
SKOLEGÅRD er født 
Etter flere uker hardt arbeid er endelig første AKS-avisen klar. 

I Skolegård får dere nyheter rett fra lekeplassen. Elevene har selv valgt alle 
temaene. Og vi må si at det har vært veldig spennende å se barna så 
motiverte og engasjerte. Vårt mål er at barna skriver om det som er 
spennende for dem.  

Fokus i Skolegård er å skape skrivelyst og engasjement hos barna. Vi har ikke 
fokus på rettskriving og grammatikk.  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Eksklusivt 
intervju 
Bli kjent med 
hverdagslivet til 
rektor… side 3 

Fortnite - mest 
spennende spill 
Der er over en 
million Fortnite-
spillere i verden… 
side 2 

Matlaging på 
AKS 
Kosthold er viktig. 
Men hva syns barna 
selv? side 5

EKSKLUSIV 
TEGNESERIE 

Ikke gå glipp av den 
første episoden.

1
AKS MOT BARNA: 

HVEM VANT? 
Når en voksen prøver å 

tøye seg… 

2
KUNST OG  
FOTOGRAFI 

Mange talenter på 
Møllergata AKS

3



ANMELDELSE 

FORTNITE 
Av Daniel Sokolov (3. trinn) 

Over en million spiller i verden. 

Fortnite er et populært spill på PlayStation 
og på Xbox. Mange sier at det er det beste 
spillet dette året, og det er laget 
av EPIC Games.  

NB! Fortnite  passer fra 12 år, og anbefales 
ikke for yngre barn.  

Fortnite er en «survival game» hvor i forhold til 
Wikipedia skal spillere lagrer en Team online og 
samarbeider til å overleve farligere skapningene.  

 
Fortnite er laget av Epic Games og People Can 
Fly. Fortnite er tilgengelig på Xbox, Playstation, 
Windows, MacOS og snart på både Android og 
IOS.  

Skolegård   
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INTERVJU 

Møte med Rektor Affe 
Av Lana  Lavoillotte og Khadijat (4. trinn) 

“Det var noen som 
ringte meg en 
søndagskveld”  

Lana/Khadijat: Er det vanskelig som rektor? 
Rektør: Ja, det er vanskelig som rektor.  

L/K: Hva handler jobben din om egentlig?  
R: Den handler om å passe på elever og lærere 
på skolen.  

L/K: Hvorfor kan vi ikke bruke telefon? Kan 
du gjøre noe med det?  
R: Vi kunne bruke telefon før men det ble 
masse rot med dem. Noen tok fram mobilen 
sin, andre tok video av andre.  
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L/K: Hvorfor kan vi ikke spise godteri på skolen? Er 
det styret som sier det?   
R: Ja, det er styret som bestemte at vi skulle være en 
godte-fri skole, og det er mye sukker i godteri.   

L/K: Hvordan var det på første dag på jobb?   
R: Det var noen som ringte meg en søndagskveld og sa 
at den gamle rektoren hadde sluttet og at jeg skulle på 
jobb dagen etter.  

L/K: Hva gjør du i fritiden?   
R: Jeg liker ishockey og fotball, og jeg var senior 
fotballspiller.  



VITENSKAP 

Et slim-eventyr 
Av Adna (4. trinn) 

Når jeg lagde slim på fredag ble det 
ikke så bra…  

Jeg fikk ikke til å lage det.  

Men de andre i gruppa mi fikk det til.  

Det ble rotete fordi en i gruppa kasta alt i 
bordet. Så tok hun masse lim på bordet, og så 
ble det faktisk slim.  

Hun andre ble lei seg, og så hjalp hun andre 
henne og laget slim sammen med henne. 
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KOSTHOLD 

Jeg har vært med i dette kurset og laget mat 
akkurat som de andre. Vi lagde linsesuppe, 
scones og smør. Dette kurset varer i fire uker. 

Tips! Anna (Werenskiold, 
prosjektmedarbeider) har også skrevet om 
mat. 

Hun har til og med laget et kurs til alle på AKS.
😉  
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Å kose seg med mat 
Av Nathalie Chavez (4. trinn, foto og tekst) 

Hei jeg er Nathalie og jeg har en trist 
nyhet……..tulla! 

 Jeg har en skikkelig 
god nyhet!   

Det har kommet mat på Mølla og det er 4. trinn 
som lager maten. De har vært med på et kurs.  

På kurset lærte de hvordan man lager mat, og nå 
har en gruppe laget mat. De andre får maten på 
fredager. 

Dette kurset var på Geitmyra. Selje er en av 
mange som jobber på Geitmyra. Det var Geitmyra 
matkultursenter som startet prosjektet. 
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ERTESUPPE 
Erter er full av vitamin A og har blitt dyrket i  
10 000 år. Hvis du ønsker deg like godt syn som 
Superman, så er det bare å spise denne retten.  

Slik gjør du: 
1. Skrell og finhakk løken. 

2. Skrell, vask og kutt poteter og gulrøtter i 
terninger.  

3. Varm opp oljen i gryten.  

4. Fres løken i den varme oljen.  

5. Tilsett poteter, gulrøtter og timian. 

6.  Ha buljongen i gryten, kok opp og la 
småkoke i 20 minutter.  

7. Ha i ertene og smak til med salt og pepper. 
Kok opp og la koke  
i to minutter.  

8. Blend suppen for en mer kremet konsistens 
om dere har en stavmikser.  

INGREDIENSER  
til 4 personer  

250g grønne erter (ferske eller 
frosne)  
1, 5 løk 
2 gulrøtter  
2 poteter 
1 dl olivenolje 
2 ss timian 
3 l vann eller grønnsaksbuljong 
salt og pepper  

UTSTYRSLISTE  

Skjærefjøl, kniv, potetskreller, 
litermål, gryte, sleiv, spiseskje  



TEGNESERIE 

Av Mohammed Abdi Musce (4. trinn)

Sonic er et blått pinnsvin som redder 
alle dyr fra den onde Dr. Eggman.

I denne tegneserien har Dr. Eggman tatt alle 
vennene til Sonic.   

Dr. Eggman har bygget en stor robot for å drepe 
Sonic. Men han blir SUPER - og vinner! Andre 
tegneserier kommer i fremtiden i Skolegård.  

Så… ha det! 
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In Green Hill was a blue hedgehog with green eyes 
and shoes. That was Sonic The Hedgehog.  

“He was the fastest thing 
alive.” 

One day when he was running. He saw that his 
friend was camped by the evil Dr. Eggman.  

Eggman took out his robots to kill Sonic. But Sonic 
was to fast. Then the evil Dr  took out his most 
powerful robot, The Death Egg Robot. Sonic got 
nearly killed and hurt. It was no hope for Sonic.  

“But then came the Seven 
Chaos Emerald from the 
sky.”  

It came around Sonic and then he transformed Sonic 
into Super Sonic. 

He used his powers to make a giant laser. He took 
out his hands and shot the laser on Eggman and his 
robots out of GreenHill. 

Sonic freed his friends and the day was saved again. 



HELSE 
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Å tøye seg 
av Skolegård, Nadia og Nemetulah. (4. trinn) 

Å tøye seg er veldig viktig.

Når vi tøyer musklene hjelper vi tilførselen av oksygen. 
God blodsirkulasjonen i musklene er viktig før vi setter 
i gang med en aktivitet. 

Det å stå opp av senga om morgenen og strekke seg, er 
en naturlig måte å få igang blodsirkulasjonen.

Som voksen glemmer vi ofte kroppsholdningen. Så vi 
ble invitert av noen eksperter til en yoga-time i gangen 
ved siden av klasserommene. Ingen unnskylding! Dette 
kan man gjøre hvor som helst. Men det gjør litt 
vondt :) 



KUNST 

Rødt 
av Badria (3. trinn) 
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UNITON 
av Nadia (3. trinn) 

FARGE 
av Ruth (3. trinn) 

LEKEORD 
av Jhana (3. trinn) 
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Ansvarlig redaktør: 
AKS v/Fabrice Jacob 

Skolegård er laget 
ved hjelp av Pages 

https://
mollergata.osloskolen.no
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