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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 
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Elevrådet 
Elevrådet velges på nytt hvert år - men hva er et elevråd? 

Elevrådet har en hovedrepresentant og en vara fra hver klasse  

fra 4.-7.trinn. Vi synes det er gøy fordi vi får oppdrag og blir kjent 

med andre elever. På møtene diskuterer vi blant annet disse sakene: 

• Vi snakker om hvordan alle skal ha det bra på skolen. 
• Vi snakker om talentiade akkurat nå. 
• Vi diskuterer om vi skal få i bruk kantinen. 
• Vi diskuterer om at vært trinn skal få et område som de rydde. 
• Vi får også noen ganger oppdrag. 
• Vi har snakket litt om varmekablene på fotballbanen kanskje 

skal være på. 
• Vi har også snakket om at det er alt får mange leker i  

aktivitetskiosken som blir borte. 

 

Vi anbefaler og være med i Elevrådet hvis du liker og snakke og engasjere deg i saker 

Skrevet av Emilie og Fredrik.  

    “Barn har rett til å bli hørt og til å bestemme i saker som angår dem”,   

  det sier barnekonvensjonen artikkel 12, opplæringsloven paragraf 9 sier også at  

“elevene skal få være med og planlegge og gjennomføre arbeidet for et trygt og godt skolemiljø, 

 og skolen har plikt til å informere elevene og foreldrene om retten til å medvirke og uttale seg.” 

      Derfor finnes elevrådet, en mulighet for elevene til å engasjere seg i sin egen skolehverdag.  

 Fra 5. klasse til 3. klasse på videregående er elevrådet sier loven at skolene må ha et elevråd.  

 

Kilde www.fug.no 

Elevrådet ved Nordre Ål skole 2021/2022 består av:  

Tiril 7A, Ville 7B, Tobias 7C 

Kristian 6A, Haldir 6B, Norunn 6C 

Alma 5A, Sofie 5B, Sebastian 5C, Alfred 5D 

Beatrice 4A, Fredrik 4B, Lisa 4C  

Vararepresentanter:  

Aleksander 7A, Adrian 7B, Evy 7C 

Olea 6A, Louise 6B, Benjamin 6C 

Sondre 5A, Mattis 5B, Eline 5C, Selma 5D 

Erlend 4A, Emilie 4B, Bjørn 4C  

Elevrådsleder Ville 
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Intervju om julen 
Naomi har intervjuet sine klassekamerater 

Martin Lien Støen 
Jeg feirer med familien 
Jeg pynter med juletre og nisser 
Familien pleier å spise ribbe 
Jeg ønsker meg en JBL høytaler 

Mie Nguyen 

Jeg koser meg med familien og leker 

med kusina mi 

Jeg pynter juletre og vi har en boks med 

masse julepynt 

Vi pleier å spise ribbe, ris, masse  

grønnsaker og potet. 

Jeg ønsker meg penger 

Solveig Kéravec 

Som regel går vi ut og aker mens pappa 

og mamma gjemmer gaver under treet 

Vi pynter med julepynt i vinduet. Mamma 

liker å være tidlig ute med julepynt så vi 

pynter juletre før desember 

Vi pleier å spise andekonfit, det er en 

fransk tradisjon 

Jeg ønsker meg et headset 

Hva gjør du på julaften? 

Hvordan pleier du å pynte til jul? 

Hva pleier familien din å spise? 

Hva ønsker du deg til jul? 

Erlend Sandaker-Nilsen 

Jeg koser meg med familien og går på ski 

Jeg tar et juletre og henger opp julepynt 

Vi pleier å spise ribbe og potet! 

Jeg ønsker meg GoPro 9 
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Juletradisjoner  
Liam i 6C har en engelsk far, så de feirer både norsk jul og engelsk jul.  

Hvilken dag feirer dere jul i England? 
Vi feirer jul den 25 desember, som er dagen etter vi feirer jul i Norge 
 
Når er det dere åpner gavene i England? 
Vi pleier å åpne gavene på morgenen. 
 
Hva slags mat pleier dere å spise til jul? 
Det mest normale er kalkun med poteter og grønnsaker, og til dessert pleier vi å spise en julekake som 
lages 6 måneder før, dynkes i alkohol, og tennes på før man spiser den. 
 
Hva liker du med norsk jul? 
Det som er deilig i Norge er at det er mye snø. 
 
Hva liker du med engelsk jul? 
Jeg liker at vi åpner gavene på morgenen, og bruker hele dagen på å leke med lekene du får i julegave. 

Juletreet på Trafalgar Square 

En av Londons mest kjente juletradisjoner er det årlige juletreet i hjertet av Trafal-

gar Square. Treet ble første gang gitt som gave til Storbritannia fra Norge i 1947, 

som takk for landets støtte under andre verdenskrig. Det har siden blitt en årlig 

tradisjon med dette  

høyreiste treet innhyllet i eventyrlige lys midt på plassen. Mange britiske familier 

pynter også sitt eget tre til jul – en skikk som først ble introdusert for det britiske 

folket av  

dronning Charlotte, Kong Georg den tredjes kone, i år 1800! 

 

En tradisjonell engelsk fruktrett er Christmas pudding som består av krydret frukt med 

et innslag av alkohol. Den klassiske Christmas pudding er laget av tørket frukt, krydder 

og brandy, og er en ikonisk del av første juledagslunsj over hele Storbritannia. Den har 

sitt opphav i middelalderen og ble da laget med et høyt alkoholinnhold, slik at den  

skulle holde seg godt. For å gi den et ekstra festlig preg, blir den ofte flambert ved 

servering – man heller en øse brennende brandy over puddingen før den settes på 

bordet! 

Men før søtmaten kommer på bordet, har mange inntatt et av årets kjæreste  

måltider – den tradisjonelle 1. juledagskalkunen med alt som hører til! Det tradisjonelle 

britiske julemåltidet består av gulrot, rosenkål, Yorkshire pudding, sjysaus, kalkun og 

ovnsstekte poteter, men det finnes mange andre populære tilbehør på menyen  

også – fra honningristet pastinakk til kalkunstuffing med kastanjer, bacon og tranebær! 

Kilde: https://www.visitbritain.com/ 
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Fritidsinteresse: Freeski 
Mattis i 6C går på Freeski, og Liam har intervjuet han 

Hva er freeski? 
Freeski er en sport som går ut på å ta triks på ski, og stå i løssnø. 
 
Hvordan trener dere? 
Vi trener enten på trampoline eller så har vi utetreninger om vinteren hvor vi hopper på hopp og bare kjører 
på ski. 
 
Hvor ofte står du på ski? 
Om vinteren så står jeg nesten hver dag unntatt fredager. 
 
Hva liker du med å stå på ski? 
Jeg liker at man kan kjøre i skogen og kjøre hvor man vil. 
 
Kan du noen kule triks på ski? 
På trampoline så kan jeg 180, 360, grab, 540, 720, frontflipp,  
backflipp, halvskru, helskru, og på ski så kan jeg 360, nosegrab  
og 540. Og så har jeg lyst til å lære meg backflipp. 
 
Må man kunne noe spesielt for å begynne på freeski? 
Nei det må man ikke. Det finnes forskjellige aldersgrupper. 

Freeski er å leke på ski. Kjøre i 

skogen og hoppe litt på kanter, 

hopp, rails og elementer. 
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Talentiade 
Gled dere til februar!  

Nordre Ål got talent! 

Vi i elevrådet jobber med å planlegge og arrangere en  

talentiade i februar. Dette er noe mange elever har spurt  

etter de siste årene, og som vi tror skal bli gøy både for  

de som vil stå på scenen og de som skal se på.  

Vi ønsker oss en kreativ og sosial dag! 

Hittil har vi bestemt dato, diskutert navneforslag, snakket  

om konferansierer, dommere, organisering og hvordan vi  

skal lage noe som er bra for alle elevene på skolen.  

  Det blir spennende å se hva dere vil opptre med!  

  Noen vil kanskje danse, spille, synge, trikse eller sjonglere? Kanskje noen vil   

  stille med hele klassa på scenen? Et moteshow, en video, en hobby, en vits, 

  sketsj eller et skyggeteater? Eller vise dere vise noe dere har tegnet, sydd    

  eller bakt?   

  Det er bare å bruke fantasien!  

  Sett av disse datoene: 

 

          1.-3. trinn onsdag 23.februar 

          4.-7. trinn torsdag 24. februar 

 

  Mer informasjon kommer i januar.  

 

 

  

  Vi gleder oss til morsomme dager i Hjerterommet! 

  Hilsen elevrådet  

Benjamin, Haldir, Norunn og Kristian 

Sofie, Sebastian, Alma, Eline, Alfred og Sondre 

Foran: Beatrice, Lisa, Haldir, Emilie. 
2.rekke: Sondre, Benjamin, Selma, Sofie, Alma, Kristian, Bjørn, Fredrik.  
3.rekke: Norunn, Alfred, Sebastian, Eline, Tobias, Adrian, Vilhelmina, Tiril, Aleksander. 
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Dikt om vennskap 
Skrevet av 4A 
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Dette her er mine to kjæledyr! Begge to er jenter. Hun svarte og litt gråe heter Bella og er sjefen. Og hun 

andre som er lysebrun og grå heter Vaiana og er egentlig ganske glad i mat. Kaninene mine blir fire år på 

julaften. De liker og være ute og de liker og spise papir. De er ute om sommeren og inne om vinteren, 

men det de liker best er å være ute når gresset er mest grønt. Kaninene er en blanding mellom  

dvergvedder og løvehode. 

Kjæledyr: Kanin 
Sofia i 7C har 2 kaniner som kjæledyr 

Dvergvedder 

Dvergvedder er en liten kaninrase, og en av de 

mest populære rasene blant de som driver med 

kanin. Den lille størrelsen på 1,4 kg til 2 kg gjør 

dem enkle i drift, og det rolig sinnet deres gjør at 

de passer godt som familiekaniner. 

Dvergvedder kan gjøre en god jobb innenfor  

kaninhopping hvis man ønsker å drive med det.  

På engelsk heter rasen Holland Lop. 

 

Kilde: dyreliv.no 

Løvehode 

Løvehode er en kaninrase som er kjent for å ha en 

hodepels som nesten ser ut som manken til en  

hannløve. Det er en liten kanin som bare blir rundt 1,5 

kg når den er voksen, og er ganske populær som en 

familiekanin. Man regner løvehodekaniner for å være 

smarte, oppmerksomhetssyke og kosete.  

De har lang pels som kan tove seg om den ikke  

vedlikeholdes, så det er viktig å sette av tid til  

børsting av pelsen. De skal aldri vaskes med vann eller 

bades, men må børstes ukentlig. 

Kilde: dyreliv.no 
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Juleverksted 
Slik kan du lage dine egne juletrær i papir 



 

11 

Juleferien med bestemor 
Det er siste skoledag før juleferien, og vi har hatt juleverksted og sett på film. Etter skolen har jeg avtalt 
med mamma og pappa å ta taxi hjem fordi de skal handle noen julegaver.  
 
Så nå sitter jeg i en taxi på vei hjem og jeg holdt nesten på å sovne når jeg hørte lyden som om noen hadde 
låst bildøren til taxien. J 
 
eg prøver forsiktig å åpne døren, den er låst!  
 
Jeg får panikk, men jeg får enda mer panikk når jeg finner ut at vi ikke er på vei hjem. Er jeg kidnappet?  
 
Jeg prøver å ta opp telefonen forsiktig, men før jeg rekker det så har taxien stoppet!!  
Døren åpner seg forsiktig, da hører jeg hunder bjeffe.  
 
Ut av den mørke skogen ser jeg to hundespann, og i den ene sleden sitter BESTEMOR!!!  
Bestemor har alltid vært litt gal. Hun har stjålet katter, og hun har til og med stjålet uskyldige gamlinger  
for så å gjøre de om til katter, for at kattene skulle stjele for henne.  
 
Nå står hun her rett foran meg med finlandshetten på hodet og gevær på ryggen. Hun stirrer på meg.  
Det tar ikke så lang tid før jeg skjønner at hun har en plan. Vi skal tydeligvis ta hundeslede til nissens  
hemmelige gavelager, som er inn i den mørke skogen. Jeg sitter i sleden med bestemor, og i den andre 
sleden så sitter noen av de 389 kattene hennes.  
 
Da vi kom fram til nissens hemmelige gavelager er bestemor i fyr og flamme. Plutselig tar bestemor fram 
dynamitt, og setter den foran døra til lageret.  
 
Døren blir sprengt i tusen biter. Bestemor og kattene spurter inn i lageret og tar med seg alle julegavene de 
klarer å få med seg. De går flere turer fram og tilbake til hundesledene er fulle. I det fjerne kan de høre  
sirenene fra alvenes utrykningsbil. Da får bestemor og kattene fart på seg, så jeg må kaste meg i hundesle-
den.  
 
Det går fort gjennom skogen, og bestemor tar opp geværet sitt når alvene nærmer seg.  
Bestemor lader geværet og jeg holder meg for ørene, men det smeller ikke. I stedet kommer det ut store og 
små såpebobler. Bestemor har tydeligvis tenkt på alt, såpeboblene legger seg rundt alvene og alvene flyr av 
sted inni såpeboblene.  
 
Da vi kom til bestemors hus, satte bestemor i gang med å åpne julegavene og katten la seg for å sove. Jeg 
sover over den natten, men jeg våkner av at noen ringer på døra. Det er mamma og pappa. De spør om 
bestemor har stjålet meg igjen.  
 
Ja! sier bestemor.  
Jeg bare lånte henne litt, men takk for lånet og god jul.   
 
Skrevet av Selma Gudevang 
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Juleferietips 
4B har mange tips til hva du kan gjøre i juleferien. 
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Juleferietips 
4B har mange tips til hva du kan gjøre i juleferien. 
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Hvis du vil bli brun, dra til Spania eller Afrika. Mens vi har vinter er det der sol og 
varme.  

Hvis du vil ha ordentlig julestemning, dra på hytta eller vær hjemme. Pynt hytta 
eller huset så fint du kan med julepynt, både inne og ute. 

 

Hvis du vil kose deg på et fint hotell med jule-

stemning, dra til Hotel Ri opå Kapp Verde. Jeg har vært der og det var 

veldig spesielt og et helt rått basseng der! Nissen stod på en firehjuling 

og kasta ut godteri fra sekken sin til alle barna.  

Hvis du elsker å stå på slalåm, ta en tur til Hafjell eller Kvitfjell. Hvis du 

elsker å turer på langrenn, fjellski eller rando, dra til Rondane eller Jotunheimen. Der er det mange  

muligheter. 

Hvis du elsker kulde, ta turen nordover til Karasjok og 
opplev en annerledes jul blant samer og reinsdyr.  

 

Hvis du er glad i å bade, dra til Pirbadet i Trondheim. 

Hvis du liker å hoppe på trampoline, dra til Rush på 
Hamar eller i Oslo.  

 

Tobias 7C 

Møte venner 
Lage pepperkakehus eller  
sjokoladehus 
Drikke kakao og se julefilm 
Pynte juletre 
Bake julekaker 
Pusle puslespill 
Spille sjakk 
Dra til Kanthaugen for å ake 
Lage snøhule 
Lage snømann 
Gå på skøyter 
Kjøre slalåm/ snowboard 

1. Hvis du er lei Norge dra til  

Spania. Der kan du bade og sole deg. 

2. Du kan dra ut å kjøre snowboard eller ski. 

3. Lag pepperkakehus som du kan ødelegge og spise etterpå. 

4. Dra en tur på hytta med familien. 

5. Drikk kakao og se på en julefilm.  

6. Finn en snøhaug og bruk den til å lage snøhule. 

7. Kjeder du deg, da kan du dra til Pirbadet i Trondheim. 

8. Du kan også dra til rush på Hamer eller i Oslo. Du kommer ikke 

til å angre. 

9. Det viktigste er å være sammen med familien.  

 

 

Nicholas  

Juleferietips 
7C har mange gode forslag til hva du kan bruke juleferien til. 
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Oppskrifter: Nachos 
Lotte i 5B synes Nachos er godt, og vil dele oppskriften med alle dere andre. 

               Sivert i 5B har noen tips til hvilke aktiviteter dere kan gjøre i julen: 

Det kan være gøy å lage julepynt, spille brettspill, spille kort, brette/klippe på papir, gå 

på ski, skøyter, ake, leke ute, bake (eks pepperkaker) tegne og bygge lego. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kilde: https://www.globalhobby.no/julepynt-av-ispinner/ 



 

16 

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 
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Lekesjef 
I høst har vi hatt lekesjefer på skolen, som har vært med og arrangert leking for de andre trinnene. Hennie 

har intervjuet lekesjef Erika i 7B om hva dette er for noe.  
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Juleferietips 
Skrevet av 4A 
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Juleferietips 
Skrevet av 4A 
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Ho ha ha ho 
 

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!”  

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

– Mamma, mamma, vi må ringe julenissen med en gang! 
– Hvorfor det? 
– Du må fortelle ham at jeg ikke ønsker meg bilbane allikevel. 
– Men, du har jo ønsket deg det i hele høst? 
– Jada, – men det står en helt ny bilbane innerst i kjellerboden.  

– 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.  

Julenissen på Oslo City ble overrasket når en ung blondine i begynnelsen av tyveårene kommer og  
setter seg på fanget for å fortelle om sine ønsker. Men som den gode nisse han er, later han som  
ingen ting og spør hva den unge blondinen ønsker seg. 
– Jo, sier hun litt flau og kikker ned i bakken. – Jeg ønsker meg noe til mamma. 
– Noe til mamma, svarer nissen. 
– Det var omtenksomt. Og hva ønsker du at jeg skal ta med meg til mammaen din da? 
Uten en mine sier hun – En svigersønn.  

Krovert til servitrise: 
– Det var da enormt så spredt du har dekket opp mellom gjestene. 
– Ja, det er fiskeklubben som skal ha julebord, og sist år klagde de over at der var for liten plass til 
armene, når de skulle vise hvor stor fisk de hadde fått.  

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

Det luktet deilig julemat. 
Huset var vasket og  
julepynten hengt opp.  
Juletreet sto stivpynteti 
stua og alle barna hadde 
fått på seg penklærne. 
Mor åpnet vinduet og  
lyden av kirkeklokker fylte 
hele rommet. Da kom 
minstemann løpende og ropte: 
– Jippi! Nå kommer isbilen!  

Svensken fikk et par vannski til jul.  
Helt siden da har han vært på jakt etter 
en sjø med utforbakke.  

– 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.  

Det var en gang en snømann som spurte en snødame om hun 
ville bli med på ball. Snødamen spurte da: – Hvilket ball? 
Snømannen svarte: – Snøball.  
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Skoleavisen NÅ!                                                                                                        
Er en skoleavis laget av elevene ved Nordre Ål skole. Avisen er for elever, ansatte og foresatte. 
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