
I SOMMER SKAL VI HA DET GØY! 
Til høsten starter mange spente elever på et nytt trinn. Da er 
det lett å kjenne på sommerfuglene i magen. Spent og kanskje 
litt redd? Det er normalt å kjenne på ulike følelser når vi skal 
gjennom en forandring.  

AKS-journalistene har kommet med en rekke tips til hva du kan gjøre i 
sommerferien,  slik at du kan fylle dagene dine med morsomme ting å gjøre 
frem til du starter på skolen igjen. (Les mer på side 14 — 15) 
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MATPAKKE-
VERKSTED 

Vi har brukt brødskalaen, 
valgt sunt og godt 
pålegg og laget mat-
pakken vår, helt selv! 
(Side 2 — 5) 

MITT 
DRØMMEVALG 

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

KVINNEDAGEN 
Vi markerte kvinnedagen 
8. mars. Se alle 
bidragene som har 
kommet med i avisen! 
(Side 10 - 13)

NYHETER

‣ I denne avisen finnes det en rekke utfordringer du 
kan prøve deg på. Se nøye etter en sommerfugl 
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?



Vi på Haugenstua Aktivitetsskole ønsker å engasjere og oppmuntre elevene til 
matglede. For å oppnå matglede, er det viktig at man er delaktig i matlaging og at 
man lærer å ta gode valg i kostholdet sitt. Vi har lært å bruke brødskalaen ved valg 
av brød og sett hvor lett man kan bli lurt av fargen på et brød. Mørkt brød er ikke 
alltid sunt! Vi anbefaler alle å bruke brødskalaen. 
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MATPAKKE PÅ 1-2-3 - KLAR, FERDIG, GÅ! 

Hvorfor spiser vi mat?

Kroppen trenger 
energi for å fungere 

i hverdagen.  

Energien henter vi 
fra maten…

I maten finnes:  fett, karbohydrater, proteiner, vitaminer og mineraler!
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ABIGAEL 3B: 
 

“Jeg valgte halvgrovt brød og som pålegg 
hadde jeg smør og ost.  Jeg brukte paprika 
på en annen brødskive. Jeg gir matpakken 

min terningkast 6”.

EMIR B 3C: 
 

“Brødet jeg valgte var grovt og halvgrovt. 
Jeg hadde ost, paprika og agurk som 

pålegg. Jeg ville spist dette på skole/AKS 
som matpakke, og jeg kunne tenke meg å 

prøve å lage matpakke selv fra nå av”.

         ZUZANNA 3C: 
 

“Jeg valgte fint brød og hadde ost, paprika 
og agurk på brødet. Jeg ville spist dette på 
skolen og AKS og jeg vil lage matpakke fra 

nå av. Jeg gir maten en terningkast 5”.
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FARAH 3A: 
 

“Jeg spiste fint brød med smør og ost. På 
toppen hadde jeg agurk-øyne. Jeg ville 
spist dette som matpakke på skolen og 

AKS, og jeg kunne tenkt meg å lage 
matpakke selv. Jeg gir maten min 

terningkast 6 + “.

DANIELE 3A: 
 

“Jeg valgte fint brød og hadde ost som 
pålegg. Jeg hadde agurk som tilbehør til 

brødskiva. Jeg gir matpakken min 
terningkast 6”.

ZAKARIA 3C: 
 

“Jeg spiste fint og grovt brød. Jeg startet 
med kremost og hadde ost, paprika, agurk 
og pepper på toppen. Jeg gir matpakka mi 

terningkast 6”.
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UTFORDRING NUMMER 1 
‣ Se etter om det finnes et brødskalamerke på brødet deres hjemme.  

Hvor grovt er brødet?  Bruk brødskalaen og finn svaret. 

HAUGENSTUA AKTIVITETSSKOLE 18/06/2021

Matpakkeverksted på Haugenstua Aktivitetsskole

Hei! Jeg heter 
vannmelon. Hva 

heter du?
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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?



 
Helsenorge.no har samlet en 
oversikt over nettsider der man kan 
ta kontakt for å snakke sammen. 
Her kan du snakke med noen når 
ting blir vanskelig eller du er 
bekymret for barn og unge som ikke 
har det bra. Du finner en oversikt 
over telefonnumre eller chat-
tjenester du kan velge mellom. 

7

HAUGENSTUA AKTIVITETSSKOLE 18/06/2021

 

TRENGER DU NOEN Å SNAKKE MED?

UTFORDRING NUMMER 2
Velg ut en person du kjenner. Det kan være en venn, nabo eller en i familien. 
Gå til den personen og si 3 fine egenskaper om den personen.  
F.eks  “Du er snill, du er morsom eller du er en fantastisk venn”.

     https://www.helsenorge.no/psykisk-helse/her-far-du-hjelp/



 

Vi har for 3. gang arrangert et valg på AKS. Alle på 1-4. Trinn har 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.  Vinnerpartiene får 
et møte med AKS-leder, der man kan få gjennomslag av kampsakene.  
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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

HANAN 4A: 
 

“Jeg liker mitt drømmevalg. Det er gøy, fordi jeg 
får stemme. Det er viktig å avgi en stemme 

under et valg, fordi da teller de med stemmen 
din! Jeg var medlem av partiet “Girl Power”. 

SARA ELI 4A: 
 

“Jeg liker dette fordi det er gøy. Det er viktig å 
avgi en stemme under valget, for hvis ikke man 
gjør det, så blir det en færre stemme. Jeg var 

medlem av Godteripartiet”. 

MEDINA 4A: 
 

“Ja, jeg liker mitt drømmevalg på AKS fordi det 
er gøy. Det er viktig å stemme under valget, for 

da får vi vite hvem som vinner. Jeg deltok i 
Godteripartiet”.

http://SNL.no
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4. TRINN:  
“STJERNEPARTIET” 

NAOMI 
KISHA 
HARINI 
LORA 

AYSHA 

KAMPSAKER: 
Overnatting på AKS, mobil hver 

fredag, stikkballturnering, godteri på 
spesielle dager og musikkdag.

2. TRINN:  
“AKS-PARTIET” 

HANNAH 
CELENA 

MUSTAFA MERT 
AYAH 

KAMPSAKER: 
Være lærer en hel dag, se på film med 

klassen, dra på stranda og danse på 
allrommet.

1. TRINN:  
“RONALDO PARTIET” 

ABDULLAH 
SOFIAN 

KAMPSAKER: 
Barna bestemmer en hel dag, bruke 
gymsalen mer, vi vil sykle, vi vil bruke 

PC til å spille Minecraft.

3. TRINN:  
“FLAME PARTIET” 

SUMAYYA 
NICHOLAS 

MAHIR 
LILIANA 

KAMPSAKER: 
Mat og helse på AKS, gymsal flere 

ganger i uka, spille Roblox, 
perlekonkurrianse og lage kebab.

HAUGENSTUA AKTIVITETSSKOLE 18/06/2021

MITT DRØMMEVALG - Vinnere av valget



Mandag 8. Mars 2021 var den internasjonale kvinnedagen.  Det vi mener med 
ordet “internasjonal”, er at denne markeringen ikke bare blir markert her i 
Norge. Denne dagen markeres i mange flere land på jorda. Man ønsker at 
dette skal være noe man markerer i alle land i verden, i alle kulturer og blant 
alle mennesker.  

Kvinnedagen på AKS 
Kvinnedagen er ikke ment for å bare feire 
det vi har fått til, men også for å minne 
hverandre på at vi må fortsette å jobbe for 
at alle mennesker skal bli stilt likt. Likeverd, 
likestilling og det å ha like muligheter her i 
livet. Alle mennesker er altså like mye verdt! 
Vi på Haugenstua Aktivitetsskole har 
markert dagen ved å tegne og fargelegge. 
Alle sammen!  
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VI MARKERTE KVINNEDAGEN!

HVA ER LIKESTILLING? 
 

Alle skal ha like rettigheter og muligheter i 
samfunnet. For eksempel at ALLE  har en rett 

til å gå på skole. 

LORA 4B: 

“Vi markerer 
kvinnedagen, fordi det 
er viktig at alle sammen 

skal bli likestilt”.
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VISSTE DU AT…

LUCAS 4B: 

“Vi markerer 
kvinnedagen, fordi vi alle 

er mennesker og skal 
være likestilt. Jenter og 

gutter skal behandles likt, 
fordi vi alle sammen er 

like mye verdt”.

KISHA 4B: 
 
 

På 1850-tallet fikk kvinner flere 
rettigheter, men det var ikke før i 1913 

at kvinner fikk stemmerett. Denne 
rettigheten gjorde at  kvinner på mange 

måter formelt sett var likestilt med 
menn.  

 
Funnet på snl.no (store norske leksikon)

NAOMI 4B: 

Kvinnedagen feires 8. Mars og er 
internasjonal. Kvinnedagen ble en 

internasjonal dag i København. I 1977 
ble kvinnedagen en FN-dag.  FN står for 

Forente Nasjoner og er en global 
organisasjon med mange land som 

samarbeider med hverandre.  

Funnet på snl.no (store norske leksikon) 

http://snl.no
http://snl.no
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TEGNINGER FRA KVINNEDAGEN

LORA NICHOLAS FARAH

ANONYM DANIELE THEO

THEO CATTHY ZAKARIA
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TEGNINGER FRA KVINNEDAGEN

TIPS: Husk alltid å skrive navn på tegningene du lager. Alle kunstverk trenger navn! :)

Har du fargelagt denne? DANIELE MAIRA

FARAH VICTORIA Har du fargelagt denne?

Har du tegnet denne? Mangler navn Hvem har tegnet denne?



 

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 — sommer! Vi gleder oss til sommerferie!  

Psst: Sommermånedene består av juni, juli og august her på den nordlige halvkule. 
På den sydlige halvkule er vintermånedene juni, juli og august. Rart ikke sant? 
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FERIETIPS FRA OSS PÅ HAUGENSTUA AKS!

UTFORDRING NUMMER 3
Fullfør minst 3 av sommerferietipsene fra denne siden eller neste side 
(s.14-15). Gjør det med en venn, et søsken eller noen i familien. Kos deg!

BINTA 3B: 

1. Gå på stranda 
2. Gå på besøk 

3. Møte familie fra andre land 
4. Dra til Sverige  

(husk karanteneregler)

MERITA 3B: 
 

1. Gå i T-skjorte 
2. Ha piknik 

3. Plukke blomster 
4. Dra til stranda

SUMAYYA 3B:  

1. Leke med vennene dine 
2. Gå til Tusenfryd 

3. Dra på ferie 
4. Gå til stranda
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FERIETIPS + FERIETIPS + FERIETIPS + FERIETIPS

MEDINA OG MALAK 4A:  
 

Medina anbefaler “å spise is, bade, spise masse god mat og ha det gøy!” 
Malak anbefaler “å bade på stranda, reise rundt, ha vannkrig og spise is og grille!”

 ISRA 2B: 
Vi kan leke med venner og gå på 

lekeland med venner. Vi kan 
klemme og ha familiekveld. Med 
film, godteri og popkorn og 

sånn”.

ZEHRA 2B: 
“Dra til badeland eller så 

kan du dra til Kristiansand.  

Bare så du vet det, 
jeg vil dra til 

Kristiansand. Det er gøy der 
og vi kan se løver også, 

hehe”. 



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: ANDREA (4A)
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TEGNESERIER

HAUGENSTUA AKTIVITETSSKOLE 18/06/2021

LAGET AV: 
ABIGAEL (3B)

LAGET AV: 
LILIANA (3B)
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UTFORDRING NUMMER 4 
‣ Lag din egen tegneserie om hva du skal gjøre eller har gjort i sommerferien.  

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

TEGNESERIER

HAUGENSTUA AKTIVITETSSKOLE 18/06/2021

LAGET AV: MEDINA (4A)
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ANMELDELSER

MALAK (4A) ANMELDER: 

“Sweet Home Norway - Jeg skal tisse” 
Dette er en sang man finner på Youtube. 
Sangen er kul. Veldig kul. Melodien er kul 
også. Den er veldig bra, alle bør høre!

ANDREA (4A) ANMELDER: 

“TAJ Tracks - Princess don’t cry” 
Sangen finnes på Youtube. Jeg opplever at 
jeg ikke trenger å gråte når jeg hører på 
den. Den er bra fordi den er barnevennlig. 
Låten viser deg tapperhet! Hør på den!

PAUL MARCUS (4A) ANMELDER: 

“Mojang - Minecraft” 
Dette er en spill du kan spille på PC, 
PS4, Ipad og Xbox. Jeg var “noob” 
(nybegynner) og ble god etter hvert. 
Når du dør i spillet, føles det som om du 
er “NOOB”. Men, det er super gøy! 

HANAN (4A) ANMELDER: 

“Boken heter Barnevaktklubben” 
Denne boken kan du finne på biblioteker. 
Du kan også lese den, når du er der. Boken 
er bra, fordi den er morsom og gøy å lese. 
Jeg gir boken en terningkast 6!  

UTFORDRING NUMMER 5 
‣ ER DU ENIG ELLER UENIG I ANMELDELSENE PÅ SIDE 20 OG 21? 

 
1. Velg en av anmeldelsene på denne siden eller neste. Hør, les, se eller spill det.  
2. Hva likte du eller hva likte du ikke?  
3. Bør andre se, lese eller høre på den?
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ANMELDELSER

MEDINA (4A)  OG SARA ELI (4A) ANMELDER: 

“Brooklyn & Bailey - What We’re Made Of” og “Disney - Zombies" 
Denne sangen kan du finne på Youtube. Vi opplevde sangen rolig å høre på. Den er bra, fordi det er 
en rolig låt. Andre bør høre på denne sangen, fordi det er en fin sang. Vi gir terningkast 6! Filmen 
“Zombies” kan du se på Youtube og Disney+. Det er en kul film og den er bra. Terningkast 6!

NAOMI (4B) OG KISHA (4B) ANMELDER: 

“High School Musical av Peter Barsocchini” 
High School Musical er en film produsert av The Walt Disney Company og du kan se filmen 
på Disney pluss eller Viaplay. Filmen er bra fordi den handler om musikk, og vi er veldig 
glad i musikk. Vår terningkast er 6!

ELIADY (4A) ANMELDER: 

 “Aru shah and the End of Time” 
Boka heter Aru shah og Roshani Choksi har skrevet den. 
Boken finner du på skolebiblioteket på Haugenstua 
Skole eller Bjørvika bibliotek. Den er bra fordi den er 
spennende og kul. Jeg gir terningkast 6!
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AKS JUNIOR REDAKSJONEN - Bidragsytere til avisen
VÅREN 2021

SARA ELI PAUL MARCUS MEDINA ELIADY

SUMAYYA BINTA MALAK ISMAIL

HAUGENSTUA AKTIVITETSSKOLE 18/06/2021

KISHA NAOMI ANDREA MERITA

HANAN ZAKARIA ZUZANNA ISRA ZEHRA

EMIR ABIGAEL LILIANA DANIELE NIHAL, LEMIS, SIINIIN
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AKS JUNIOR REDAKSJONEN
VÅREN 2021

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 våren har vært 
preget av omstilling- og 
endringer i hverdagen 

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

fysiske møter, innleveringer på teams 
og bidrag individuelt på tvers av trinn. 
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 SOMMERFERIE. VI GLEDER OSS TIL  HØSTEN 2021! 
— Redaktør, Maria Dela Cerna Øverlien —

AKS JUNIOR HAR SPENNENDE AKTIVITER PÅ NETTSIDEN

BESØK OSS PÅ:

www.akshaugenstua.no
AKS JUNIOR VÅREN 2021

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 oppstart 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 Aktivitetsskolens 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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