
iPad i skolen? 
Det er bestemt at elever på grunnskolen skal få gode digitale 
ferdigheter i løpet av de 7 årene de er på barneskolen.  

I Lillehammer kommune har de derfor bestemt at elevene skal få iPad og at 
deler av undervisningen skal foregå på iPad. Dette er ikke alle så fornøyd 
med og mange voksne har mye meninger om dette. Men de har ikke spurt 
oss barna.


7. trinn var blant de første til å få iPad i kommunen, så vi har spurt de hva 
de mener om saken.
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5 i friminuttet 
Hva gjør egentlig 
elevene i 
friminuttet? 

Hva skjer med 
uteområdet 
vårt? 
Det skjer mye på 
tomten der  
Kringsjå skole 
var, men hva? 

Hvordan har det 
vært å begynne 
på Nordre Ål 
skole? 
Hva synes elevene 
om å starte  
på ny skole?

REKTOR SIER 
"Hvis du tror på noe og 

jobber for det, kan 
nesten hva som helst 

bli virkelighet! "

2
VI SVEVER PÅ SKYEN 

Kan du  
skolesangen vår?

8
VÅRE KJÆLEDYR 

Hva kan du om hunder?

12

UTGAVE 1   
FEBRUAR 2020

5

9

7



Dette er en historisk begivenhet.  

Endelig er vi klare! Det er med stor stolthet vi presenterer første utgave av 
«skoleavisa NÅ!».  

En kveld i høst fikk jeg plutselig e-post fra en elev på 
skolen. I e-posten kom han med forslag om at vi, på vår 
splitter nye og fine skole, burde lage en skoleavis. «Jeg 
håper du kan tenke litt på det», skrev han. Jeg trengte ikke 
tenke særlig lenge, for jeg syntes ideen var skikkelig bra! 
Det viste seg at det var flere som ønsket at vi skulle starte 
avis, og mange hadde lyst til å bidra. Ballen begynte å 
rulle, og nå sitter du med resultatet – vår helt egen 
skoleavis. 

Første utgave byr på noe for enhver smak. Skolen vår er ny og fin, men hvordan har egentlig elevene 
på skolen det? Og hva gjør de i friminuttene? Det kan du lese mer om i denne utgaven. Hvis du er 
nysgjerrig på hvordan uteområdet på skolen blir når det er ferdig, kan du få en sniktitt i saken Gustav 
har skrevet på side 9. For den som er glad i dyr har vi en egen spalte, «Våre kjæledyr». I tillegg byr vi 
på mye annet spennende. Mange elever på skolen har bidratt til skoleavisa. Faktisk har vi fått inn så 
mange gode tekster og reportasjer at vi ikke hadde plass til alle. Det må jo bare bety at det blir flere 
utgaver 😊 

Mye takket være e-posten jeg fikk i høst har Nordre Ål nå fått sin egen skoleavis. Jeg håper vi alle kan 
bli inspirert av det. Hvis du synes du har en god ide – del den med noen.  

"Hvis du tror på noe og jobber for det, kan 
nesten hva som helst bli virkelighet! " 

God lesning!  
 
PS! Jeg oppfordre alle voksne som leser avisa til å lære seg skolesangen vår, se side 8. Da kan dere bli 
med og synge neste gang dere er på et arrangement på skolen. 
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REDAKTØRENE SETTER FARGE PÅ DAGEN 
I tillegg til å ha fått en så flott skole, skal vi nå også få lov til å 
lage skoleavis. Med skoleavisen ønsker vi å få vise fra hva vi 
synes er viktig. 

I denne utgaven setter vi fokus på iPad og hvordan vi som 
elever synes det er å bruke dette teknologiske verktøyet i 
undervisningen.  

Vi har også latt elevene på skolen komme med innspill på 
hvordan de har det på skolen. 



iPad i skolen 

Vi på 7. trinn er de som har hatt iPad lengst på denne skolen her.  
Her sier vi litt om hva vi mener om, og bruker iPaden til. 

Skrevet av Lydia Andvik Haagensen, Hilda Elise Vold og Magnus Lønning Bueie.


POSITIVE SIDER 
Vi spurte litt rundt på 7.trinn hva folk mente var de positive sidene med iPad på skolen.  
Selv mener jeg (Lydia) at iPaden får meg til å få lyst til å lære mer.  
 
De 7.klassingene vi spurte svarte blant annet:  
 - Da slipper vi å ha/bære på så mye bøker (Eirik og Julie).  
 - Vi får skrevet med tastatur og lærer oss «data» (jente).  
 - Det er mye morsommere og mer lærerikt enn bøker (gutt).  
 - IPad på skolen er bra fordi fremtiden kommer til å bestå av teknologi (Eirik).  
 - Jeg føler at jeg lærer bedre (Magnus). 


HVA BURDE SKJE OM NOEN GJØR NOE DE IKKE SKAL MED IPADEN? 
"I stedet for å bli fratatt iPaden synes jeg at lærerne heller burde følge mer med på hva denne 
personen gjør (gutt)" 

Vi spurte Kirsti (lærer) hva de kan gjøre med iPaden hvis en elev gjør noe de ikke skal: vi kan jo ta inn 
iPaden og snakke med foreldre. Og hvis en elev driver med å ta bilder i timen kan vi jo fjerne kamera 
appen for en liten stund.


HVILKEN APP LIKER 7. KLASSE ELEVER BEST Å SKRIVE I? 
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ULEMPER MED IPAD PÅ SKOLEN. 
Det finnes gode sider med iPad på skolen, men det finnes også ulemper med iPad bruk på skolen.


Håndskriften blir dårligere og, de som får 
iPad i 2. klasse får ikke lære håndskrift.  
Var jente 12 år sin kommentar (hun ville være 
anonym).


Man får ikke øvd på å skrive i bøker og håndskriften til 
mange er fortsatt blokkbokstaver var Annika 12 år sitt 
svar.  
 

Når den går tom for strøm eller har glemt å 
lade den så kan man ikke jobbe med iPaden 
var Isak sitt svar.


HVA VI BRUKER IPADEN TIL 
IPAD blir brukt på skolen til for eksempel en litt mere variert 
læring på skolen, og presentasjoner/filmer og videoer.  
Vi på 7. trinn bruker ofte iPaden til å skrive tekster,  
og finne oppgaver i SHOWBIE.


IPAD MISBRUK 
Noen elever misbruker iPaden med for eksempel å se på 
YouTube eller være inne på nettsiden spillespill.no.  
Eller være inne på ting som man ikke skal bruke der og da.


INTERVJU 
Eirik O. 12 år mener at iPad på skolen er bra fordi fremtiden 
kommer til å bestå av teknologi. Magnus 12 år (han som skrev 
denne delen av teksten) mener at IPAD på skolen er viktig for å 
lære om fremtiden.
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SHOWBIE: en app der vi får 
oppgaver og lekser, vi leverer 
også lekser sånn at lærere kan 

skrive tilbakemelding. SHOWBIE 
er en av de appene vi bruker 

mest.

Hva synes du om iPad på skolen? 
Dumt! Hvorfor det? For at jeg liker å skrive i bøker. 

Hvorfor det? Det er lettere med bøker.  
Det var Ada Sofie 12 år sin kommentar. 

Ulempen med iPad er at den er 
distraherende fra oppgavene når jeg 
underviser, var Kirsti lærer sitt svar. 

Mange misbruker iPaden til å tulle og se på 
videoer i timen var gutt 12 år sin kommentar. 

http://spillespill.no


Hva gjør egentlig elevene i friminuttet? 

Vi i redaksjonen gikk rundt i friminuttet og intervjua folk om hva de liker å gjøre. 

Skrevet av Caroline, Lilja, Gustav og Eirik 
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Kristoffer, Wiliam og Leander. 

Hva liker dere best og gjøre i friminuttet?                    

Vi liker best og være med hverandre og August. 


Hvorfor liker dere akkurat denne aktiviteten? 
Fordi det er hyggelig og være med venner. 


Hva gjør dere i dette friminuttet? 
Vi sparker en flaskekork mellom beina til hverandre.


Hva gjør dere hvis du ser noen gå alene? 
Tar de med på leken.


Leker dere sammen mange på trinnet? 
NEI..

Sofie R, Sofie H, Anna, Selma  
 
Hva liker dere best å gjøre i friminuttene?  
Vi liker og leke med venner, ake og snakke.    

                                                                                            
Hvorfor liker dere å ake? 

Fordi vi liker og være sammen med venner og kjenne at vi sklir.


Hva gjør dere i dette friminuttet?  
Leker med venner, aka og blir intervjua... lekt sisten. 


Hva gjør du hvis du ser noen som går alene?  
Går bort og spør om de vil være med å leke.


Leker dere sammen mange på trinnet?  
Nei vi leker mest i grupper. Fotball, ake.



 6

Mohammad 

Hva liker du best å gjøre i friminuttene? 
Spille fotball.


Hvorfor liker du akkurat denne aktiviteten? 
Jeg liker å spille fotball fordi jeg går på fotball og jeg vil bli 
fotballspiller når jeg blir stor.


Hva gjør du i dette friminuttet? 
Jeg har spilt fotball...


Hva gjør du hvis du ser noen gå alene?                                                         

Jeg spør om de vil være med på leken.


Leker dere sammen mange på trinnet? 
Ja.

Sofie og Ida 
 
Hva liker dere best å gjøre i friminuttene?

Vi liker å spille kingo. 


Hvorfor liker dere og spille kingo? 
Fordi det er en lek man er i mye bevegelse.


Hva gjør dere hvis dere ser noen gå alene? 
Vi spør om de vil være med.


Leker dere sammen mange på trinnet? 
Ja vi leker sammen. 

Sean 
 
Hva liker du best å gjøre i friminuttet? 

Aner ikke... 


Hvorfor liker du denne aktiviteten?  
Aner ikke... 


Hva gjør du i dette friminuttet?  
Går rundt..


Hva gjør du hvis du ser noen gå alene?  
Spør om de vil være med.


Leker dere sammen mange på trinnet?  
Noen ganger...




Hvordan har det vært å starte på ny skole? 

Høsten 2019 startet nesten 500 elever på en helt ny og kjempeflott ny skole.  
Elevene kom fra Ekrom skole og Kringsjå skole. Vi spurte 
elevene i 4. trinn om hva de synes om den nye skolen. 
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Det er fint og begynne på ny skole. 
Det er 15 fra Kringsjå og 8 fra Ekrom i vår klasse. 
Det er fint at vi har blitt kjent med nye elever fordi da får man nye  
venner. Vi synes at det er mange fine rom på Nordre ål skole.


Hjerterommet er felles rommet vårt. Hjerterommet er et veldig fint rom. 
Hvert trinn har et trinn området. Hvert klasserom har en skjerm. 
Uteområde har mange fine leker. Men det har skjedd noen uhell.


En episode vi husker veldig godt er da vi hadde besøk av «vårt lokalsamfunn».  
Dette var en time da vi lærte om hus, butikker, eiendommer, hvordan kommunen fungerer.


Vi gleder oss til vi får det nye lekeområdet. 	 	 	 	 	 Louise og Liv Sofie 

Tre gutter (Eirik Nordqvist, Simen Hansen Beite, Kristian Granseth) 
sitter og skriver en tekst til Nordre Ål skole om opplevelsen å starte 
på en ny skole.


"Våre opplevelser med å bli kjente med nye elever og lærere har vært 
fantastisk. Vi har fått nye venner, nye klasser og nye lærere.  
Hele skolen har iPad bortsett fra 1.trinn.  
Vi på skolen har fått vår egen skole sang den heter "Vi svever på 
skyen" og den sang vi på åpningen. 
Første skoledag på Nordre Ål skole så vi utover hjerterommet og vi 
tre elsket det vi så og det gjør vi fortsatt. Vi er fornøyd med 
klasserommet vårt og grupperommene.Her ser du et bilde av gymsalen vår 

(den er egentlig mye større men det 
er det vi kunne ta bilde av).


Den nye skolen har vært super fantastisk. De nye elevene har vært 
skikkelig snille klassekamerater.


Skolen er helt topp vi kommer til å trives. Hjerterommet er et rom der 
det fylles vennskap. Vi må passe på at ingen blir utestengt.  
Klassemiljøet er bedre.  
 
Når ordføreren klipte av snoren da ble skolen åpnet for første gang. 
Etter at ordføreren hadde klippet av snoren ble skolen fylt av vennskap 
og glede. 


Alle lærerne er veldig snille. Alle lærerne lærer bort mye som vi ikke 
visste før.


Hilsen Ella, Anna og Elizaveta



 Skolesangen 

Nordre Ål skole er så heldige at vi har fått vår egen skolesang.  
Sangen er utarbeidet etter elevenes tanker og ønsker som ble lagt ned i 
grunnsteinen til skolen. 

Sangen er laget av May Britt Høistad og Carol Kvande, og det er Thor Kvande som har laget 
musikken.
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Vi har et ønske om å ha det bra. 
Leke, lære og være glad. 
Gi hverandre gode ord. 
Skolen vår er trygg og god.


Høsten 2019 stod skolen klar. 
Ekrom og Kringsjå nå samlet var. 
Mange av oss var så spente, 
at vi ikke kunne vente


Refreng: 
Nordre Ål skole - vi ser ut over byen. 
Nordre Ål skole - vi svever som på skyen. 
Vi lærer for å bli smartere. 
Vi har fremtiden foran oss. 

Her skal alle trives, vi skal høre til. 
Vi står sammen med et smil. 
Spør hverandre om vi har det bra. 
Gode venner er bra å ha


Se på oss - her er vi. 
Når vi går - vi har stil. 
Ønsker oss – mobbefritt, 
huske, gymsal, klatrestativ. 
Sterke bein, ryggen rank. 
Vi skal nå - veldig langt.


Refreng x2: 
Nordre Ål skole - vi ser ut over byen. 
Nordre Ål skole - vi svever som på skyen. 
Vi lærer for å bli smartere. 
Vi har fremtiden foran oss.

Vi svever på skyen



Hva skjer med uteområdet? 

Sånn her blir det nye uteområdet! 

Hvis du ser ned på der den gamle skolen var ser du nok bare jord og stein, men snart kommer det 
en 7-er fotballbane og en stor lekeplass der!


På dette kartet kan dere se hvordan uteområdet skal være.  
Det blir en stor fotballbane, lekeplass og det blir også små-hytter og en samlingsplass i skogen.
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Leke-apparatet som er 
ringet med rødt er et 
slags stort klatrestativ, 
den kalles for Bøygen. 


Det er faktisk bare én 
annen skole i Norge som 
har dette  
leke-apparatet!

Det blir også en 
hinderløype ved 
lekeplassen, 
hinderløypa skal ha et 
par forskjellige 
apparater som dere kan 
se på bildet. 


Disse apparatene 
skal også være på 
lekeplassen

HER KAN DERE SE HVORDAN NOEN AV APPARATENE SOM SKAL VÆRE PÅ LEKEPLASSEN SER UT.



Skolen skal også pyntes med kunst 

Ved bygging av nye offentlige bygg er det bestemt at det skal brukes noen penger 
til å kjøpe inn kunstverk til bygget. Nordre Ål skole skal totalt få 2 store kunstverk 
som blir ferdige i løpet av 2020. 
Før vi kunne få bestemme hvem som skulle få lage kunstverkene til oss ble det laget en konkurranse hvor 
kunstnere over hele Norge kunne få komme med sine forslag. Og vi fikk mange forskjellige forslag, noen 
artige, noen kule, noen fine og noen litt rare.



I konkurransereglene stod det blant annet at vi ville at de skulle lage kunsten for barna, og at barna skulle få 
lyst til å undre og lære når de så kunstverket. 
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Det første kunstverket vi får er laget av  
Kristoffer Myskja.


Kristoffer er født 5. november 1985 og 
er fra Trondheim. Han har tatt en utdannelse 
innen kunst og liker å lage kunstverk som 
beveger seg.


Han skal nå få lage et kunstverk til oss som  
skal henge fra taket utenfor administrasjonen.  


Kristoffer Myskja

Hva vi får blir en 
overraskelse,  

men dette er noe han 
har laget før.



Våre kjæledyr: Hund 
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Hunder finnes det mange raser av i verden. I 2017 var det ca 400 raser i verden. De finnes i ekte raser, men det 
finnes også blandingsraser. 


Noen hunder finnes i både kort håret og langhåret, feks Chihuahua.

Hunder er som regel veldig  glad i og gå tur, leke ute eller inne, men de er forskjellig fra hund til hund. 


SPØRSMÅL: Har dere hund?? 


Noen driver med Agility som er en sport som man trener hunden sin



Hva gjør elevene i friminuttene? 

Vi ba 5. trinn tegne hva de gjør i friminuttene. 
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Hahahahaha 

En god latter forlenger livet 
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– Tenk at faren din låner 1.000 kr av naboen og 
skal betale tilbake om to uker. Etter en uke 

betaler han 500 tilbake, hvor mye gir han da 
neste uke? spør læreren. 

– Ingen ting, svarer Lisa. 

– Nei, men kjære deg forstår du ikke dette 
enkle regnestykket, sier læreren.  

Læreren sier det om igjen og spør samme 
spørsmål en gang til: – Nå, hvor mye blir det? 

– Ingen ting, svarer Lisa. 

– Men kjære Lisa da, da kjenner du ikke de 
enkleste regnestykkene.  

– Og du kjenner ikke faren min, svarer Lisa.

Det var geografitime på ungdomsskolen og 
Stine så at Knut slet med kartlesing.  

Til slutt gikk hun bort til han og spurte: 
– Hvis jeg ba deg med på kino og ba deg møte 
på 25 grader 17 minutter nordlig og 47 grader, 

9 minutter østlig.  
Ved å se på kartet foran deg,  
hvor ville vi gå på kino da? 

Etter noen sekunders stillhet svarte han 
oppgitt: 

– Jeg tror du hadde sett filmen alene.

– Hadde du problemer med 
spørsmålene på eksamen? 

– Nei, det var svarene som var 
problemet.

Læreren sa til Per: 
– Kan du si et dyr som 

begynner på K? 

– Kaffe. 

– Kaffe er ikke noe dyr, sa 
læreren. 

– Jo, for i går sa pappa at 
kaffen var blitt dyr.



Skoleavisen NÅ! 

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

Redaksjonen består av: 
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Navn: Caroline Byrbotten Lysgaard  
Klasse: 5B

Navn: Laila   
Rektor

Navn: Lilja Celina Kjær Jørgensen  
Klasse: 7A

Navn: Gustav Aadalen Lo  
Klasse: 6A

Navn: Inge Staum 
Lærer

Navn: Eli-Brit Y. Holen  
Sekretær

Navn: Eirik Nordqvist  
Klasse: 4A
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