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Det er ikke alle som 

feirer jul og nyttår 

som oss. 
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Mandag 14. desember 

er det solformørkelse.  

I Chile vil solen 

bli helt borte. 10 

Kråke som kjæledyr? 

Ja, det har Martinus. 
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TURTIPS 

Lærer Hege deler  

sine beste turtips 

med dere. 

116 111 

Det er ikke alle som 

gleder seg til jul. 

Alarmtelefonen for 

barn og unge har 

åpent hele julen. 

MATTIPS 

Til jul skal det etter 

tradisjonen bakes  

7 slag med  

småkaker. 

Vi ønsker alle en god jul 



Julehilsen fra elevrådet 
Her kommer en liten julehilsen fra elevrådet. Vi ønsker at før juleferien kan så mange 
som mulig ta med seg gjenglemt tøy hjem fra skolen. Husk å kikke ved inngangen til  
gymsalen også. 

Vi har fått veldig mange fine ønsker fra klassene om blant annet om videohilsener,  
skøytebaner, kantine og kino i hjerterommet. 

På 7. trinn lagde de en overraskelse til andreklasse, som var en hyggelig julekalender på 
video. Vi  i elevrådet syntes det var veldig koselig og kreativt!  
Vi håper at flere vil lage julehilsener til hverandre. 

Vi synes at lærerne burde ta med elevene mer  
til Hjerterommet og gjøre noe hyggelig der før jul. 

 

Takk til alle som har vært med å pynte 
og lage utstilling i Hjerterommet 

 

Hilsen  
Liv Sofie og Amanda 

Nå er det noen få dager igjen til juleferie.  

 
Etter en uvanlig høst håper vi juleferien vil gi dere  

masse kos med familie, venner og god mat 

 

Julehilsener fra redaksjonen 



Juletradisjoner i andre land 
Caroline i 6B har undersøkt om alle land feirer julen slik som oss. 

 

De fleste land som feirer jul feirer forskjellig og her får du se noen av andre lands juletradisjoner. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Her var noen eksempel på hvordan forskjellige land feirer jul og det var ganske forskjellig fra oss her i Norge. 

 

MEXICO  

Mexico har en litt spesiell tradisjon. Den er 
at folk gjenskaper historien om foreldrene 

til Jesus som så etter husly i Betlehem. 
Folk går fra dør til dør og til slutt blir de  

invitert inn. Da får barna denge løs på en 
Pinata fylt med godteri. 

VIETNAM  

Julaften er forståelig 
nok ikke en hellig 

dag i ettpartistaten 
Vietnam. Men det blir 
mer og mer vanlig og 
pynte til jul i Vietnam 
også. Mange går ut i 
byen for å ta bilder, 
handle og kose seg 

24. desember. 

KINA  

I Kina feirer de ikke tradisjonell 
jul. Til tross for at de produserer 

mengder av julepynt. Det er  
derimot vanlig å pynte til jul på 

ulike shoppingsteder i Kina. 

JAPAN  

I Japan feirer man på julaften, men der er det 
et litt mer romantisk tilfelle enn her i Norge. 

Det er få i Japan som er kristne, men mange 
feirer jul uten religiøse undertoner. De bruker 

dagen på å spre glede og gi gaver. 

ETIOPIA  

I Etiopia slipper de hulefeiringen løs 7. januar. 
Mange kristne gjennomfører en faste i 40 dager 
før feiringen. Da spiser de kun et vegansk måltid 

per dag. På den store dagen feires det med  
musikk og dansende prester. Senere på kvelden 

spiller de en etiopisk versjon av hockey. 

FILIPINENE 

Filipinene har et rykte 
på seg for å ha  
verdens lengste  

julefeiring. Her er folk 
godt i gang med å 

spre julestemningen 
allerede i september. 



Rare juletradisjoner  
Selma i 6B har funnet noen rare juletradisjoner fra andre land. 

 

 

 

I Østerrike, Ungarn, 
Tyskland, Romania og 
Slovenia er det vanlig 

og skremme barn i jula. 

I Japan er det 
bestemt at 

man må spise 
kylling første 

juledag. 

I USA så venter 
man med å åpne 
gaver til første  

juledag. 
I Kina så er 
det vanlig å 
dele ut epler 

i jula. 

I Tsjekkia er det 
en tradisjon som 

sier at singel  
damer må kaste 

en sko over  
skulderen for a 

finne en mann og 
du må stå inne i et 

rom alene. 
I Ukraina er det  
vanlig å pynte  
juletreet med  
spindelvev. 

I lndia er det vanlig 
å pynte med  

sylteagurk i treet. I Slovakia er det en 
tradisjon at man 
kaster pudding i 

taket. 

I Portugal er det en 
tradisjon at man 
dekker på til de 

døde i jula. 



Hvordan feirer de jul på Island mon tro? 
Lína Dögg Halldórsdóttir som jobber på skolen kommer fra Island, og der 

har de litt andre tradisjoner enn i Norge. 

Island feirer jul som de fleste nordiske land, med deilig mat og drikke.  

Familien kommer sammen og feirer. Tradisjonen er å begynne å spise  

kl. 18:00 når kirke klokken ringer på radioen.  Etter maten må vi rydde 

 maten vekk før vi får åpnet gavene.  

I førjulstiden møtes gjerne familien og baker julekaker og lager julepynt.  

Island har flere tradisjoner som er nesten de samme som Norges sine  

juletradisjoner. 

Hangikjöt, eller røkt lammekjøtt, har vært den mest tradisjonelle julematen i mange generasjoner. Dette har 

endret seg. Nå er det nesten like vanlig å servere røkt hamburgerrygg, rype, reinsdyrkjøtt, kalkun eller  

glasert skinkestek med poteter i flytende sukker, saus og grønnsaker. 

På lillejulaften spiser veldig mange fisk som heter “kæst skata” og den lukter forferdelig vondt og ikke er alle 

som liker smaken, men mange spiser den uansett på grunn av en lang tradisjon. 

Det som er største forskjellen er at på Island da har vi tretten julenisser. De bor på fjellene igjennom hele 

året og begynner å komme til byen en og en de siste 13 dagene før jul.  

Før var de skumle og gjorde slemme ting for eksempel å stjele og skremme. Nå i tiden plasserer alle barn 

en sko i vinduet 13 dager før jul, og julenissen kommer og legger igjen en små gaver i skoen til snille barn 

og råtten potet til slemme barn. Det lønner seg å oppføre seg godt hele desember. Det er ingen som vil ha 

råtten potet i skoen sin. 

 

Hver nisse har en veldig spesifikk og karakteristisk egenskap, de  

oppfører seg på en spesiell måte. Alle har sitt eget navn og de 

*navnene forklarer deres spesielle oppførsel. Dette er deres navn: 

 STEKKJARSTAUR (Trefot): Liker å erte sauer og bena hans er 

laget av tre. 

 GILJAGAUR (Gjelfjomp): liker å stjele melk. 

 STÚFUR (Småen): er den korteste og liker å spise kakeskorper 

fra stjålne panner. 

 ÞVÖRUSLEIKIR (Sleiveslikker): stjeler og slikker alle tresleiver han kan få tak i. 

 POTTASKEFILL (Kjeleskraper): Stjeler mat rester fra kasseroller. 

 ASKASLEIKIR (Traueslikker): gjemmer seg under sengen og slikker alle skåler han kan finne. 

 HURÐASKELLIR (Dørsmeller): liker å vekke barn med å smelle døren. 

 SKYRGÁMUR (Yoghurtjafser): han elsker skyr. 

 BJÚGNAKRÆKIR (Pølsesnapper): gjemmer seg under taket og stjeler pølser. 

 GLUGGAGÆGIR (Vindustitter): ser gjennom vinduer for noe å stjele. 

 GÁTTAÞEFUR (Storsnuser): lukter etter bladbrød eller “Laufabrauð”. 

 KETKRÓKUR (Kjøttkrok): stjeler kjøtt med kroken sin. 

 KERTASNÍKIR (Tigget lys): stjeler stearinlys fra barna. 

 

Jeg ønsker alle store og små riktig god førjulstid 
 og riktig god jul og juleferie når den kommer. 



Nyttårsfeiring i andre land  
Skrevet av Haldir 

 

I Norge slutter året 31. desember, men i f.eks. Kina slutter dette året 12. februar. Nyttår er når året er over 
og da har forskjellige land forskjellige år. Norge og Sverige har helt like år, men f.eks. så har Kina og Iran 
helt ulike år.  

 

Kinesisk nyttår 

For kinesere er nyttåret en helt spesiell hellig dag. Det er det også for mange andre land sånn som  
Mongolia, Sør- og Nord-Korea. I Kina er det ulike dyr som er hellig hvert år. Dette året er det rottens år og 
neste år er det okse.  

I Kina er det posisjonen til månen som bestemmer når det er nytt år, det kan være fra 21. januar og  
20. februar.   

I Kina feirer de det nye året med masse drager som går rundt. De spiser masse mat og går med spesielle 
klær, de ser også på fyrverkeri sånn som vi i Norge. Etter 12. februar så er kineserene i år 4719. 

 

Persisk nyttår 

Nyttåret feires 21. mars og det er begynnelsen på våren. Denne dagen heter Noruz og har blitt feiret i flere 
tusen år. Denne dagen feires i mange forskjellige land i tillegg til Iran. 

Feiringen ligner på norsk julefeiring; man besøker familie, pynter seg, spiser masse god mat og barna får 
gaver. Sang og dans er også viktig. Det er også vanlig å kjøpe en gullfisk før nyttår for liv og glede. 

Hvorfor fyrverkeri? 

Smell, bråk og fyrverkeri har vært naturlig 

forbundet med mange kulturers  

nyttårsfeiring, ofte med den hensikt å  

skremme fjorårets ånder vekk. Denne  

tradisjonen går fra øst til vest, fra kinesisk 

nyttår med fargesprakende raketter, til  

nordmenn som har ”skutt ut” det gamle 

året med krutt og dynamitt. 

 

Ifølge gammel sørnorsk skikk ble også det 

nye året ”skutt inn” med nye salutter på nyttårs morgen. Det var skikk mange steder å sette en  

sopelime foran dørene, slik at trollkjerringer og annen ondskap ikke skulle komme inn. 

 

Kilde www.snl.no 

https://snl.no/fyrverkeri
https://snl.no/Kina
https://snl.no/nytt%C3%A5rsdag


Mmmmm. Julen er til for å nytes 

 

Julekaker er viktig. Før i tiden var ikke julen i boks før de syv slagene var bakt, men hvilke kaker er det 

egentlig?  

Man kan godt dele de tradisjonelle julekakene inn i tre kategorier etter hvordan man tilbereder dem;  

De som stekes i jern, de som stekes i smult og de som stekes i ovn. 

De opprinnelige 7 slagene;  

Goro, Smultringer, Fattigmann, Berlinerkranser, Sandkaker,  

Krumkaker og Sirupsnipper (kilde www.meny.no) 

Men nå er det oftere andre kaker som brukes, og man kan velge å lage 

de man liker best. 

 
Smultringer 

Fattigmann 

Sirupsnipper 

Goro 

Krumkaker 
Sandkaker 

Berlinerkranser Alle bilder fra www.tine.no 



3C har laget skilpadder 
Elevene har laget seg flotte skilpadder  

 

Slik gjorde vi det:  

Først vevde vi på en rund  
papptallerken.  

Så klippet vi ut to  
skillpaddeformer av filt.  

Så sydde vi nesten rundt hele  
skilpadden og puttet inn vatt.  

Og så sydde vi igjen skilpaddene.  

Etterpå sydde vi på skallet med vatt.  

Til slutt limte læreren på øynene. 

Fakta om Skilpadder 

• Skilpadder er en orden av reptiler.  

• Det finnes 335 arter skilpadder på verdensbasis. 

• Skilpadder er lett gjenkjennelige: hodet er lite og 
kroppen bred, med hvelvet ryggskjold og flatere 
bukskjold.  

• Hos de fleste artene er skjoldet hardt, hos noen er 
det mer læraktig. Skjoldene beskytter skilpaddene, 
men gjør dem lite bevegelige.  

• Hos landskilpadder er lemmene tykke og  
klumpete, hos havskilpadder lange og  
luffeformede.  

• Størrelsen varierer mye, fra den minste med et 
ryggskjold på 6-8 cm, til havlærskilpadden som 
kan bli 2,5 meter og veie opptil 700 kg.  

• Alle skilpadder legger egg på land, i likhet med 
andre reptiler.  

• Skilpadder er de lengstlevende virveldyrene. 

     Kilde: www.snl.no 



Bærekraft 
5A har jobbet med bærekraft, og deler noen av tekstene sine med dere.  

Streik for klimaet 

Det er mange som streiker siden 
det er mange som er sure på  
politikerne siden de ikke gjør noe 
med det.   

Å det som skjer er at: 

• Isen smelter 
• Arter dør 
• Flere skog branner. 
• Og flere natur katastrofer 
 

Skrevet av Frode 

Streik for klimaet 

Greta Thunberg, en svensk jente, 9. klassing og er klimaforkjemper. Hun streiket utenfor Riksdagen hver 
fredag. Hun streiket fordi hun er sur på politikerne. Klimaet på jorda blir varmere og varmere på grunn av 
det vi mennesker slipper ut, som fører til: at isen smelter, flere naturkatastrofer, flere branner, tørke, 
mange dyrearter dør ut, og havnivået øker.  

Så alt det du gjør har konsekvenser.  

Skrevet av Even Leander 

Streik for klima 

2018 var det mange ungdommer som streika foran  
Stortinget og Riksdagen. Mange var sinte på politikerne. 

De var sint fordi at klimaet ble forandret. 

Det fikk konsekvenser. Det var:  

• flere naturkatastrofer 
• flere branner 
• tørke 
• isen smelter 
• mange arter dør ut 
 
Skrevet av Marie 

Utrydd fattigdom 

Det første bærekraftsmålet er utrydd fattigdom.  

De som er fattige har bare 20kr eller mindre kroner og leve på, det 
er mye som en melkekartong eller hvis du har mindre penger så har 
du kanskje bare råd til en kjærlighet på pinne.   

Grunnen til at de som er fattige er fattig er på grunna av at i det  
landet har de en konge, dronning, president eller keiser som har all 
makt og penger, sånn at de som ikke har så mye penger får bare 
mindre og mindre penger.  

Det er noen folk som går rundt i byer der det er ganske mange  
fattige og deler ut mat, drikke, penger og klær. Noen byger doer  
siden det er ikke doer i det landet eller landsbyen. 

Skrevet av Martin 

FN’s bærekraftsmål. 

2 bærekraftmål jeg vil snakke om er: 
å utrydde fattigdom og likestilling mellom 
kjønnene.  

Hvorfor jeg vil snakke om disse to er fordi 
hvis man utrydder fattigdom kan man  
utrydde sult og masse andre ting.  

Jeg valgte den andre det fordi at i mange 
år så har folk ikke blitt behandlet likt. 

 

Skrevet av Mushtaq 

FN er en organisasjon som jobber for likestilling og fred og mye annet. FN står for de forente nasjoner. 

Alle land i verden er med unntatt Vatikanstaten. FN har 17 bærekraftsmål som de skal samarbeide om og 
nå innen 2030. Et av bærekraftsmålene er utrydde sult. FN står ovenfor mange viktige saker.  

FN ble opprettet etter 2. verdenskrig. De 5 landene om ligger i sikkerhetsrådet er: Kina, Storbritannia, 
USA, Russland/Sovjetunionen og Frankrike. Landene jobber sammen om målene. 

Bærekraftsmålene 

Det er 17 bærekraftsmål og alle skal nås innen 2030. Alle land i FN jobber sammen om målene.  
Målene er opprettet fordi alle skal ha det bra. 

Skrevet av Syver 



Vet du at det er solformørkelse 14. desember? 
Skrevet av Haldir 

 

Hva er solformørkelse?                                                                    

Solformørkelse er når månen kommer mellom solen og jorda. Da blir solen rød og det blir litt ekstra 
mørkt.                                                                           

Noen veldig få ganger blir det total solformørkelse. Da er det veldig lite lys. 

Rundt sola i en total solformørkelse er det noe som heter korona. Korona er det ytterste laget i  
atmosfæren og det betyr krans eller krone. (Det er også derfor vi kaller det for koronavirus, fordi det 
har pigger som en krone)  

Det finnes også noe som heter måneformørkelse, det er når jorda kommer mellom solen og månen. 

 

Hvor ofte er det solformørkelse? 

Solformørkelser skjer mellom 2-5 ganger i året. Og hvis du vil se en total solformørkelse i Norge de 
neste 100 årene så må du dra til Svalbard. Fordi den neste totale solformørkelsen på fastlands Norge 
er i 2126. Hvis du vil se den neste totale solformørkelsen, som skjer 14 desember så må du dra til 
midt-Argentina og Chile. 

Dette er en total solformørkelse 



Ikke alle gleder seg til jul 
Det er snart jul.  

Den beste tiden på året, synes mange.  

Mange forbinder julen med tid sammen med familien, gaver, 

lys, god mat og glede. Men ikke alle har det sånn.  

Vi vet at i Norge er det rundt 200 000 barn som ikke gleder 

seg til jul. Mange av de har det vanskelig hele året, men får 

det enda verre i julen. Da skal liksom alle ha det så bra, og 

man har mye tid sammen hjemme.  

For 200 000 barn i Norge er det ikke sånn. Hjemmet er ikke 

et trygt sted. Kanskje drikker de voksne for mye alkohol eller 

ruser seg. Kanskje de voksne krangler, sloss eller slår.  

Kanskje de voksne har det vanskelig selv, og ikke klarer å gi 

barna sine en god jul.  

 

For enda mange flere barn er det litt vanskelig hjemme. Kanskje føler de seg ensomme, kanskje er 

det mye krangling, kanskje har de mistet noen de er glad i, kanskje har de dårlig råd. På grunn av  

koronapandemien er det enda flere enn før som har for lite penger, og mange får ikke vært sammen 

med de som de pleier i julen.  

Noen kommer til å grue seg til å komme på skolen etter ferien. Det kan være at de har det vanskelig 

på skolen. Er ensomme eller blir mobbet. Noen får ingen gaver.  

 

Man trenger ikke å ha dårlig samvittighet fordi at man gleder seg til jul. Ikke i det hele tatt!  

Men kanskje man kan tenke litt ekstra på de som ikke har det så bra?  

Det er godt både for oss selv og de rundt oss.  

 

 

   Her er ting man kan gjøre: 

 Smile og si hei 

 Vise interesse for hvordan andre har det, og hva de skal 

 Inkludere alle, ikke bare sine beste venner!  

 Ikke fokusere så mye på gavene man får  

 Be noen hjem til seg i julen som man tenker ikke har det så bra 

 Sende en melding  

 Spørre direkte hvordan andre har det 

 

   Kanskje dere kommer på flere ting?  



Ikke alle gleder seg til jul 
Hvis du eller noen du kjenner har det vanskelig, er det lurt å snakke med en voksen dere stoler på. 

Det kan være foreldre, besteforeldre, læreren og andre voksne på skolen, naboen, helsesykepleier, 

sosiallærer.  

Alarmtelefonen for barn og unge er åpen hele døgnet, også i julen. Her kan man ringe hvis man har 

det vanskelig, eller kjenner noen som har det vanskelig. Nummeret er 116 111.  

Det er et lurt nummer å kunne! De har også en fin nettside (www.116111.no).  

Trygg oppvekst Lillehammer er en app som dere har på Ipaden deres (de som har Ipad). Der står det 

også mye informasjon om hvor man kan få hjelp. 

Vi håper at alle får en så fin ferie som de bare kan!  

En av oss eller begge er på skolen hver ukedag (utenom tirsdag 15. desember), helt frem til dere tar 

juleferie.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hilsen  

Kari Inga og Sigrun  

Helsesykepleiere 

http://www.116111.no


Hva gjør en grafisk ingeniør 
Erika har intervjuet sin mamma, Anette Stenumgård 

Grafisk design eller grafisk formgivning er kunsten  

å arrangere bilder og tekst for å kommunisere et  

budskap, og skape forståelse for budskapet.  

Dette kan utføres på alle medier, som trykksaker, 

web og andre digitale medier, film og animasjon,  

produkter og produktemballasje, skilt, logoer,  

brosjyrer, reklame, bøker o.l.  

Praktisering av grafisk design kan spores tilbake  

til opprinnelsen av det skrevne ord, men det var  

først i begynnelsen av 1800-tallet at det ble  

ansett som et eget fag.  

Kilde: www.wikipedia.no 

https://no.wikipedia.org/wiki/Web
https://no.wikipedia.org/wiki/Film
https://no.wikipedia.org/wiki/Animasjon
https://no.wikipedia.org/wiki/Emballasje
https://no.wikipedia.org/wiki/Logo
https://no.wikipedia.org/wiki/Reklame
https://no.wikipedia.org/wiki/Bok
https://no.wikipedia.org/wiki/1800-tallet


Mitt kjæledyr 
Martinus i 7B har en Kråke som kjæledyr og Martine har intervjuet han. 

Kråke, Corvus cornix, art i kråkefamilien. Den er den 

vanligste av kråkefuglene våre, og trolig den mest 

tilpasningsdyktige og mest utbredte arten i den 

norske fuglefaunaen. 

Kråka er grå med svart på hode, bryst, vinger og 

stjert. Den er nær 50 cm lang og veier 500–600 

gram. Dermed er den nest størst av våre  

kråkefugler, bare ravnen er større. 

Kråka kan bli rundt 20 år gammel. Kråkefuglene  

regnes blant verdens mest intelligente fugler. 

Kilde: www.snl.no 

https://snl.no/art_-_biologi
https://snl.no/kr%C3%A5kefamilien
https://snl.no/fauna
https://snl.no/ravn


Mitt turtips 
Hege har et noen fine turtips hun vil dere med dere 

, 



Mitt turtips 
Hege har et noen fine turtips hun vil dere med dere 

, 



En julefortelling 
Skrevet av Olea i 5A 

 

Det var en gang en liten gutt som bodde i en liten stusslig by og et lite hus. Og de hadde ikke mye 
penger, så familien og han måte leve på kålsuppe og vann. En dag gutten skule legge seg ønsket han 
seg at han var i nisseverden og på nøyaktig det samme tidspunktet så ser han gjennom det lille  
vinduet på romme sitt. Der så han et stjerneskudd som var så fint at han tenkte at det måte bringe 
lykke. Han sovnet med en gang og han håpet så hardt at ønske hans skulle bli oppfylt. 

Han våknet, men han ville ikke åpne øyne. Han åpnet øynene forsiktig, men det var ikke en nisse å 
se. Han var litt skuffa, men han visste at magi ikke finnes. Han gikk ned og vekte pappa og mamma. 
Han gjorde nøyaktig det samme han gjorde hver dag, hjelper mamma med å ta opp kål og mange 
sånne kjedelige ting. Han gikk på rommet sitt og han sovnet, og når han våknet var han i et  
pepperkakehus. Han så ut av sukkertøy- vinduet og etter hvert gikk den lille gutten ut.  

Han så et skilt der sto det «Julenissen». Den lille gutten gikk til døra og banket forsiktig på. Det kom 
ut en dverg og den lille gutten sa «er det her julenissen hører til?» ja svarte dvergen og ba den lille 
gutten inn for å vente på Julenissen.  

Han hørte en rar lyd.  

Det var julenissen som sa «ho ho»!  

Han spratt opp fra den breie, lange stolen og gikk litt og litt mot 
døra der lyden kom fra. Så åpnet den lille gutten døra og på døra 
sto det «verksted».  

Da så han det!  

Julenissen!  

Den lille gutten spratt opp i armene på julenissen og gav en god 
nisseklem.  

Den lille gutten ble der en natt og på dagen etter fikk han pepper-
kaker og gløgg, og før han dro skrev han en juleliste med et 
ønske.  

Der sto det «jeg ønsker meg en god jul». 

Juleormen 

Juleormen våkner i sitt lune hull 
Vil gjerne ut og feire Jul 

Tenker å spise god mat i kveld 
Vil også ha gaver, men vell vell 
Håper det skjer masse allikevel  

Vil gjerne invitere mange i min familie vel 
Uansett vil jeg gjøre alt som skal til i kveld 

Når vi går rundt juletreet vil jeg synge så høyt jeg 
kan akk og vell 

Etterhvert som tiden går må vi åpne gaver uansett 
Håper jeg får masse fint som gjør dette til en magisk 

kveld 
 

 

God Jul  
 

Laget av Amund 6B 



Den fattige jenta 
Skrevet av Sofie Hjelmstadstuen 

 

Hun bodde i New York på loftet til en restaurant. Og gikk ikke på skole fordi foreldrene hadde ikke 

råd. Hvert år ønsket hun seg at de skulle få seg et hus og hun kunne gå på skole. Men det skjedde 

aldri.  

Men denne julen skulle bli annerledes.  

Hun gikk til mammaen sin og sa: mamma kan jeg skrive ønskeliste til julenissen.  

Mammaen sa: men julenissen finnes jo ikke Ida. Men kan jeg si nei, vi har ikke råd til papir.  

Ida følte at hun måtte skaffe foreldrene jobb siden ingen av de hadde det. Ellers måtte hun få seg en 

jobb.  

Men en dag gikk hun til butikken og da fikk hun et flakslodd. Hun dro hjem med en gang og skrapet 

det og hun vant. 50 millioner! 

Hun gikk bort til mammaen og pappaen og sa: jeg vant, jeg vant 50 millioner. Og mammaen sa: sik-

ker på at du ikke har sett feil? Ida sa: nei jeg har ikke sett feil kom og se du da. Mamma kom, du har 

ikke sett feil og vi må komme oss til lotto kontoret og vise dem det.  

Vi løp gjennom hele byen og da vi kom ditt sa hun dama i resepsjonen: gratulerer jeg skal hente  

sjefen. Jeg greide ikke å vente, heller ikke pappa. Sjefen kom han sa: wow det er godt gjort. Jeg skal 

overføre de til kontoen din for det var du som vant de. Jeg sa: ja, ja, ja gjør det.  

Jeg tenkte nå kan vi få oss en leilighet og en bil. Når vi kom hjem begynte vi og se etter leilighet, og vi 

fant en som vi likte super godt. Vi dro på visning dagen etter og vi kjøpte leiligheten, og jeg skulle få 

begynne på skole. Jeg var super glad.  

Denne julen var perfekt. Vi spiste ribbe og masse god mat og mamma og pappa fikk seg jobb.   

 

 

 

 

 

 

 



Vet du noe om dinosaurene? 
3. trinn har jobbet med temaet dinosaurer og laget flotte faktabøker 

 

 



 

Vi har funnet ut at man trenger over  
100 føtter til elevene på 3. trinn for å  

dekke en tyrannosaurus rex fot 



Julegrubliser 
 

I en gate er det fem hus med forskjellige farger. 
I hvert av husene bor det en person med ulike nasjonaliteter. 
Disse fem huseierne har alle forskjellige favorittdrikke, spiser forskjellig mat og eier forskjellige dyr. 
 
Spørsmålet er: Hvor bor Rudolf? 
 
1. Briten bor i det blå huset 
2. Franskmannen eier en husky 
3. Tyskeren drikker hamar julebrus 
4. Det rød huset er naboen til venstre for det hvite huset 
5. Eieren av det rød huset drikker CB jule brus 
6. Personen som spiser ribbe, eier en isbjørn  
7. Eieren av det grønne huset spiser torsk 
8. Mannen som bor i det midterste huset drikker vann 
9. Amerikaneren bor i det første huset 
10. Mannen som spiser kalkun, er nabo til han som eier pingvinen 
11. Mannen som eier en polarrev, er nabo til mannen som spiser torsk 
12. Mannen som spiser pinnekjøtt, drikker julebrussaft 
13. Svensken spiser grandiosa 
14. Amerikaneren er nabo til det gule huset 
15. Mannen som spiser kalkun, har en nabo som drikker Lillehammer julebrus 
16. Naboen til det gule huset spiser ribbe 
 



Ha ha ha - ho ho ho 

 
 

Blekksprut kona: Hvor blir det av middagen! 
Blekksprut mannen: Ikke vær så utålmodig. Husk at jeg bare har åtte armer! 

 

Hva kaller man et menneske som putter hele armen sin inn i munnen til en hai: Enarmet 

 

Hva for du hvis du krysser et monster og en katt:  
Et nabolag uten hunder 

 

To personer var på kino og så verdens skumleste skrekk film 

- Hva synes du var det skumleste?  
- Da jeg ble tom for popcorn? 

– Takk for gaven jeg fikk til jul. 
– Å, det var da ingen ting å takke for. 
– Nei, det synes ikke jeg heller, men det synes mamma. 

Hvorfor var du ikke på jobben i går? 
- Jeg kom meg ikke ut. 
- Hvorfor ikke? 
- Julen sto for døra! 

- Kan jeg få hund til jul, pappa? 
- Nei, i år blir det ribbe, som vanlig!  

På siste skoledagen leste læreren litt ifra juleevangeliet for 
1.klassingene. De satt storøyde og lyttet intenst. "Siden det ikke var 
plass til dem i herberget, måtte Josef og Maria ta inn i en stall og  
legge  Jesus i krybba der," forklarte læreren. 
"Det der var Josef sin skyld," ropte lille Petrine. "Han burde gått inn 
på nettet og bestilt på forhånd!" 

Hva heter kona til Julenissen?? 
Marry Christmas. 

– Julen er blitt avlyst i år. 
– Hvordan det? 
– Husker du ikke at du fortalte julenissen at du hadde vært snill i år? 
– Jo, hva så? 
– Julenissen døde av latter 

Hva er likheten mellom en julenisse og en førsteklassing? 
Svar: Begge har sekk på ryggen. 

– Hva får du om du krysser en snømann og en vampyr? 

– Ising i tennene 



Skoleavisen NÅ!                                                                                                        
Er en skoleavis laget av elevene ved Nordre Ål skole. Avisen er for elever, ansatte og foresatte. 
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