
NULL STRESS MED VINTERDRESS! 
Lav temperatur og snøvær stopper ikke oss. På Haugenstua 
Aktivitetsskole nyter vi frisk luft, kram snø og akebakken 
gjennom hele vinteren. 

Vinteren er en årstid med lav temperatur og masse hvit snø. Noen liker best å 
være inne i varmen, mens andre elsker å være ute i kulden. Hvordan holde 
på varmen når kuldegradene setter inn? Redaksjonen har undersøkt saken og 
har kommet frem til en rekke tips og triks! (Les mer på side 14 og 15) 
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‣ I denne avisen finnes det en rekke utfordringer du 
kan prøve deg på. Se nøye etter 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.

AKS JUNIOR
HAUGENSTUA AKTIVITETSSKOLE 12/12/2019

Nytt lekestativ 
Vi har foretatt en 
spørreundersøkelse 
blant elevene på AKS 
om det nye lekestativet. 
(Side 2 og 3) 

Slik tror vi 
verden ser ut om 
100 år 
Vi har spurt våre 
medelever om hvordan 
verden ser ut i fremtiden. 
(Side 10–13) 

Digital kunst 
Redaksjonen har testet 
en ny applikasjon og 
laget digital kunst. 
(Side 16 og 17)

NYHETER

HVOR MANGE UTFORDRINGER KLARER DU?



NYTT LEKESTATIV 
Denne høsten har Haugenstua skole og Aktivitetsskole fått på plass et etterlengtet 
lekestativ for de yngste. Lekestativet har blitt tatt godt i mot av elevene.  

Elevene og lærerne jubler for det nye flotte 
lekestativet. Nå kan enda flere elever klatre, skli 
og leke under trygge omgivelser. Skolen har 
allerede et større lekestativ, som egner seg best 
for de eldre elevene. AKS-redaksjonen har 
intervjuet og foretatt en spørreundersøkelse for 
å høre hva elevene mener om det nye 
lekestativet.  

Andrea (3A), Eliady (3A) og Hanan (3A) 
besøkte basen til 1. Trinn og møtte Aroha (1A). 
 
Hva synes du om det nye lekestativet? 
- Jeg synes det er fint. Jeg synes den er så kul. Og 
bra. 
 
 

Hvorfor synes du det? 
- Fordi det er så mange nye ting på stativet. Man 
kan klatre på den, den ser morsom ut og det er 
gøy å skli.   

Hvor ofte bruker du klatrestativet? 
- Jeg har ikke brukt det så mye enda. Kanskje fire 
dager. 

Hva liker du best med stativet? 
- At det er tre sklier og at barna får lekt på den. 
Og man kan leke har’n.  

“Det er så mange nye 
ting på stativet” 
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Shayan (3A) og Malak (3A) intervjuet Keith 
(1A) om det nye lekestativet. Keith har testet 
det nye stativet tre ganger og synes det er gøy å 
leke der. Det han liker aller mest, er å bruke de 
nye skliene. 

 

Ikke alle har de samme meningene om 
lekestativet. Papa Yaw (3B) intervjuet Reda 
(3B). Reda synes lekestativet var dårlig, fordi 
han vil at den skal være større. Heldigvis har 
Haugenstua Skole og Aktivitetsskole et større 
lekestativ for de eldre elevene.  

Hanan (3A) intervjuet Paul Marcus (3A) inne 
på basen til 3. og 4. Trinn. Ifølge Paul Marcus 
faller det nye lekestativet i god smak.  

Hvorfor liker du det nye lekestativet? 
- Fordi jeg liker å leke der. 

Hvor ofte bruker du stativet? 
- Mye. 

Hva liker du best ved stativet? 
- Å  kunne klatre, også liker jeg den snurre greia.  
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TRENGER VI VENNER? 
Vennskap og uvennskap er et vanskelig tema å snakke om. Alle har en eller annen 
gang hatt en venn, som man har kranglet med. Hvorfor trenger vi venner? Og 
hvordan kan man fikse opp etter en krangel?  

Nettsøk om vennskap og uvennskap 
AKS-journalistene har brukt nettbrett for å søke 
til seg informasjon om vennskap — på google. 
Når man søker på google dukker det opp et 
“hav” av ulike nettsider. Ikke alle nettsidene er 
like gode til å bruke som kilder, derfor er det 
viktig å være kritisk ved nettsøk gjennom 
www.google.no. 
 
Sara Eli (3A) og Lucas (3B) har foretatt et søk 
på “google” om hva et vennskap er. Sara Eli kom 
frem til at vennskap kan utvikle seg mellom to 
eller flere mennesker. Vennskap er rett og slett et 
forhold mellom to mennesker. Uvennskap er når 
noen blir uenige om noe. Lucas legger til at man 
ofte krangler når man er uvenner. Etter å ha 
gjennomført et nettsøk om dette tema, mener 
Sara Eli at uvennskap er galt.  

 
“Vennskap er et 
forhold mellom to eller 
flere mennesker”. 

 
 
Naomi (3B) og Kisha (3B) gjorde et søk på 
www.wikipedia.no og kom frem til at vennskap 
er et forhold som har sitt grunnlag i tillit eller 
kjærlighet. På nettsiden kom det også frem at 
vennskap er viktig for mennesket. Med et 
vennskap, kan også et uvennskap oppstå. Naomi 
nevner at der det finnes et vennskap, kan det 
oppstå et uvennskap. Kisha legger til at to eller 
flere personer ikke liker hverandre i et 
uvennskap. 
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UTFORDRING NUMMER 1 
‣ Har du en venn du har kranglet med?  Angrer du? Dersom du har gjort noe som har være sårende mot 

vennen din, oppfordrer AKS-redaksjonen deg til å: 
 
— Si unnskyld og be om tilgivelse — eller — Si ifra til en voksen og be om hjelp til å løse konflikten

http://www.google.no
http://www.wikipedia.no


Dette mener elevene på AKS 
AKS-journalistene har foretatt flere intervjuer av 
elevene på Haugenstua Aktivitetsskole om tema 
“vennskap og uvennskap”.  
 
Malike (4B) og Erza (4A) har intervjuet 
Latisha (4A). Latisha anbefaler at man må være 
snille mot hverandre for å få venner. Hun legger 
til at det er viktig å ha venner, for da slipper 
man å være alene. 
 
 
 

 
Hvordan unngår man krangling i et 
vennskap?  
- Hvis man er snill mot andre, så er kanskje andre 
snille mot deg.  

Hvordan blir man venner igjen etter en 
krangel? 
- Det er viktig at man snakker med hverandre.  
 
 

 
 

Anisa (4B), Crystal (4B) og Leonita (4B) gikk 
til diskorommet og fant Suela (1B). Suela liker 
å være hyggelig mot sine medelever. Hun legger 
også til at det er viktig å være hyggelig mot 
hverandre i et vennskap. 
 
Hvordan får man venner?  
- Man må være hyggelig. 
 
Hvorfor trenger man venner? 
- For at man ikke skal bli lei seg. 
 
Hvordan unngår man krangling i et 
vennskap? 
- Å ikke slå hverandre. 
 
Hvordan blir man venner etter en krangel? 
- Ved å si unnskyld.  
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Snakk sammen
Lytt til hverandre

Trøst
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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 
‣ Spør 5 venner om hvordan de har det!  — “Hvordan går det med deg?” 

‣ Gi 5 venner en klem!  
Hvis de spør  om hvorfor du ga en klem, svarer du:  
— “Jeg ville bare gjøre dagen din like bra som det du er”



 
HALLOWEEN PÅ AKS 
Skrekk og gru på Haugenstua Aktivitetsskole. Torsdag 31. Oktober arrangerte AKS 
en egen fest for alle elevene på 1-4. Trinn. Denne festen har blitt en tradisjon, som 
alle elevene gleder seg til hvert eneste år.  
 

 
 
Haien kommer! 
AKS-journalistene har spurt sine medelever om 
deres opplevelse av Halloweenfesten. Det er 
ingen tvil, om at opplevelsen var helt super! 
 
Anisa (4B) og Malak (3A) intervjuet Argent 
(1A) og Rayan (1B). Argent var kledd ut som et 
skjelett og han syntes at festen var gøy. Av alle 
aktivitetene likte Argent "Haien kommer” best. 
Rayan var kledd ut som en vampyr og var 
storfornøyd med festen. I likhet med Argent, 
likte Rayan også “Haien kommer” aller best.  
 

 
 

 
Papa Yaw (3B) og Kisha (3B) intervjuet Reda 
(3B) og Sara Eli (3A). Reda var utkledd som et 
lego-skjelett og Sara Eli var en "Zombie-brud”. 
Ifølge Reda var festen dårlig, men Sara Eli 
syntes det var kjempegøy! Reda likte aktiviteten 
“Gulvet er lava” best, der Sara Eli likte 
“Dansestopp” mest.  

 “Halloween er en 
feiring for de døde” 
 - Leon (4B) 

8

HAUGENSTUA AKTIVITETSSKOLE 12/12/2019



9

HAUGENSTUA AKTIVITETSSKOLE 12/12/2019



 
HVORDAN SER JORDA UT OM 100 ÅR? 
Klimaendringer, temperaturendringer og naturkatastrofer er ord man ofte hører når 
det diskuteres om fremtiden til vår planet — jorda. AKS-redaksjonen har intervjuet og 
tegnet deres tolkninger av utfordringene vi står ovenfor i fremtiden, dersom ingen land 
setter inn tiltak for en bærekraftig utvikling.  
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๏Klima og klimaendringer 
Det er forskjell på vær og klima. Været er det du 
kan se ut av vinduet hver dag. Klima er et 
gjennomsnitt av været målt over lang tid. Det 
går med andre ord ikke an å se om klimaet 
endrer seg fra dag til dag. Dette ses gjennom 
målinger over år og tiår.  

๏Temperaturen på jordkloden stiger 
Gjennomsnittstemperaturen på jorda er høyere 
nå enn den var før. Hver år blir det varmere og i 
årene som kommer vil oppvarmingen bli 
raskere og kraftigere jo lenger nord du kommer. 
Den får aller størst effekt i Arktisk på grunn av 
smeltende snø og is. 

๏Havet stiger og blir surere 
Smelting av isbreer og varmere havtemperatur 
fører til at havet stiger raskere enn det har gjort 
tidligere. Havet tar opp og lagrer CO2-utslipp, 
som hindrer at CO2 slippes ut i atmosfæren.  

๏Isen smelter  
De siste 20 årene har isen på Grønland og i 
Antarktis, samt isbreer over hele verden, minket 
i størrelse.  

๏Variert nedbør og mer ekstremvær 
Noen steder vil det bli mindre nedbør, mens 
det vil regne og snø mer i andre områder enn 
før. På verdensbasis vil ekstremvær og 
naturkatastrofer som orkaner og sykloner 
komme oftere.  
 
KILDE: https://www.fn.no/Tema/Klima-og-
miljoe/Klimaendringer

FN FORKLARER



AKS-redaksjonen har foretatt intervjuer om natur og miljø blant elevene. 
Redaksjonen har også tegnet deres tolkninger av jordens fremtid, dersom 
menneskene i  verden ikke tenker på bærekraftig utvikling. 
 
Søppel i naturen 
På Haugenstua Aktivitetsskole er det en klar 
enighet om at søppel hører ikke hjemme i 
naturen. Elevene deltar alltid på rusken og 
plukker søppel i omgivelsene flere ganger i året.  
 
Anisa (4B) og Ayman (4B) har intervjuet 
Argent (1A). Ifølge Argent kan man ikke kaste 
plast i naturen fordi dyr kan spise plast og dø. 
Han legger til at hvis man kaster søppel i 
naturen, er man ikke snill — fordi det ødelegger 
jorda vår.  

 
 

Naomi (3B) og Kisha (3B) intervjuet Shafiei 
(3A). Shafiei mener det ikke er bra å kaste 
søppel i naturen. Han mener det er feil, fordi det 
ikke er bra for dyrene som lever i naturen.  
 
Hvor er ditt favorittsted på denne jorden? 
- Det er Somalia. Somalia er et fint land.  
 
Hva ville du gjort dersom favorittstedet ditt 
forsvant under vann? 
- Reddet folk i landet. 

Abdul-Rehman (4A) gjennomførte et intervju 
med Michael (AKS-ansatt). Michael liker ikke 
at folk kaster søppel på bakken ute i naturen, 
fordi plast ikke brytes ned. Ifølge Michael er 
hans favorittsted Bali, og hvis Bali hadde 
forsvunnet under vann — hadde han kjøpt 
dykkerutstyr.  

 
 
“Det er feil å kaste 
søppel i naturen” 
 - Shafiei (3A) 

11

HAUGENSTUA AKTIVITETSSKOLE 12/12/2019



12

DETTE TROR VI — “Jorda vår om 100 år”
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“Jeg tror verden er 
bra om 100 år”  
Ayman A (3A)

“Jeg tror verden er full 
av søppel om 100 år”  

Khalid (4B)

“Jeg tror verden 
blir stygg”  

Sheryaar (4A)
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DETTE TROR VI — “Jorda vår om 100 år”
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VI KAN REDDE JORDA VÅR 
✓ Energisektoren må bli bærekraftig:  

Vi må bruke vann, vind og solkraftverk — fremfor olje og kull. 
✓ Endre våre matvaner: 

Kaste mindre mat, spise mindre kjøtt og velge produkter som har god kvalitet og er  produsert på en 
bærekraftig måte.



VINTERTID — FRA KALDT TIL VARMT? 
Vinter, vår, sommer og høst. I Norge har vi fire årstider i løpet av ett år eller 12 
måneder. På Haugenstua Aktivitetsskole har elevene kommet godt i gang med å 
nyte vår nåværende årstid — vinter.  

Slik holder vi på varmen 
Temperaturen synker og vi kjenner at 
kuldegradene ute gjør oss kalde. Men hva kan vi 
gjøre for å holde på varmen? AKS-redaksjonen 
har undersøkt saken og intervjuet en rekke 
elever på Haugenstua Aktivitetsskole.  Vi har fått 
inn en rekke tips og triks, som kan hjelpe deg på 
vei! 
 
Gjestejournalistene Lonisa (2C), Sumayya (2B) 
og Zuzanna (1C) har intervjuet Henrik (AKS-
ansatt). Henrik forteller at han holder på 
varmen ved å kle på seg godt med yttertøy. 
Ifølge Henrik kan man bli syk, hvis man ikke 
kler seg etter været. Selv liker han årstiden høst 
best, fordi det er passe varmt på den tiden. 

 
Lucas (3B) og Isha (3B) har spurt Khalid (4B) 
om tips. Khalid holder på varmen ved å ha på 
masse klær og løpe utendørs. Han forteller at 
man ikke kan gå med t-skjorte utendørs, for da 
blir man veldig kald.  
 
 
Hvilken årstid liker du best?  
- Jeg liker sommeren, fordi det er varmt og deilig. 
 
 
Hva liker du å gjøre ute om vinteren? 
- Jeg liker å leke i snøen og lage snømann. 
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UTFORDRING NUMMER 3 
‣ Kle på deg godt med yttertøy og ta med deg en venn eller to ut. Hvis flere vil være med, kan dere dele 

dere inn i flere grupper. Husk: Ikke utesteng noen i leken. Denne utfordringen er lettere med 
samarbeid! 

‣ Konkurrer med vennene dine om å bygge den største snømannen! Hvem vinner?
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DIGITAL KUNST — Verk og vurdering

Appen finnes på: www.youidraw.com/apps/painter

http://www.youidraw.com/apps/painter
http://www.youidraw.com/apps/painter


 
Malike (4B) 
Tegneapplikasjonen var veldig gøy å bruke. Det 
jeg likte best var å kunne tegne på et annet 
bilde. Det jeg likte minst var at jeg ikke kunne 
flytte på bildet, da jeg brukte pensel som 
verktøy. Applikasjonen er litt brukervennlig og 
det er enkelt å bytte farger.  

Kisha (3B) 
Den var gøy å bruke, men litt vanskelig. Likevel 
gikk det bra til slutt. Jeg likte appen fordi man 
kunne lage forskjellige bilder og gjøre masse 
gøy. Den var vanskelig å bruke, fordi det ble litt 
tull.  

Isha (3B) 
Det var gøy å tegne. Jeg likte best å tegne dyr. 
Jeg likte appen fordi det var gøy å fargelegge. 
Det var litt vanskelig, men jeg fikk hjelp. Den 
var bare litt lett å bruke. 

 
Erza (4A) 
Tegneappen var veldig bra, fordi man kan tegne. 
Jeg likte best å tegne med forskjellige farger. 
Den var brukervennlig når man skulle velge 
ulike farger. Jeg ville brukt appen igjen. 

Paul Marcus (3A) 
Tegneappen var gøy og jeg likte at man kunne 
tegne. Appen var litt vanskelig. 
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DIGITAL KUNST — Verk og vurdering

ANONYM: 
Ingenting var 
gøy. Jeg hater 

appen.
ABDUL-REHMAN (4A):  
Den var bra, men ikke 

den beste.
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TEGNESERIER
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UTFORDRING NUMMER 4 
‣ HVORDAN ENDER DENNE TEGNESERIEN? FULLFØR TEGNESERIEN OVENFOR.

AMIR (4B)
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TEGNESERIER
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MEDINA (3A)
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ANMELDELSER

HAFSA (4A) ANMELDER: 

“BLACKPINK - DDU-DU DDU-DU” 
Dette er en sang man finner på 
www.youtube.com. Denne K-pop-gruppen 
består av pene og kule jenter. De gjør ting 
som andre ikke tør. 

ISMAIL (4A) ANMELDER: 

“VICTOR OG ROB - BLI INNE” 
Denne sangen finnes på youtube under 
profilen NRK Flippklipp. Jeg følte at de var 
gale og morsomme. Andre bør se og høre 
sangen fordi de er morsomme!

ABDUL-REHMAN (4A) ANMELDER: 

“ROBLOX” 
Dette er et spill som du kan laste ned i 
AppStore. Det er forskjellige spill i spillet. 
Det som gjør spillet bra, er at det er mange 
spill å velge mellom. Andre bør spille 
Roblox, fordi det er mange spill både for 
gutter og jenter. 

ANDREA (3A) ANMELDER: 

“K27 - KOM HIT” 
Chappchapp har laget verket og du finner 
sangen på youtube. Jeg liker sangen fordi 
det er et annet språk. Jeg liker å høre at 
han synger. Andre bør se og høre den, fordi 
den er kul!

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? 

http://www.youtube.com
http://www.youtube.com
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ANMELDELSER

MALIKE (4B) ANMELDER: 

“DHURATA DORA - QIKAT E MIA” 
Denne artisten synger albansk og sangen 
finnes på Youtube. Jeg opplevde at både 
sangen og filmen var bra. Denne anbefales 
fordi den ikke er skummel å se på!

ERZA (4A) ANMELDER: 

“How The Grinch Stole Christmas” 
Dette er en film, som du kan se på Youtube. 
Filmen er bra, fordi den er veldig morsom. 
Flere bør se filmen, fordi den passer for 
barn.

MALAK (3A) ANMELDER: 

“GILLI - VAI AMOR LYRICS” 
Dette er en sang du kan høre på Spotify 
eller Youtube. Sangen er superbra og 
superkul. Du bør høre den, fordi den er 
kul!

ISHA (3A) ANMELDER: 

“NRK-SUPER - BLIME” 
Låten finner du både på NrkSuper og 
Youtube. Jeg liker den fordi det er gøy å se 
på andre danse og de danser mye i sangen. 
Andre bør se den, for å lære dansen!

KISHA (3B) ANMELDER: 

“NRK-SUPER - HAR DU TISSA PÅ DEG” 
Når jeg så på TV-serien, ble jeg veldig interessert. Det 
som gjør kunstverket (serien) bra, er at skuespillerne er 
veldig flinke til å dramatisere. Jeg anbefaler denne 
serien, fordi man forstår alt som blir sagt i serien. 
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AKS JUNIOR REDAKSJONEN
HØSTEN 2019

SARA ELI PAUL MARCUS MEDINA ELIADY

JOHAN ABDUL-REHMAN SHAYAN PAPA-YAW

HAUGENSTUA AKTIVITETSSKOLE 12/12/2019

KISHA NAOMI ISHA HAFSA

AYAN A TINA AMIR ANISA
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AKS JUNIOR REDAKSJONEN
HØSTEN 2019

CRYSTAL AYMAN C.F. MALAK ISMAIL

AYMAN O. HANAN ERZA MALIKE

LUCAS ANDREA 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
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HA EN RIKTIG GOD JUL OG ET GODT NYTTÅR! 
— Redaktør, Maria Dela Cerna Øverlien —

AKS JUNIOR HAR FÅTT NY NETTSIDE!

BESØK OSS PÅ:

www.akshaugenstua.no AKS JUNIOR HØSTEN 2019 
Siden 2018 har AKS Junior vokst til å bli en enda 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
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