
Nå er det sommer 
Etter en lang og kald mai, har endelig varmen kommet. 

Når du leser denne utgaven er det bare 6 dager igjen til en lang 
sommerferie. Denne sommerferien kommer til bli litt annerledes, da det 
ikke er sikkert vi har lov til å reise så langt.


Så vi har derfor samlet sammen noen turtips til hva du kan gjøre og 
oppleve i Lillehammer
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Leder 

Kjære leser!


I forrige utgave hadde vi fokus på hjemmeundervisningen i 
forbindelse med Coronaviruset. I dette nummeret prøver vi å sette 
fokus på hvilke muligheter som finnes i byen vår og i landet vårt i 
den spesielle situasjonen vi er i nå i sommer. Lurer du på hva du 
skal finne på i sommer? Her får du svarene!


Elevene på fjerde trinn har 
jobbet med å lage 

beskrivende tekster. Les hvordan de beskriver drømmestedet 
sitt i Norge og bli inspirert! Elevene i redaksjonen har 
konsentrert seg om aktiviteter i Lillehammer. Les om både 
Lillehammer vannskiklubb, Jorekstad fritidsbad, 
Hunderfossen og Bjerkebæk. Lær om stolpejakt og tilbudene 
til BUA. Det skulle være nok av ting å finne på selv om vi ikke 
kan reise til utlandet.


Ikke minst kan du også lese den flotte 17. mai talen til 
elevrådsleder Marie Berger. Talen skulle egentlig vært den første 17. mai talen holdt ved Nordre Ål 
skole, men slik gikk det dessverre ikke. Skoleavisa NÅ! er stolte over å kunne publisere talen og 
håper dette kan være et plaster på såret.


Til slutt vil vi i redaksjonen ønske alle elever, foreldre og ansatte ved Nordre Ål skole en riktig god 
sommer! Hvis du har forslag til saker vi bør ta opp til høsten hører vi gjerne fra deg!


Sommerhilsen fra Inge
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Mens de fleste var hjemme og hadde 
hjemmeundervisning, så var det noen elever som 
var på skolen. For foreldrene deres hadde jobber 
som var samfunnskritiske, altså viktige for Norge. 
Det var for eksempel de som jobbet med helse 
og omsorg, i forsvaret eller politiet. I tillegg til å 
ha vanlig skole, var de også mye ute - og laget 
kunst av naturmaterialer

Lurer du på hva du kan finne på 
i sommer? På kommunens 
hjemmeside kan du få en 

oversikt over gratis 
sommerferietilbud https://

www.lillehammer.kommune.no/
gratis-

ferietilbud-2020.531669.no.html

https://www.lillehammer.kommune.no/gratis-ferietilbud-2020.531669.no.html
https://www.lillehammer.kommune.no/gratis-ferietilbud-2020.531669.no.html
https://www.lillehammer.kommune.no/gratis-ferietilbud-2020.531669.no.html
https://www.lillehammer.kommune.no/gratis-ferietilbud-2020.531669.no.html


17.mai tale 2020 

Hei alle elever og foresatte på Nordre Ål skole! 


Jeg håper dere hadde en strålende 17. Mai, 
selvom vi har/er i en spesiell situasjon. 


Jeg vet at mange syntes dette har vært en tøff tid, 
både barn og voksne. Mange har sikkert lyst til å 
gi en besteforelder en klem eller en man savner. 
Men vi må gjøre det beste ut av det. Det var 
mange som syntes det hørtes bra ut med 
hjemmeskole, men de fleste (spesielt meg) ble lei 
av det etter bare noen dager eller uker. Men vi 
klarte oss gjennom nesten 2 måneder. Det var en 
lettelse da vi fikk høre at skoler og barnehager 
skulle åpne. Når de åpnet kom vi et steg nærmere 
hverdagen, men det har også vært ganske 
krevende å starte på skolen igjen. Det er mange 
nye regler man må forholde seg til å en av dem er 
jo selvfølgelig å vaske hendene! Man er jo vant til 
å vaske hendene f.eks før mat men jeg har aldri 
opplevd at man må vaske hendene så ofte. 


En annen ting som har skjedd er jo at det er første 17. Mai på Nordre Ål skole! Vi skulle egentlig ha 
en stor feiring med kaker og moro men sånn ble det ikke. Det er sikkert mange ting vi kunne ha gjort 
hvis dette ikke skjedde, men vi er i en så heldig generasjon som har tusenvis av digitale nettverk 
som er supert å ha i denne tiden. Kanskje noen har fått bestemor på FaceTime eller kanskje en 
fellesmiddag med søskenbarn over Skype. Jeg synes det er litt dumt at vi ikke kan ha en vanlig 
feiring, og at jeg ikke kunne lese talen min. Da er det jammen megabra at vi har en skoleavis! 


I år har alt vært annerledes både corona og ny skole. Akkurat nå driver de å jobber med den nye 
fotballbana og uteområdet. Det første året på Nordre Ål skole har for det meste vært veldig bra. 
Mange har fått nye og flere venner og andre har kanskje møtt sin bestevenn. Vi har fått skoleavis og 
mange spesialrom som vi ikke hadde på Kringsjå og heller ikke så mye av på Ekrom, i tillegg har vi 
en fantastisk gymsal og ikke minst hjerterommet som er et stort rom midt i skolen. Der er det både 
kantine, bibliotek, sitteplasser og ikke minst aulaen. Noen av dere har sikkert vært en eller to ganger 
her og sett mens noen har kanskje bare sett utsiden eller bare bilde. En annen ting som er fint med 
skolen er at man kan leie både gymsalen og hjerterommet. Så det har vært en fantastisk start på et 
nytt kapitel og en annerledes slutt. 


Jeg håper alle har det fint og tar ekstra vare på seg selv og familien. Kanskje har dere fått mer tid til 
hverandre. Et tips man kan gjør er å kanskje dra på telt eller hengekøyetur eller bare nyte en dag ute, 
det synes ihvertfall jeg er bra. 


Jeg ønsker alle en fantastisk sommerferie og et nytt skoleår. ALT BLIR BRA! 


Skrevet av Marie Berger (Elevrådsleder) 
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BUA  

Har du lyst til å prøve noe nytt? 

BUA er for deg som ønsker å prøve noe nytt, for alle som trenger ski eller skøyter bare én gang i 
året, og for alle som ønsker å kjøpe litt mindre og leke litt mer.


Prøve enhjulssykkel, overnatte i hengekøye, trikse med sparkesykkel eller spille kalimba? Hos BUA 
Lillehammer kan du låne både enhjulssykkel, hengekøye, triksesparkesykkel og kalimba – og veldig, 
veldig mye annet. Det er helt gratis å låne utstyret, og det eneste du trenger er tillatelse fra en 
voksen. Dere kan registrere dere som låntaker på www.bua.io, eller komme innom oss i 
Jernbanegata 2! Åpningstidene våre finner du også på 
www.bua.io,eller ved å google BUA Lillehammer. 


Vi sees!
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  Reisefeber? 

Noen av elevene på 4. trinn har laget beskrivende tekster om flotte steder de vil at 
andre også skal få oppleve.  
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Strandpromenaden er en strand, en promenade som ligger i Lillehammer. 

Du kan bade i Mjøsa der det er blått vann & det er ca ti 
plussgrader. Du kan trene på trenings plassen på 
strandpromenaden. 
Du kan løpe på grus plassen og på gresset. 
Du kan sykle på gresset og grusen. 
Du kan høre bølger mens du ligger og soler deg. 
Du kan høre folk som hyler og andre som ler. 
Og du kan høre brua plystre. 

               

Seljeøya er ved Hærøy. Et sted i nord-Norge!  
Vil du dra til Seljeøya? Det vil du nok nå!  

Det er koselig å være på Seljeøya. En av grunnene er at 
at vi har MOTORBÅT!!! Og det er skikkelig GØY!!! Og 
spesielt når vi kjører bånn gass! 

Der kan vi også lage demning, fiske, bade, oppleve 
orkaner, spise mat, finne krabber og løpe fritt. Bare pass 
deg for strømgjerdet!  

Man kan høre fisker som spreller, krabber som krangler, fugler som kvitrer og måker som bråker. 
Noen av fargene er hvitt hus, hvite strender, grønne og brune trær, brune krabber, grønne alger 
(svært sjelden) og rødt og hvitt flagg. 

Her er noen eksempler på lukter der: Sjølukt, brent fisk, død krabbe, brent hus, fæl fisk, blomster, 
for varm motor på motorbåt, sauebæsj og møkkasauer. 

Her er noen smaker på Seljeøya: Saltvann, iskrem, knekkebrød, fisk og tunfisk sandwich. 

            Even Leander 

Foto: NRK
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Trondheim er en flott by som jeg anbefaler alle å besøke. 

På Trondheim er det masse du kan gjøre. Du kan 
shoppe og du kan bade. Og ikke minst er det gøy å dra 
til båthavnen. Da hører du vannet plaske og du hører 
bølgene. Du kan sykle i byen og i skogen og mange 
andre steder. Du kan dra på Resturanter å spise masse 
god mat. En av dagene når jeg var i Trondheim spiste 
jeg pizza.  

Når det er fint vær og blå himmel er det fint å gå en 
tur! Da ser du alle fuglene og du hører dem kvitre. 

Hver morgen blir du vekket av alle fuglene som kvitrer. Og alle menneskene som er utenfor. 

Når du har kommet inn fra enten tur, shopping eller andre ting er det fint å ta en varm dusj, og 
spise masse god mat.            
            Jenny 

Holmejordet barnehage er et veldig fint sted i Alta så 
hvis du skal flytte dit eller du bor der da er dette den 
barnehagen du og barnet dit trenger. Det er både dyr 
og barn der. Inkludert villsvin. 

Det er mange andre barn der som dit barn kan leke 
med og masse andre ting og gjøre der og barne dit kan 
leke i sandkassa. Det lukter frisk luft og du kan høre 
barn som ler og leker. 

Du kan også være med og mate dyrene og klappe 
marsvin og kaniner og mate Dexter villsvinet med 
blader og for og høy. Barnehagen kan også brukes til 
konfirmasjon og bursdag og masse andre ting og de har noen utrolige leker inne. Og 
barnehagetantene og barnehageonkler er kjempesnille så du skal ikke bekymre deg for om barnet 
ditt er plaget eller redd. Det er fint ute området og mange dyr og mennesker og en liten skog ved 
gjerdet. Det er også en stor parkeringsplass. Det er også et kjempefint dokkehus ute ved dyrene.  

             Norunn 

Foto: Visit Norway
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Hunderfossen dit burde du dra 

På Hunderfossen er det berg og dalbane. Det kiler i 
magen det er kjempe gøy. Du kan spise sukkerspinn og 
godteri og is. Det smaker veldig godt det er det beste 
jeg vet. Du kan bade mye. Og ta Trollfallet det er litt 
ekkelt og gøy og skummelt. Men er du veldig tøff så 
tørr du det. 

Du kan hoppe på trampoline. Og se den lille prinsen i 
3D. Du kan også se på teater. Og kose deg med 
popkorn og bacon chips. Du kan klatre i klatrepark. Og 
på høsten kan du se på trollnatt. Det er et morsomt teater som ingen blir lei av. 

Du vil elske det. Kom på Hunderfossen!!!!!!          
            Anna

Du burde prøve å dra til Mosjøen  

Jeg har en hytte i Mosjøen. Siden det er et veldig fint 
fiske sted siden det er så fint blått hav og det er veldig 
fint å bade ved brygga. 

Å på stranda er det veldig fint å kaste ball å spille 
fotball siden det er en god og myk strand. På stranda 
elsker jeg å ha med mobilen å sette på musikk å danse 
med mine brødre men du trenger ikke å være flau 
siden de som er der liker å se folk danser. 

Det er veldig mange otere som er rundtomkring der.  
Men de kan stjele fisken du har fisket så pass på fisken. Du hører veldig mange motor båter siden 
det er jo hav der men de er veldig fine. 

Når du skal fiske ser du mange fisker som lager lyd og plasker det betyr at det er fint vær for 
fisken. Fargen på hytta mi er rød. Min bestefar og min far har laget hytta selv. Det ser ikke ut som 
om den er laget selv men det er den. Å min båt er hvit men den har veldig mye fiske blod så den 
stinker litt å er ikke så hvit. 

Når jeg er ferdig å fiske er mine sko klisse våte. Siden når fisken kommer opp på båten så 
kommer det mye vann som plasker. Vi pleier å ha et felles møte alle som bor i gata som heter 
Hundåla å alle som bor i den gata skal ha en liten fest å grille pølse å den smaken er så god. Å vi 
ser veldig mye hjort i skogen og det er veldig gøy å se på hjortene.       
            Frode

Foto: Hunderfossen

Foto: sjogata.no

http://sjogata.no
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Hafjell 

I Hafjell kan man svinge slalåm ski. Det er mange 
hytter. Det er fint å kjøre ski i Hafjell. 

Når du kjører ned bakken har du det gøy. Du kan høre 
andre kjøre på ski. I Hafjell er gråe gondoler. I Hafjell 
er det snø, hvit snø. I Hafjell hører du ski suser og barn 
leker. I Hafjell kan man kjøpe kakao. Den smaker godt 
og søtt. 

Om sommeren kan man sykle. Det er en sykkelpark. 
Jeg anbefaler alle og dra til Hafjell. 

             William 

Har du lyst til og dra til Tromsø? Det bør du! 

I Tromsø kan du gå i fjæra og lete etter krabber og 
kråkeboller. Så kan du ta deg en liten dukkert. Etterpå 
kommer du inn i den varme og gode leiligheten til 
farmor. Så lager hun middag til deg. Farmor kan lage 
kjempegod middag. Som for eksempel pizza.  

Neste dag kan du sykle. Sykle over Tromsø brua. Men 
jeg anbefaler deg å ikke gjøre det hvis du har 
høydeskrekk. Tromsø brua er en lang og høy bru.  
På Tromsø brua kan man gå og kjøre bil. 

Så kan du gå på fjellet! I Tromsø er det mange fine fjell. Jeg liker dem serlig om vinteren får da er 
de så tåkete og fine. Når du kommer hjem fra fjelltur kan du dusje. Dusje i den varme dusjen til 
farmor. Og når du skal ut på butikken bør du ta heisen nedfra leiligheten. For metall trappa 
bråker innmari.  

Håper du får en fin fly/bil tur til Tromsø. 
(ikke kjør bil til Tromsø hvis du blir fort bilkvalm)  
Hvis du måååååååå ta bil til Tromsø. Her er noen tips 
• Spis saltstenger. 
• Drikk saft. 
• Ikke se på telefon/pc/Ipad  
• Ha med en pose hvis du spyr 

Håper det funker! 
             Ada 

Foto: Hafjell



Stolpejakten 

Magnhild Madslien Kleppa, 5b, og Tuni Sofie Kolvik, 
5c forteller om stolpejakten 

Stolpejakten er et gratis fritidstilbud. Det er en app hvor du kan 
holde deg aktiv på fritiden. Du må laste ned appen 
«stolpejakten» når du går inn på appen ser du et kart. På kartet 
ser du symboler som viser hvor de forskjellige stolpene er. Når 
du har funnet en stolpe må du scanne den. Da får du poeng. 
Første gangen du scanner den får du mange poeng. Andre 
gangen du scanner den får du færre poeng. Men det må være 

en natt i mellom 
hver gang du 
scanner. 


Jo vanskeligere 
det er og finne 
posten, jo mer 
poeng får du. De vanskeligste posten er de svarte, 
så kommer de røde, så de blå og så de grønne som 
er enklest. 


På kartet inne på appen er symbolene for stolpene i 
forskjellige farger dette beskriver 
vanskelighetsgraden. 


Dette er en aktivitet du kan få med besteforeldre på 
også. 


www.stolpejakten.no 


Stolpejakten går ut på å finne stolper sentralt 
plassert i ulike kommuner. Stolpene kan registreres 
både manuelt, digitalt og ved å laste ned en 

applikasjon på mobilen, slik at man kan scanne QR-koden som hver stolpe er utstyrt med.  


Stolpejakten tar sikte på å legge til rette for å aktivisere både unge og gamle; inaktive, skoleelever, 
syklister, funksjonshemmede og rullestolbrukere – eller de som rett og slett ønsker å gjøre seg bedre 
kjent i byen og distriktet. Stolpejakten er en allmennyttig forening som skal bidra til økt fysisk 
aktivitet blant folk flest i hele landet.


Stolpejakten er et gratis tilbud. Kart og info vil være tilgjengelig flere steder i de ulike kommunene, 
samt her på hjemmesiden. Hovedkart med inntegnede stolper blir i en del kommuner distribuert til 
alle husstander.
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Lillehammer Vannski 
Klubb 

Skrevet av Gustav Lo 

Lillehammer vannskiklubb ligger ved renseriet ikke langt unna strandpromenaden og Lillehammer 
camping. De har åpent fra juli-august på tirsdager, onsdager, torsdager, lørdager og søndager. I 
ukedagene er det åpent fra 18-21 og i helgene er det åpent fra 12-18. De har også et sommerferie 
tilbud i uke 32 og uke 33 hvor du kan melde deg på og stå på vannski hver dag i en uke i 
sommerferien med mange andre barn. Tilbudet er for 4-7 trinn. Sommerferie tilbudet deres heter 
vannsprut og jeg vil anbefale å prøve det. Lillehammer vannskiklubb har eksistert helt siden 1981. 
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Jorekstad fritidsbad 

Skrevet av Eirik Nordqvist 

Om du kjeder deg hjemme p.g.a korona, kan du jo dra til Jorekstad Fritidsbad.

Jorekstad Fritidsbad er et badeland med flere basseng inne og ute, som ligger rett ved Lillehammer. 

* 4 basseng

* Klatrevegg (3,6m opp fra bassenget)

* Varmebasseng

* 25 m basseng

* Barnebasseng

* Vannsklie, 43m

* Badstue

* Servering

* Dampbadstue

* GD sklia med fall 8,5 m (ute)

* Rambøll tårnet stup 3 og 5m (ute)

* DNBNOR brettet stup 1 m (ute)

* Anlegg Øst Bredsklie (ute)

* Vannkanoner (ute)


NB: Det åpner igjen mandag 15. Juni 
14:00-20:00

14 min fra Nordre Ål skole


 11



 12



 13



Bjerkebæk 
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På Bjerkebæk kan du se inne i Sigrid Undsets hus hvis du er på omvisning der. Der kan du se hvor 
hun satt og skrev bøkene sine. Og du kan se hvordan hun hadde det i huset sitt. Om våren og 
sommeren kan du se mye fine blomster. Bjerkebæk ble et museum i 2007. Du kan se hvordan hun 
levde og hvordan det så ut i huset hennes. Huset til Sigrid Undset sto der i 2 verdenskrig. Du kan 
også se hvordan møblene hennes forfatter pulten og alt så ut når Sigrid Undset bodde der

Bjerkebæk er et Museum. Det var hjemmet til Sigrid Undset. Hun var forfatter og skrev bøker som 
for eksempel kransen Husfrue Korset.




Kringsjå skolemusikk 

Skolemusikken måtte, som alle andre, ta pause 
fra øvelser da alt ble stengt pga korona den 12. 
mars. Men heldigvis kunne vi komme i gang 
igjen med øvelser i slutten av april, så vi fikk 
øvd inn noen marsjer til 17.mai. Selv om det ble 
en annerledes 17. mai i år, uten tog, så hører jo 
marsjer med til nasjonaldagen. 


Vi begynte dagen på GD-TV - jeg tror vi var det første korpsinnslaget i 17. mai-sendinga til GD.  
Vi møtte opp ved høyskolen sammen med fire jenter fra drillen, og vi spilte to marsjer. Sendinga 
ligger ute på gd.no, vi er der fra 18 minutter ut i sendinga, hvis noen har lyst til å se. 


https://www.gd.no/sol-46-og-ole-martin-32-inviterer-til-17-mai-fest-
pa-gd-no/s/5-18-1116726 


Det var rart at det ikke skulle være noe arrangement på 
skolen 17. mai slik det pleier. Det skulle jo vært første gang 
på ny skole. Skolemusikken tilbød seg å heise flagget.  
Til lyden av flaggfanfare spilt av Ivar og Aslak gikk flagget 
til topps. 


Vi avslutta med to minikonserter i Skårsetlia. 17. mai-toget 
pleier jo å stoppe og spille ved fontena der oppe. I år ble 
det også en liten konsert i bakgården, til glede for 
beboerne der.  

Vi synes det ble en fin 17. mai, selv om vi håper vi kan gå i tog neste år. Hvis du syns det ser gøy ut 
å spille i korpset, kan du gjerne kontakte oss på post@skolemusikken.no,eller via hjemmesida vår, 
skolemusikken.no. 


Hilsen Kringsjå skolemusikk
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En god latter 

2. trinn deler sine beste vitser og gåter 
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Har du hørt om 
maleren som  

bodde i et dårlig strøk? 

Hvorfor er det farlig å gå 
 i skogen om høsten? 

Svar: Da faller elefantene ned 😁

Hva er ditt, men blir mest 
brukt av andre? 

Navnet ditt.

Vits/gåte:  
Hvordan kommer elefanter  

seg ned fra trær?  
Svar: Setter seg på et blad 
 og venter til høsten.😜

Vits: To geleer satt oppe i et tre, så 
ramlet den ene ned. «Gikk det bra 

med deg ?» ropte den andre. «Joda, 
ble bare litt skjelven.» 

Hvorfor har kua 
bjelle? Hornene 

virker ikke.

Det var en gang to tomater som 
gikk over en vei. Så ble den ene 

overkjørt å da sa den andre, 
kom igjen ketchup. 
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Hvem er det som går ut  
hver dag, men som 
likevel er hjemme 

bestandig? 
Sneglen 

Har du hørt om den 
hønen som hadde så 

høy feber at det kokte 
egg ut av den 

Hva får man hvis man drar en sau etter seg?  
Fåredrag! 

Læreren: Hør her Kari. Du har ti drops og 
skal dele likt med lillesøsteren din.  

Hvor mange får hun?  
Kari: Hun får fire.   

Læreren: Neimen kan du ikke regne, Kari? 
Kari: Jo, men det kan ikke lillesøster.

Hvilket dyr kan hoppe 
høyere enn Eiffeltårnet?  
Alle, for Eiffeltårnet kan 

ikke hoppe. 

En svenske gikk ut på 
isen for å fiske en kald 
vinterdag han begynte 

med å bore et hull i isen 
da en stemme sa: - det 

er ingen fisk under isen. Svensken undret seg litt, 
men boret videre. Så kom stemmen på ny: - det er 
ingen fisk under isen. Da spurte svensken: - er det 

deg gud? - nei, det er treneren. Kom deg ut av 
ishallen vår. 

Gåte. Hvorfor er man ikke sulten  
etter man har spist, tørst etter man har 

drukket når man alltid er trøtt  
etter man  har sovet? 



Leserinnlegg 

Dyr føler også! 

Mange tror at dyr er noe man tar lett på, de føler jo ikke like mye som oss. 
Det kan kanskje være sant, men de føler fortsatt selv om de ikke har like stort følelsesregister som oss. 
Eksperter sier at fisker føler ingen ting, men alle disse ekspertene har blitt betalt av folk som driver 
med fiskebedrift. For to år siden gikk en krabbe bedrift konkurs i Trøndelag. Når de gikk konkurs var 
det over 500 krabbetegner som var der ute. 1 år senere tok de opp disse tegnene, og de viste innholdet 
til fiskeriministeren. Da var det bare igjen en krabbe i hver tegn som var utmagret! Folk som var vitne 
til dette tenkte sikkert at de er krabber, de føler ikke så mye. Sannheten er at disse krabbene hadde 
gått løs på hverandre for at de var sultende! Da det bare var en igjen, ble den utsultet. 
Dyremishandling i høy grad! 

Skrevet av Hilda. 
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Skogbrannene i Australia 

I januar var det mange store skogbranner i Australia, som skadet, og drepte dyr og 
mennesker. 
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Dyr 

Pandaer er veldig glad i og spise bambus. Pandaen kan bli opptil 1,5 meter lang og 
150 kg tung.

Som oftest lever pandaen i bambusskoger. Pandaen har en hvit stri middels lang pels 
med noen svarte partier som for eksempel på ørene på frambenene og på bakbenene.

De har også en svart flekk rundt øynene. Pandaen spiser blad og bambus. Pandaen er omtrent 1,5 meter fra 
snute til hale. 🐼 
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Tapt og funnet 

Savner du sykkelen din? 

Ta kontakt med administrasjonen.
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