE MEDELEVER!

UTFORDRING NUMMER 3

VY (4B)

ELIADY (4A)

På neste side vil du se en oppskrift anbefalt av AKS-redaksjonen. Lag 
kjøleskapsgrøt og overrask familien din med en super frokost! Nam nam!
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VI ANBEFALER “KJØLESKAPSGRØT” FRA MATSTART.NO

Ingredienser og utstyr

Fremgangsmåte

1) Finn frem et glass med lokk. Du kan også bruke en vanlig kopp eller skål, og dekke til med plastfolie før du setter 
dem i kjøleskapet.  

2) Mål opp havregryn og ha det i glasset. 
3) Ha kakao i glasset sammen med havregryn og rør litt rundt. 
4) Mål opp melk i målebegeret og ha i yoghurt. 
5) Mål opp honning og ha i målebegeret. 
6) Skjær av den mengden banan du trenger. Skrell bananen og kast skallet i søpla.  
7) Skjær bananen i små biter. Ha bananbiter i målebegeret med melk- og yoghurtblandingen.  
8) Bland godt sammen og hell blandingen over i glasset med havregryn. Rør forsiktig rundt, slik at alt blander seg. 
9) Sett på lokket og sett glasset i kjøleskapet over natten. Nå kan du glede deg til noe godt ved frokosten dagen etter!

Oppskriften er hentet fra her: 
https://bit.ly/oppskriftaks 

https://bit.ly/oppskriftaks


På AKS Junior sin blogg og nettside, kan du finne masse gøy å gjøre i ferien! 
Ansatte på AKS har laget filmer og innlegg for nettopp akkurat deg! Der finner du 
aktiviteter innenfor mange spennende tema. Vi dekker “Natur, miljø og 
bærekraft”, “Kunst, kultur og kreativitet”, “Mat og helse” og “Fysisk aktivitet”. 
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MORSOMME AKTIVITETER PÅ: WWW.AKSHAUGENSTUA.NO

KUNST, 
KULTUR OG 

KREATIVITET

MAT OG HELSE

FYSISK 
AKTIVITET

NATUR, 
MILJØ OG 

BÆREKRAFT

http://WWW.AKSHAUGENSTUA.NO
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TEGNESERIER

LAGET AV: ISMAIL (4A)
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UTFORDRING NUMMER 4 
‣ Lag din egen tegneserie om hva du skal gjøre eller har gjort i juleferien.  

Ta med tegneserien til skolen første skoledag. Fortell klassen din om tegneserien!

TEGNESERIER

HAUGENSTUA AKTIVITETSSKOLE 18/12/2020

LAGET AV: VY (4B)

LAGET AV: NIHAL (4B)
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TEGNESERIER

HAUGENSTUA AKTIVITETSSKOLE 18/12/2020

LAGET AV: HARINI (4B)

LAGET AV: KISHA (4B)



 
 

 

20

HAUGENSTUA AKTIVITETSSKOLE 18/12/2020

ANMELDELSER

MALAK (4A) ANMELDER: 

“Ezzari, Siyabång & Yemz - BADMAN” 
Dette er en sang man finner på Spotify og 
Youtube. Sangen er kul fordi Ezzari synger 
den. Andre bør høre på sangen fordi den er 
bra!

MALAK (4A) ANMELDER: 

“ARIANA GRANDE - POSITIONS” 
Sangen og filmen finnes på Youtube. 
Dette er en veldig dårlig sang og film. Hun 
viser rumpa. Ingen burde høre eller se på 
den! Terningkast null. 

TINA (4A) ANMELDER: 

“EMMA — MILLION” 
Dette er en sang jeg liker veldig godt, 
fordi den er gøy, bra og kul. Hun som 
synger sangen har en fin stemme! Jeg 
anbefaler at du hører på denne sangen. 

HANAN (4A) ANMELDER: 

“ADHD - COVID 19” 
Denne sangen finner du på Youtube. Jeg 
opplevde at det var en dårlig sang. Det som 
gjør den dårlig, er at det handler om 
corona og ADHD. Du bør la være å høre på 
den, fordi det bare er en tullesang!

UTFORDRING NUMMER 5 
‣ SKRIV DIN EGEN ANMELDELSE! Velg et av disse verkene: En bok, en sang, en film eller et bilde. 

1. Hva anmelder du? 
2. Hvem har laget kunstverket? 
3. Hvordan opplevde du kunstverket? 
4. Hva gjør kunstverket bra eller dårlig? 
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ANMELDELSER

ELIADY (4A)  OG ZAHRA (4A) ANMELDER: 

“Klassen - Sesong 3, episode 11” 
Denne serien finner du på NRK Super. Vi synes serien er bra! Ifølge Eliady er den bra, fordi den er 
morsom. Zahra mener den også er så morsom og at serien får alle til å le. Vi anbefaler serien, fordi 
den er kul og morsom. Vi gir terningkast 6!

BANAHER (4B), SIINIIN (4B) OG LEMIS (4B) ANMELDER: 

“AMULETTEN AV RAZU KIBUSJI” 
Du finner Amuletten-bøkene på nesten alle biblioteker i Oslo. VI GIR TERNINGKAST 6! 
Banaher: Den er veldig spennende og bra!  
Siiniin: Jeg liker at det er magiske vesner og ting i boka. 
Lemis: Jeg liker at det er masse fantasi i boka! Den er spennende og gøy.

SARA ELI (4A) ANMELDER: 

“STJERNESTØV PÅ NRK SUPER” 
Jeg anbefaler andre å se den, fordi det er en fin 
julekalender som går på NRK-super. Den handler om 
Nord og nordstjerna, og den vanlige verden. Jeg gir 
serien en terningkast 6!



22

AKS JUNIOR REDAKSJONEN
HØSTEN 2020

SARA ELI PAUL MARCUS MEDINA ELIADY

BANAHER ABIHA MALAK ISMAIL

HAUGENSTUA AKTIVITETSSKOLE 18/12/2020

KISHA NAOMI ANDREA ZAHRA H

METE TINA SIINIIN LEMIS

HANAN NIHAL VY HARINI
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AKS JUNIOR REDAKSJONEN
HØSTEN 2020

VIL DU VÆRE MED PÅ LAGET NESTE GANG?

Utforsker og undersøker temaene:  
1. Natur, miljø og bærekraftig utvikling.  
2. Kunst, kultur og kreativitet. 
3. Fysisk aktivitet. 
4. Mat og helse. 

Utvikler våre ferdigheter: 
1. Lære å bruke kamera og ta bilder. 
2. Jobbe med journalistikk, intervjuer. 
3. Sosial kompetanse: Samarbeid. 
4. Muntlig og skriftlige ferdigheter.

DETTE GJØR VI

Denne høsten har vært 
preget av omstilling- og 
endringer i hverdagen 

pga korona, som har preget hele 
verden. AKS-journalistene har likevel 
bidratt til høstens avis både gjennom 

digitale møter og innleveringer 
gjennom teams. Den digitale 

kompetansen har økt og sammen har 
vi klart å finne nye måter å kunne 

samarbeide på. For en innsats det har 
vært blant journalistene! 
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HA EN FANTASTISK JULEFERIE OG NYTTÅRSFERING. VI GLEDER OSS TIL 2021! 
— Redaktør, Maria Dela Cerna Øverlien —

AKS JUNIOR HAR SPENNENDE AKTIVITER PÅ NETTSIDEN

BESØK OSS PÅ:

www.akshaugenstua.no
AKS JUNIOR HØSTEN 2020

Siden 2018 har AKS Junior vokst til å bli en større gruppe, 

der elever fra både 3. og 4. trinn samarbeider mot et felles 

mål; “å publisere og trykke en utgave av AKS Junior avisen” 

Vi formidler nyheter, meninger og historier gjennom tekst 

og bilder. Målgruppen for innholdet i avisen, er elever fra 

1-4. Trinn på Haugenstua Aktivitetsskole. Siden høsten har 

AKS-journalistene vist et stort engasjement og utviklet seg 

jevnt gjennom halvåret! 

 

Undervisning, tema og det praktiske i alle øktene er i 

henhold til Aktivitetsskolen’s rammeplan ved Oslo 

Kommune. (Lyst til å bli med på laget? Meld deg på!)

Undringsposen 
Fritidsaktiviteter 
Lekende Læring 
Hva skjer fremover på AKS? 
Ansatte 
Planer 
Meny 
Rammeplan 
Nyheter 
Kontaktinfo 
Ofte stilte spørsmål

AKS JUNIOR

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å

http://www.akshaugenstua.no
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