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Coronatest 

Lurer du på hvordan det er å ta Coronatesten?  

Martine og lillesøster Alma ble forkjølet etter en hyttetur og måtte teste 
seg for Corona. Men hva er det som gjøres når man tar en Coronatest?  
Det forteller Martine om i denne utgaven. 



Kjære leser 

Nå er endelig skoleårets første utgave av 
Skoleavisa NÅ! klar for utgivelse. Vi håper du 
!nner masse spennende å lese her. 

Har du lurt på hvordan det er teste seg for corona? 
Eller hvordan det er å være sykepleier eller  
operasanger under pandemien? I denne utgaven får 
du svar på alt dette. Vi har nemlig fått være med på 

en coronatest og vi har intervjuet Anne Kathrine Duns som er sykepleier og Rolf Conrad som er  
operasanger. 

Mat er viktig! I dette nummeret får du masse gode matoppskrifter og tips til en sunn matpakke. Vi har 
også fått være med på treninga til jenter 12 sitt fotballag og fått et intervju med spillerne på laget. 

I tillegg kan du lese om det nye elevrådet, hva som skjer på SFO og du blir kjent med vaktmesteren på 
Nordre Ål skole. 

Til slutt en utfordring til dere alle: Klare dere å gjette hvilke ansikter som gjemmer seg bak filteret på 
s.17? 

Hilsen Inge og Fredrik 

Velkommen tilbake til skolen 

I mars ble skoledagen snudd på hodet for alle norske elever, 
også de som går på Nordre Ål skole. Heldigvis !kk vi  
komme tilbake til skolen etter hvert.  

Men alt er ikke helt som det var før. Etter sommeren er vi fortsatt på 
«gult nivå», for å hemme spredning av Covid-19. Alle elevene får gå i 
sin vanlige klasse, men må vaske og sprite hendene mange ganger 
hver dag og kan bare leke sammen med de som er i samme klasse. 
På Nordre Ål skole har elevene vært veldig flinke til å huske på å  
vaske hender, og alle har hjulpet til med vask av egen pult og å holde  
avstand til andre. Tusen takk til dere alle for det!  

Men det må være lov å innrømme at det er kjedelig at vi ikke få løpe fritt rundt og bruke hele det !ne, nye 
uteområdet vårt. Vi skulle også ønske vi kunne samle alle sammen i Hjerterommet til hyggelige, felles  
opplevelser. Vi skulle ønske at førsteklassingene kunne ha mamma og pappa med inn på skolen og at  
fadderne kunne få være faddere for førsteklassingene på ordentlig!  

Slik er det ikke akkurat nå, og det vil nok være en stund før vi kan bruke skolen helt slik vi hadde tenkt.  
Men vi fortsetter å være flinke til å vaske hender og holde avstand, og ser frem til den dagen vi alle kan 
samles igjen. 



5 i friminuttet                                                                                                     

I uke 36 hadde vi vennskapsuke, og redaksjonen tok turen ut i friminuttet for å høre med elevene om hva de 
gjorde denne uken. 

 

 ∗ Hva syns dere om Blime-dansen?  

∗ Hva har dere gjort i vennskapsuka?  

∗ Er dere flinke til å si hei til 
hverandre?  

∗ Er det mange som sier hei 
til deg?  

∗ Har du gjort noe spesielt 
for din hemmelige venn? 

 1. Blime dansen er kul og  
morsom. Ikke er så vanskelig. 

2. Jeg sier hei til mange, og 
mange sier hei til meg. 

3. Har hjulpet en med å !nne  
hjelmen til en kompis. 

Noah Hajeb 4. klasse 

 1. Jeg synes Blime dansen er kul. 
Dansa den mange ganger. 

2. Lekt med venner. Husket med 
venner. 

3. Sier hei til folk som går forbi  
huset mitt. Mange sier hei til meg. 

Rachel Merkbu Bratberg  1. klasse 

1. Blime dansen er vanskelig.  

2. Mange sier hei til meg.  
Og jeg sier hei til andre.  

3. Jeg har lekt og vært med 
venner. 

Ella Bue 5. klasse 

1. Blime dansen er kjedelig, den er klein. 

2. Vi har sendt lapper med !ne  
beskjeder. 

3. Det er mange som sier hei til meg, og 
jeg er helt ok til å si hei selv. 

4. Vært litt ekstra grei mot min  
hemmelige venn. 

Magnus Leksås Tofthagen 7. klasse 

1. Blime dansen er dårlig, 2016 var 
bedre. 

2. Jeg har sagt hei kan jeg få en klem. 

3. Jeg sier hei og folk føler seg  
velkommen. Og mange sier hei til meg 
og. 

4. Jeg har sagt hei, hatt det morsomt 
sammen. 

Amund Kveen Flasnes 6. klasse 



2. trinn har vært på besøk på Maihaugen 



2. trinn har vært på besøk på Maihaugen 



Hvordan er det å ta Coronatesten?                                                                                                        

Martine har testet ut hvordan det er å ta Coronatesten 

 

Jeg var på hytta i Mo i Rana som er en by i Nord-Norge. Vi var på hytta til noen vi kjenner hvor vi hadde 
fryst og vært iskalde. Da vi kom til vår egen hytte, var vi forkjølet alle sammen unntatt mamma. Vi bestilte 
derfor en corona test. De skrev tilbake og sa at vi kunne få det.  

Neste dag ble vi testet. Vi sto utenfor bygget og venta. Så !kk vi komme inn og da !kk vi antibac før vi  
måtte sette oss på en stol. Han som testet oss hadde på helt hvite klær, en hvit «doktorlue» og munnbind, 
så vi så bare øynene hans.  

 

Vi startet med at han tok et langt q-tips inn i munnen.  
Den skulle være borti drøvelen. Jeg brakk meg veldig da han  
gjorde det, og det var helt forferdelig! Han puttet den lange  
q-tipsen oppi et rør. Så var det nesa. Det var en lang pinne 
med en slags kost på tuppen. Det var som en oppvaskkost 
bare mye mindre. Den sa han at han skulle putte ca 7 cm rett 
inn i nesa og ikke opp mot øyet. Når han tok den inn, svei det 
veldig!  

Jeg !kk et ansiktsuttrykk som var ganske likt som når man 
spiser sitron. Det var så ekkelt. Den skulle sitte der i noen  
sekunder før han vrei den ut, det var det som var verst. Når 
han var ferdig med nesa !kk man lyst til å nyse. Det gjorde litt 
vondt i noen minutter etterpå også gikk det over. 

I Lillehammer tror jeg det er litt annerledes. Her skal man kjøre 
bil inn i den blå hallen som heter Ungdomshallen. Der blir man 
testet inni bilen før man kan kjøre ut. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lillesøster Alma testes også 

Hvis du er forkjølet eller tror 
du kan ha corona  

må du ringe dette nummeret 
for å bli testet: 90941700.  

Svaret på om du har corona 
eller ikke !nner du på  

helsenorge.no. 



Operasanger på Den Norske Opera                                                                                              

Haldir har intervjuet faren sin, som er operasanger, om hvordan det er å være på jobb under Corona. 

 

Nå i koronatiden så er det litt annerledes på operahuset i 
Oslo.  

De må sitte langt fra hverandre og ha god avstand til dem 
rundt seg som på skolen. De må sitte 1,5m fra hverandre til 
siden, men 2 meter framover, fordi spyttet flyr langt når man 
synger. En annen rar ting med koronatiden er at det ikke er 
lov med skuespill. Dette er fordi de rører hverandre mye og 
akkurat nå må de ha faste plasser. 

Det er ikke lov med mange publikum i salen og som alle oss 
andre så må de huske og sprite hendene.  

 

FAKTA 
Kva er opera? 
 
Ordet «opera» kjem frå italiensk av opera 
per musica, og betyr «musikkverk».  
 
Opera er dramatiske skodespel der orda 
heilt eller delvis blir sunge til  
musikken frå eit orkester.  
 
Publikumsfavorittane i opera er i stor 
grad verk som er skrive for over hundre 
år sidan, trass i at det $nst nyare operaer. 
 
Kilde: NRK 

FAKTA 

Ingen mikrofonar 

 
I operaen trengst det kraftige stemmer!  

Grunnen er at det ikkje blir brukt verken 
mikrofonar eller teknisk forsterking, og 
stemma skal høyrast over eit hundretals 
orkestermusikarar, og skal nå ut til 1400 
menneske.  

For at det skal gå er også akustikken på  
Hovedscenen i Operaen heilt spesiell.  

Både stolar, vegger, og lysekrone er  
tilpassa for å gi best mogeleg lyd og  
akustikk. 

Kilde: NRK 

FAKTA 

Rolf Conrad er en allsidig sanger utdannet ved 

Griegakademiet og Norges Musikkhøgskole. Han har 

blant annet sunget i Bergen Domkantori, KorVest og 

Voices of Europe, og er siden våren 2007 fast i Den 

Norske Operas Kor og Bjørvika International  

Chamberchoir (BICC).  

Han har vært vokalist i metallbandene Predatoria og 

Aasmegin 

Kilde: operatilfolket.no 



Fotball                                                                                                             

Erika spiller fotball og har intervjuet laget sitt. 

Dette er laget mitt.  

Erika Alejandra Stenumsgård Farias 
So!e Hjelmstadstuen 

Selma Husom Eide 

Anine Hoff Hansen 

Magnhild Olive Kleppa Madslien 

Anna Kaspara Walle Hjørungdal 

Selma Gudevang 

So!a Gudevang 

Astrid Løkken Müller 

Tiril Aspaker 

So!e Retterholt 

    

 
 
 
 
 
 
 
 
1•Jeg synes at det  
gøyeste er at vi har bra 
samspill på laget mitt. 
2• Jeg liker midtbane og 
keeper best. 
3• Det så gøy ut og det 
er det og. 
4•Hun er streng på en 
god måte og hun kan 
mye om fotball. 
5•Jeg heier på Liverpool. 
 
Tiril Aspaker 

 
 
1• Det gøyeste med  
fotball er å score mål og 
spille med venner. 
2• Jeg liker best å spille 
høyre angrep. 
3• Jeg begynte på fotball 
fordi faren min og  
broren min elsket fotball, 
og nå elsker jeg det. 
4• Hun er god til å gi 
beskjeder og sier ifra 
hvis det er noe. 
5• Jeg elsker Liverpool! 
Liverpool er det beste 
laget, seff 
 
So!e Retterholt. 

1• Score mål, og føle at 
du er en del av et lag. 
2• Jeg liker å spille  
midtbane eller angrep. 
3• Fordi det virket som 
et veldig !nt miljø. 
4• Hun er flink og det er 
bra at hun er god selv, 
for da har vi noe å se 
opp til. 
5• Jeg heier på  
Manchester United og 
Juventus FC 
 
Magnhild Olive Kleppa 
Madslien 

1• Det gøyeste er å  
spille kamper og være 
med venner. 
2•Jeg liker høyre angrep 
best. 
3•Det så veldig gøy ut 
og mange av vennene 
mine spilte det. 
4• Hun er streng men på 
en god måte. 
5• Jeg heier på  
Liverpool FC. 
 
Selma Gudevang. 

1•Hva synes du er det gøyeste  
med fotball? 

2•Hvilken posisjon på banen liker  
du best? 

3•Hvorfor begynte du med fotball? 

4•Hva syntes du om treneren din? 

5•Hvilket lag heier du på? 



Elevrådet 

1•Vi snakket også om sykkelhærverk. 

2•Veldig gøy og litt flaut men og spennende. 

3•Å få bestemme og forandre litt på skolen 
vår. 

4•Få slutt på mobbing. 

Amanda Lerberg og Sivert Holberg 

 

1•Vi snakket om hvem som skulle bli leder. 

2•Det var morsomt, flere burde melde seg. 

3•Vi forventer at vi får være med å bestemme. 

4•At vi kan få eget stativ for sparkesykkel. 

Magnus Sandaker-Nilsen og Aleksander Sagbakken Bergum  

 

1•Vi snakket om at det er et møte i måneden. 

2•Det var gøy og kult. 

3•Vi forventer å bli hørt. Og få være med å bestemme. 

4•Å få stoppet sykkelhærverket. 

5•Det var veldig kult. Og interessant. 

Magnus Leksås Tofthagen, So$e Taraldsen og Niklas Kvaale. 

 

1•Vi snakket om sykkelhærverket. 

2•Mest gøy, men og litt rart. 

3•Jeg forventer at vi klarer å få stoppe sykkelhærverk. 

4• Prøve å gjøre skolen mer barnevennlig. 

Simen Melbø Sunde og Johanne Tønset Sponga. 

 

 

1•Hva snakket dere om på det første møte? 

2•Hva syntes du om å bli valgt til å være med i elevrådet? 

3•Hva forventer du med å være med i elevrådet? 

4•Er det noe spesielt du vil gjøre for Nordre Ål skole når du sitter i elevrådet? 

5•Hva syntes du om å være elevrådsleder? 

Leder: Niklas Kvaale 



Er du sulten?                                                                                                       

Martine har noen gode oppskrifter hun vil dele med deg! 

Matmuf7ns! 

 

Denne oppskriften på matmuf!ns er veldig god. De er  
veldig gode å ha med i matpakken, før trening eller til lunch. 

Dette er det du trenger til ca. 14 matmuf!ns: 

5 egg 
1 dl melk 
1 teskje bakepulver  
Hakkede grønnsaker  
Pølsebiter eller bacon  
Revet ost. 
 

Du starter med å vispe sammen de 5 eggene, melk og 
bakepulver i en bolle. Så kan du hakke grønnsaker, for  
eksempel gulrot og brokkoli, varm opp pølsebiter, bacon 
eller skinkestrimler og putt oppi bollen. Rør.  

Sett ut muf!nsformer på et stekebrett. Hell røren oppi  
muf!nsformene. Sett stekebrettet på midterste rille i  
stekeovnen på 180H. De skal steke i 20 minutter.  
Når de er ferdige, skal de avkjøle seg.  

Velbekomme! 

Sunn matpakke - så enkelt! 
Mange er opptatt av at matpakken skal være sunn, men tenker gjerne at det krever mye å få det til hver 
dag. Hva er egentlig en sunn matpakke og hvor skal vi legge lista?  

ENERGI TIL Å LÆRE 
Hensikten med matpakken er å gi påfyll av energi til konsentrasjon, jobb og læring gjennom resten av  
dagen. Matpakken bør inneholde nok mat, være fristende og innbydende, samtidig som kropp og hjerne 
har nytte av maten. 
 
HOLD SUKKERET UNNA 
De fleste matvarer kan inngå i en sunn matpakke, men 
det !nnes noen matvarer som egner seg dårlig i  
matpakken. Det er matvarer som stort sett består av 
"raske karbohydrater" og mye sukker, som lyst brød, søte 
pålegg, kjeks, lyse bakevarer, saft og dessertyoghurt.  
Disse matvarene bidrar med lite næring og kan ha motsatt 
effekt på barnets konsentrasjon og evne til å lære,  
spesielt om de preger matpakken ofte.  
Holder du sukkerholdig mat og drikke borte fra  
matpakken, er det enkelt å lage en sunn matpakke. 
 
Kilde: frukt.no 

Bilde fra www.melk.no 



Tips l god matpakke 

Det er fint å ha noe å glede seg �l i lunchpausen på skolen! De!e er noe du kan glede deg �l! I denne 

matboksen har jeg pu!et babygulrø!er, minipannekaker, en brødskive med leverpostei og en  

brødskive med ingen�ng og en liten boks med hjemmelaget eplesyltetøy som jeg kan ta på. 

 

Oppskri( på minipannekaker. 

De!e trenger du: 

50 g smør  

3 dl hvetemel  

1,5 ts bakepulver  

0,5 ts salt  

1 ss sukker  

2,5 dl melk  

2 egg 

 

Ha mel, bakepulver, salt og sukker oppi bollen og rør. Mål opp melk i et målebeger og klekk eggene 

oppi melken.  

Rør godt sammen melken og eggene godt sammen med en gaffel før du pu!er melkeblandingen oppi 

bollen sammen med det tørre.  

Smelt smøret og ha det oppi bollen.  

Bruk en håndmikser og miks alt sammen �l en klumpfri røre. Hell røra over på en spruteflaske.  

Du kan også bruke en ketsjupflaske eller dressingflaske, men da må du vaske den godt først. Skru på 

platen og finn en stekepanne. Ha smør i stekepannen. Bruk spru3lasken og klem ut små  

minipannekaker som er like store som en 5- kroning ca. Når de har få! en ma! farge på toppen kan 

du snu de små pannekakene. Du kan prøve å snu pannekakene i lu(a, men det kan være li! vanskelig 

fordi det er så mange.  

Når pannekakene er ferdige, kan du legge dem på et fat. Så kan du ta de i matpakken!  

Pu! oppi noen babygulrø!er og noen brødskiver.  

 

Nå har du noe å glede deg �l, nå! 

 

 



Suovas! 

Suovas er en matrett fra Nord-Norge. Den er med  
reinsdyrkjøtt. 

 

Dette trenger du får å lage Suovas: 

Pitabrød  
Reinsdyrkjøtt  
Mais  
Hjertesalat  
Rømme  
Agurk 
 

Du starter med å steke reinsdyrkjøttet. Hjemme pleier vi å 
steke det på en bålpanne ute.  

Hakk opp agurk. Du kan også bruke andre grønnsaker hvis 
du vil det. Finn fram salaten. Sett fram mais, agurk, rømme, 
salat, reinsdyrkjøttet og pitabrød i hver sin skål.  

Lag en blanding på fatet ditt med alt sammen og stapp det 
oppi et pitabrød.  

Velbekomme. 

 



SFO 

SFO (Skolefritidsordning) er et tilbud til 1.-4. klasseelever før skolen begynner, og etter skolen er slutt. 

 

 

SFO er barnas fritid og de får i størst mulig grad velge aktiviteter selv innen gitte  
rammer. De ansatte legger til rette for god tid til lek både ute og inne. Gjennom leken 
ligger kilde til variert læring og fysisk og psykisk utvikling.  

Leken er barnas viktigste aktivitet. Gjennom leken utrykker 
de følelser, tanker og de bearbeider inntrykk og  
opplevelser. Leken utvikler barnas evne til kommunikasjon, 
kreativitet og fantasi. Gjennom leken forbereder de seg på å 
bli voksen. Leken er spennende og engasjerende som for 
eksempel rolleleken. De lærer å ta hensyn, vente på tur, 
følge regler, lage regler og de lærer å samarbeide og  
forholde seg til hverandre og løse konflikter.  

Dagens barn lever i et samfunn der en stor del av frileken 
er i ferd med å forsvinne og vi mener den er viktig å ta vare på, ikke minst som  
motvekt til alle elektroniske spill, TV og tilrettelagte aktiviteter. Barna får derfor 
god tid til frilek under tilsyn i SFO-tida. 

Utetid og utelek prioriteres på SFO. Etter en dag ved pulten er det godt 
for barna å bruke kroppen til fysisk aktivitet. Gjennom utelek får barna 
mange fysiske utfordringer som løpe, sykle, klatre,  
balansere, huske, hoppe. Helsemyndighetene anbefaler at barn i  
skolealder bør være i aktivitet i minst 60 minutter hver dag.  

 

2. klasse lager  
høstbilder av blader. Tema 
er ugle. Vi øver på å kunne 
sitte stille. Finmotorikken får 
prøvd seg ved litt klipp og 
lim. Og det å gjøre en felles 
ting er også sosialt. 



SFO 



Intervju med Anne Kathrine Duns                                                                                                      

Skrevet av Fredrik Duns Qvam 

Anne Kathrine jobber som barnelege på sykehuset i Lillehammer 

 

   1• Hvorfor søkte du på denne jobben?  
Jeg ville bli barnelege fordi jeg syntes det er utrolig spennende og 
artig og jobbe med barn. Også er det ganske mye action! 

 

   2• Trives du på denne jobben?  
Jeg trives veldig godt i jobben som barnelege. Jeg møter mange 
spennende mennesker, og får lov til å være med på å gjøre mange 
barn friske. 

 

   3• Ble det annerledes på jobben når corona kom?  
JAAAA! Først ble det veldig stille på jobben fordi alle var redde for 
corona, og ingen ville komme dit. Etter hvert ble det travelt og vi 
måtte kle oss i smittevernsutstyr hele tiden. 

 

 

 

4• Måtte dere jobbe mer?  
Ja det måtte vi, fordi når kollegaer ble syke, måtte de være hjemme, da måtte vi andre som var friske stille 
opp. 

 

5• Får du mer lønn nå en du gjorde før covid-19?  
Nei, det er samme lønn som vanlig. 

 

6• Ville du slutte på jobben din da du hørte om Covid-19? 
Nei, jeg ville ikke slutte, det er viktig og meningsfylt å jobbe under en pandemi. 



Hvem jobber på Nordre Ål skole? 

Vi har intervjuet vår vaktmester Rik de Boer 

Hvem er du og hva gjør du på Nordre Ål skole? 
 
Jeg heter Rik de Boer og jobber som vaktmester. 
 

Som vaktmester gjør jeg mye forskjellig i løpet av en dag, 
da det er jeg som passer på at alt fungerer på skolen. 

I løpet av en dag kan det være jeg må kontrollere  
ventilasjon (det som sørger for at det er god luft inne på 

skolen), sjekke om det er passe varmt, at dører åpner og lukker seg som de 
skal, kontrollere at lekeplassen er trygg, fjerne trær som er farlig, hente leker  
fra taket og reparere ting som har blitt ødelagt. 

Jeg har gått på skole for å bli vaktmester, og er utdannet som byggdrifter. 

Jeg er egentlig fra Nederland, men har bodd i Norge i 3 år sammen familien 
min og jeg trives veldig godt her i Lillehammer. 

På fritiden liker jeg å jobbe med min hund Djinxy som er i opplæring for å bli 
redningshund. Ellers bor jeg på en liten gård med noen høner og sauer. 





Hahahahahaha 

 

 

Steffen hadde kjøpt seg et tusenbein på den lokale dyrebutikken og en liten boks som den kunne leve i. 
En kveld bestemmer Steffen seg for å gå ut en tur. 

«Vil du være med ut?» Spør han tusenbeinet, men det kommer ikke noe svar fra boksen. 
Noen minutter senere spør han igjen – fremdeles ikke noe svar. 

Til slutt roper han: «Hei! Vil du være med ut en tur?» 
«Jeg hørte deg første gang!» sier en liten, irritert stemme. «Jeg holder på å ta på meg skoene!» 

Jenta sier: «Jeg er kald!» 
Fyren svarer: «Gå bort til hjørnet, der er det 90 grader!» 

Pappa, kan du hjelpe meg med matematikken? 
Hva kan jeg hjelpe deg med? 
Jeg skal !nne fellesnevneren 

…Hva pokker, har dem ikke funnet den ennå? 
Vi lette også etter den da jeg gikk på skolen! 

Visste du at håndklær er den 
største årsaken til tørr hud? 

Hva sa Batman til Robin før de satte seg inn i bilen? 
«Robin, sett deg inn i bilen.» 

Lyst til å høre en vits om bygging? 
  Jeg jobber fortsatt med den.  

Hvis jeg !kk 50 øre for hver mislykket matteeksamen jeg har tatt,  
ville jeg ha hatt kr 6,30 nå. 

Hvorfor ser du aldri en flodhest  
som gjemmer seg i et tre?  

Fordi de er veldig gode på det. 

Parallelle linjer har så mye til felles. 
Det er synd at de aldri kan møtes. 

«“Onkelen min er blitt rik på grunn av andres feil”, 
sa Tove. “Hva driver han med?” spurte Ole.  

“Han eier en viskelærfabrikk.”» 

En mann ble truffet i hodet 
med en boks cola. 

Heldigvis så var det lettbrus. 



Skoleavisen NÅ!                                                                                                        

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