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UTGAVE 10 

APRIL 2022 

Alva Emilie og  

familien er masse 

ute på tur - og har 

noen gode 

tips til deg 
34 

Hva, noe mystisk har 

skjedd på Nordre Ål 

skole. Denne utgaven 

har mange spennende 

påskekrimmer. 

Det er ikke alltid ting 

er slik det ser 

ut. 4.trinn har  

jobbet med 

optiske illusjoner. 

36 

15 46 17 

SØVN 

Har du tenkt over 

hvor viktig det er 

med søvn? 

LESELYST 

Bibliotekdama har 

flere flotte boktips til 

deg. 

MATTIPS 

I denne utgaven har 

vi mange gode  

matoppskrifter. 

Har du lurt på hvordan det helt plutselig kommer 

flotte skiløyper på jordene ved skolen? 
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KONKURRANSE!! 
 Endelig får vi feire 17. mai her  

på Nordre Ål skole!  

Vi trenger hurrarop, og lurer på om 
det er noen som vil hjelpe oss å 

 lage et eller flere rop?  

Noe som er flott å rope når vi  
går i årets 17.maitog.  

Det blir premier til de beste  
forslagene. 

 
Frist for innsendelse er 1. mai 
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Ramadan 
Ramadan er muslimenes høytid.  

Når det er ramadan skal muslimske voksne ikke spise eller drikke fra når sola står opp til når sola går 

ned. Dette gjør de i en hel måned. Barn kan også faste.  

Månedens navn er også Ramadan. Når ramadan er over kommer en fest som heter Id.  

Det finnes lille-Id og store-Id. På arabisk heter de Id al-fitr og Id al-adha. På festen er det gaver og  

masse god mat. Ramadan er den niende måneden i islamsk kalender. Ramadan starter når det er  

fullmåne, og kan ikke vare i mer enn 30 dager.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fakta om islam og muslimer 

 

• Den som bekjenner seg til religionen islam kalles muslim. 

• Muslimene tror på Allah, og Koranen er deres hellige bok.  

• Koranen inneholder åpenbaringene som profeten Muhammad mottok. Muhammad var en  

religiøs leder og profet. Muslimene mener Gud talte til menneskene gjennom Muhammad. 

• Islams troslære, etikk og rettslære hviler på Koranen. 

• En moské er et islamsk forsamlingshus der den rituelle bønnen kan utføres. 

• Ramadan markerer profeten Muhammads første åpenbaring. Under ramadan samles  

muslimene i moskéen for bønn og lesing av Koranen. 

 

Kilde: www.snl.no 

https://snl.no/muslim
https://snl.no/%C3%A5penbaring
https://snl.no/profet
http://snl.no/Muhammad
http://snl.no/profet
https://snl.no/etikk
https://snl.no/islam
https://snl.no/b%C3%B8nn/i_islam
https://snl.no/Muhammad
https://snl.no/%C3%A5penbaring
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Påske 
Påsken ble den første offisielle kristne høytiden. Den ble feiret til minne om Jesu lidelse, død og  

oppstandelse. Den kristne påsken feires på første søndag etter første fullmåne etter vårjevndøgn.  

 

• Palmesøndag er søndag før påske. Den feires til minne om Jesu inntog i  

Jerusalem.  

• Skjærtorsdag. Den feires i kirken til minne om at Jesus på denne kvelden spiste 

påskemåltidet med sine disipler, og at han i løpet av dette måltidet innstiftet 

nattverden.  

• Langfredag feires til minne om Jesu død.  

• Påskedag er dagen da Jesus, ifølge evangeliene, stod opp fra de døde.  

Tradisjonelt regnes dette i kirkene som den hendelsen all kristen tro er bygget 

på.  

 

 

 

    I norsk allmennkultur er påsken kjent som vårhalvårets lengste  

  offentlige ferie, og den markerer skillet mellom vinter og vår i store   

  deler av landet. Påskeferien ofte assosiert med hytteferie og skiturer,  

   påskekrim og med mange kulturtilbud i byene.  

 

    Påskesymboler er påskeliljer og andre gule blomster,  

    gule kyllinger, påskeegg og gåsunger. Typisk påskemat er lam. 

 

Kilde: www.snl.no 

 

Fakta om kristendommen 

• Ifølge den kristne troen har Gud skapt verden. 

• De som er kristne tror at Jesus er Guds sønn. 

• Bibelen er kristendommens hellige skrift.  

• En kirke er en bygning som brukes til å holde kristne gudstjenester.  

 

Kilde: www.snl.no 

http://snl.no/v%C3%A5rjevnd%C3%B8gn
https://snl.no/ferie
https://snl.no/vinter
https://snl.no/v%C3%A5r
https://snl.no/hytte
https://snl.no/p%C3%A5skekrim
https://snl.no/p%C3%A5skelilje
https://snl.no/p%C3%A5skeegg
https://snl.no/lammekj%C3%B8tt
https://snl.no/Bibelen
https://snl.no/kristendom
https://snl.no/gudstjeneste
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Pesach (Jødisk påske) 
Pesach er en jødisk fest som begynner den 15. nisan (mars-april). I år starter pesach kvelden 15. april. 

I norsk språkbruk kalles pesach ofte jødisk påske. Dette fordi ordet påske er avledet av ordet pesach, og 

fordi festene feires på omtrent samme tid. De to festenes innhold er imidlertid forskjellig.  

 

Jødene feirer befrielsen fra Egypt, basert på fortellingene i 2. Mosebok, men kristne minnes Jesu død, 

og feirer hans oppstandelse, basert på fortellingene i 

Det nye testamente. 

Historien om Peasch er også historien om Moses sitt 

liv, om hvordan Moses, med Guds hjelp, klarte å befri  

israelittene fra slavetilværelsen i Egypt og danne et 

fritt jødisk folk. 

Pesach feires fremdeles av de aller fleste jøder, i en 

eller annen form. Det er en jødisk høytid der  

hjemmet er sentrum for feiringen, og familie fra fjern 

og nær møtes til et rituelt måltid.  

 

Fakta om jødedommen 

• Jødene tror at Gud skapte verden.  

• Jødene tror at deres historie startet med utvelgelsen av Abraham og inngåelsen av en pakt  

mellom Gud og Abrahams etterkommere. 

• Grunnlaget for jødisk tradisjon finner vi i Den hebraiske bibelen, Tanakh.  

• Toraen regnes som jødedommens helligste tekst 

• En synagoge er stedet der jøder møtes til bønn, studier og felles gudstjenester. 

Kilde: www.snl.no 

Moses er en bibelsk person, profet og religiøs leder, en av de mest sentrale skikkelsene i både  

jødedommen, kristendommen og islam.  

I jødisk tradisjon regnes Moses som den som grunnla den israelittiske (jødiske) nasjonen i forbindelse med  

utvandringen fra Egypt og lovgivningen på Sinai. I henhold til rabbinsk tradisjon mottok Moses også en muntlig Tora 

(lov/lære) som utfyller og forklarer Mosebøkene.  

Moses er også en av de viktigste personene i kristen tradisjon og regnes som profet eller helgen.  

Lovgivningen på Sinai er også i kristendommen betraktet som et direkte møte mellom Moses og Gud.  

Kristendommen har en noe annerledes versjon og inndeling av De ti bud enn jødedommen. De mange andre budene 

som gis i Mosebøkene, anses som erstattet av Jesu lære og derfor ikke som bindende.  

I islam blir Moses æret som profet, budbringer og lovgiver og som den som mottok Toraen, som i islam anses for et 

åpenbaringsskrift. Han omtales mer en 500 ganger i Koranen. Moses er også en av de  

personene Muhammad skal ha møtt under sin «Himmelreise»       

              Kilde: www.snl.no 

https://snl.no/j%25C3%25B8der
https://snl.no/nisan
https://snl.no/j%25C3%25B8der
https://snl.no/p%C3%A5ske
https://snl.no/Jesus
https://snl.no/Det_nye_testamente
https://snl.no/Abraham/bibelsk_person
https://snl.no/Den_hebraiske_bibel
http://snl.no/Tanakh
https://snl.no/j%C3%B8der
https://snl.no/gudstjeneste
http://snl.no/j%C3%B8dedom
http://snl.no/kristendom
http://snl.no/islam
http://snl.no/j%C3%B8dedom
https://snl.no/Tora
https://snl.no/profet
https://snl.no/helgen
https://snl.no/Jesus
https://snl.no/Koranen
https://snl.no/Muhammad
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Påskekrim 

Detektiven Linda har blitt ringt fra Nordre ål skole, det har skjedd et drap. 
 
Hva skjedde? Jeg skulle akkurat til å dra hjem, og da jeg kom ut så jeg Laila som lå på bakken. 
Har dere videokamera på skolen? Ja, det har vi. Ok la oss se på videoen.  Videoen har blitt slettet!!! Å nei! 
Hvem er det som har tilgang til skolens kamera? Bare 5 stykker: Eric, Katarina, Noah, meg og Laila. 
Tre mistenkte. Hvor er de nå? 
Eric fikser et ødelagt lys på skolen!  Hvor er dette ødelagte lyset? Den er inni skolen. Ok da går vi inn.  
 
Hei Eric! Hallo Hilde! Hva gjør du her jeg trodde du skulle hjem? Ja det skulle jeg. Hvem er dette da? Jeg 
heter Linda! Hyggelig å møte deg! Har du sett noe mistenkelig?  
Mener du noe som en person som løp fra skolen? Ja akkurat! 
Kan du forklare litt om denne personen? Det var sånn ca klokka  20:30. Det var mørkt så jeg så ikke så 
mye. Jeg tror denne personen var kledd i svart og var veldig rask!! Hmmm. La oss se etter spor! 
Oi et langt hårstrå! Det må være en jente!  Ok du kan dra hjem nå vi har lett i timevis. 
Oh ok takk. 
 
Mens Linda så henne gå til bilen tenkte hun. Hvem er det som kunne ha drept Laila? 
Da Linda kom hjem så hun på beviset. Et gult hårstrå. 
Neste morgen gikk Linda til Hilde. Hei Linda! 
Hallo kan jeg see på håret ditt? Umm ok? 
Linda tok fram hårstrået hun fant forrige kveld. Det var… det var.. henne som var morderen? Tenkte Linda 
Umm er du ferdig? Og ja unnskyld! 
Umm kom vi går til politistasjonen! Ok! 
 
Da de var framme meldte Linda henne til politiet og dagen var reddet. 
Eller var den det…….. 
 
Mie N. 4. klasse  

Det var en gang 3 gutter på en kirkegård. De tre guttene het Gru, Karl og Mikkel. 

De skulle gå inn i kirka og de så masse spindelvev og knokler. 

Gru begynte å tisse på seg og Mikel begynte å gråte, men Karl sa det går bra Mikkel. 

Så hørte de et skrik og de lurte på hvem som skrek. Det var 3 mistenkte, det var vaktmesteren, Mikkel sin 

pappa og den siste mistenkte var rotta av ondskap. 

 

De 3 guttene spurte vaktmesteren om han viste hvem som hadde skreket eller hørt noe, men vaktmesteren 

sa nei. Så spurte de Mikkel sin pappa. Har du hørt noe eller sett noe spurte de han. Han sa jeg hørte et 

skrik fra skapet. De 3 guttene gikk  til skapet og så åpnet de skapet. Da hoppet rotta av ondskap ut. 

Rotta av ondskap, han hold en kniv og han sto oppå vaktmesteren. Vaktmesteren var DØD. Rotta av  

ondskap hoppet oppå Gru, og Gru begynte å hyle av skrekk. Så kom rotta av ondskap med kniven sin og 

kuttet av hode til Gru. Mikkel begynte å gråte og Karl hoppet oppå kirketaket. 

Mikkel sin pappa sloss mot rotta av ondskap, men det gikk ikke så bra. Han DØDE også, så kom  

Politiet inn. Politiet begynte å tisse på seg, fordi de var så redde, men rotta av ondskap drepte alle 

unntatt Karl. Han løp hjem til mamma og begynte å gråte.   

Det var slutten på påskekrimmen. 

  

Laget av Noah og Tobias 4A. 
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Hiet ungdomsklubb 

Hiet juniorklubb er et sted som alle barn fra 5.-7.klasse kan gå og ha det veldig  gøy med hverandre og  
spille dataspill, vanlig spill og litt forskjellig. Det er også et danserom, et lekserom, et bordtennisrom,  
airhockey og et kunst-og håndtverkshjørne.  
Klubben er på Ekrom skole og er åpent på tirsdager 15-19 og torsdager 14-19.  

Klubben er helt gratis. 

Martin 6A 
Hvor ofte pleier du og være på hiet? 
Jeg pleier og være der 1 gang i uka. Noen ganger er jeg der  
2 ganger. 
Hva synes du er gøyest av aktiviteter på hiet? 
Jeg liker og gjøre litt forskjellig. 
Hva synes du om maten du får der? 
Maten er ofte god, men den kunne ha vært litt sunnere. 
 
 

Mats 6A 
Hvor ofte pleier du og være på hiet? 
Jeg pleier og være der en gang i uka. 
Hva synes du er gøyest av aktiviteter på hiet? Det er noen ganger vi 
har challenger og sånne ting, og det synes jeg er gøy. Hva synes 
du om maten du får der? 
Jeg synes maten er veldig god, og det er alltid noe forskjellig. 

Mico 6C 
Hvor ofte pleier du og være på hiet? 
Jeg pleier ikke og være her så ofte, men det er noen ganger  
jeg er her 2 ganger i uka, men oftest 1. 
Hva synes du er gøyest av aktiviteter på hiet? 
Jeg synes at gaming er ganske gøy, for det er masse  
forskjellige ting og spille der. 
Hva synes du om maten du får der? 
Jeg synes at maten jeg får på Hiet er veldig god. 

Takk for intervjuet! 
Skrevet av Liam 6C 
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Snowboard 

Hvem er du? Roger Hjelmstadstuen, er 42 år gammel, er fra Øyer 
 
Roger var med i OL.  
 
Hvor lenge har du kjørt snowboard? Han har kjørt snowboard i 32 år.  
 
Hva er gøy med snowboard? Man kan kjøre hvor man vil, man kan 
hoppe, ha det gøy og kjøre med venner.  
 
Hva liker du ikke så godt med snowboard? Når det er isete i bakken er 
det så hardt og glatt, og når det regner.  
 
Hva liker du best? kjøre med venner, og oppleve verden. Det er ikke så 
mange barn som kjører snowboard.  

Roger Hjelmstadstuen er en 

norsk tidligere snøbrettkjører.  

Hjelmstadstuen tok bronse i 

VM i snøbrett, halfpipe i 

1997, og deltok under  

vinter-OL for Norge i 1998 

 i Nagano 

https://no.wikipedia.org/wiki/Vinter-OL
https://no.wikipedia.org/wiki/Vinter-OL_1998
https://no.wikipedia.org/wiki/Vinter-OL_1998
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Fotball 

Fotball er en ballidrett mellom to lag, hvert lag består av elleve spillere. Målet med spillet er å få ballen 
flest ganger inn i motstanderlagets mål. Fotball spilles på en rektangulære bane med ett mål i hver  
kortende, og det laget som har fått flest mål når spilletiden er ute, vinner kampen. Spilletiden er normalt 
90 minutter.  
Hvis begge lag har fått like mange mål ved kampens slutt, erklæres kampen for uavgjort eller avgjøres ved 
ekstraomganger (vanligvis 2 x 15 minutter) eller Straffesparkkonkurranse. 
 

Det er bare målkeeperen som har lov å berøre ballen med 
hendene, og da bare innenfor eget straffefelt, unntatt ved  
situasjon er hvor ballen er ute av aktivt spill. Resten av  
spillereglene ble først gang nedtegnet i England av The  
Football Association i 1863.  
I Norge reguleres fotballen av Norges fotballforbund (NFF) og 
internasjonalt av de overnasjonale  
fotballforbundet FIFA (fransk: Fèdèration international de  
football Association).  
FIFA arrangerer Verdensmesterskap i fotball for menn og 
kvinne hvert fjerde år. 
 

 
 
Fotball spilles på profesjonelt nivå over hele verden. Mange millioner av mennesker går jevnlig på  
fotballkamp for å se sitt favorittlag, og milliarder av mennesker ser 
på kamper på TV. Fotball er idretten i verden som tiltrekker seg flest 
TV-seere. Et veldig stort antall spiller også fotball på amatørnivå. 
Ifølge en undersøker utført av FIFA som ble publisert i 2020, spiller 
mer enn 265 millioner mennesker i mer enn 198 land fotball jevnlig. 
Norges Fotballforbund hadde i 2020 registrert 272 429 aktive 
fotballspillere i Norge, og fotball er målt etter medlemstall Norges 
mest utbredte idrett. Idretten spilles av mange barn og voksene i 
alle land. Det arrangeres verdensmesterskap og olympisk  
mesterskap i idretten. 
 
 
 
Skrevet av Naomi 4A 
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Påskekrim 

Den grusomme natt 

 

Det var en natt det lynet og tordnet, og pappaen og mammaen til Bob skulle på restaurant, og de sa til 

Bob at de ikke kommer hjem før midt på natta og at han kommer til og bli alene hjemme. Foreldrene til 

Bob dro. Etter 1 time med konstant spilling hørte han at mobilen hans ringte, han tok mobilen og spurte 

«hvem er det»? Han hørte en mannestemme si «jeg vet hvor du bor». Bob la på, han hørte at det skrapet 

på døra. Han pusset tennene og gikk å la seg i senga, han hørte vasken dryppe, drypp drypp. Han gikk og 

skrudde av vasken, igjen hørte han vasken dryppe, drypp, drypp, men nå så han at det var blod. Han løp 

til rommet sitt og la seg i senga og håpet at det var en drøm, Plutselig kom det en mann med et ben inn i 

rommet og sa «jeg må ha meg et nytt ben og du er den heldige gutten som skal gi meg et nytt bein»! Han 

tok frem en øks og slo til. Bob skrek, han våknet, men han var ikke i huset. Han så mammaen og pappaen 

stå rett ved sin seng. Han så at han var på sykehuset og han tok og så på benet sitt og så masse tråd, han 

spurte, «var det ekte mamma»? «Ja», sa Mamma. «Politiet  har vært lenge etter han. Takket være deg er 

han i fengsel». 

 

Skrevet av Brander, Abdel Karim og Arion 

Overnattingen 
 
Det var en veldig mørk og stormfull natt i Lillehammer. Klasse 4B skulle overnatte på Nordre Ål skole i 
gymsalen. Alle jentene var mørkeredde så de ville ha lyset på, men guttene hadde en annen ide. De tenkte 
å snike seg ut av gymsalen når alle sov. Men det ville ikke gå hvis lyset var på. Fordi da kunne en av de 
voksne se dem hvis en av de voksne var våkne. Så de ville at lyset skulle være av.  
Så guttene sa at hvis en av dere vinner i stein, saks, papir - førstemann til 3, mot en av guttene så kunne 
lyset være på, men hvis guttene vant skulle det være av. Guttene vant 3-0. Så når alle hadde lagt seg snek 
alle guttene seg ut av gymsalen. Så når de var ute av gymsalen og inn i hjerterommet skrudde Erik på 
lommelykten hans og så så Fredrik Rik ligge på tribunen død.  
De skvatt av det og sjekket det og så var de sikre, Rik var død. De så om det var noen spor, de så en 
svart knapp, en tøyfille og et fingeravtrykk. De sjekket om det var noen flere som var i hjerterommet, der 
så de Inger Johanne oppe ved 3C. Så så de Tuva snike seg inn i musikkrommet, Mons løp etter Tuva og 
fanget henne. De så Gustav le inni keramikkrommet. Så løp Ewen, Mons og Kaw Ku for å hente Gustav. 
Alle stod på rekke ved kantina. Var det Gustav som drepte Rik fordi Rik ville kaste ut litt av tingene hans. 
Eller er det Tuva som ikke liker Rik. Eller var det Inger Johanne som var misunnelig fordi at hun ikke fikk 
høyere lønn fordi Rik måtte ha så høy lønn. 
 
Tuva: «Dere kan ikke si at det var meg fordi det er ikke nok bevis», sa hun mens hun pillet på et hull i  
jakka der det skulle være en knapp. Gustav: «Jeg skulle bare til og printe ut noen oppgaver til 6A», sa han 
mens han skjelver av skrekk. Inger Johanne: « Jeg har bare hentet noen pensler sa hun», og fiklet med 
noen pensler. Hvem var det? 
 
Skrevet av Fredrik og Erik 

Det var Tuva viss du leste nøye husker du kanskje at Tuva manglet en knapp på genseren og en av  
sporene var en knapp. Tuva er avslørt. 
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Bevar Gropmarka 

 

Nå er det nok,  

ikke ta mer av  

Gropmarka.  

 

Jeg og familien min flyttet til Lillehammer og vi flyttet hit fordi vi likte naturen og skogen så jeg syns ikke 

at dere skal ødelegge for oss som bor ved Gropmarka eller de som liker naturen her. 

 

Hvorfor må de høgge ned alt på ett sted hvorfor kan de ikke ta litt der og litt her, og ikke bare feie ned 

store høgstflater. 

 

Nå syns jeg ikke vi trenger å bygge så mye mer hytter, vi har nok hytter på Sjusjøen og Nordseter. 

 

Plis la det stå igjen det er dyr som bor i Gropmarka og man ødelegger for de hvis man hugger for mye 

på samme sted. 

 

Spar skogen til oss som skal ta over i fremtiden 

 

Hilsen Gustav Drageset 

Lillehammer kommune har laget en ny plan for hvordan området ved Nordseter skal bygges ut i framtiden. 

Og et av områdene som er aktuelle for utbygging er Gropmarka.  

Det er ikke alle som synes det er en god ide.  

Gustav i 6B skrev derfor et leserinnlegg i GD om hva han synes om saken. 
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Programmering med bit:bot 

6. klasse driver nå med programmering av bit:bot. Bit:bot er en type robot som man kan programmere til 

å kjøre igjennom labyrinter, og blinke med lysdioder. Man programmerer roboten med appen micro:bit på 

iPaden. 

 

Ella 6C 

Synes du at programmering er gøy? 

Jeg synes ikke det var så gøy. 

Hvis ja hvorfor hvis nei hvorfor? 

Jeg er ikke så interessert i det fordi det 

var veldig mye styr med og koble til  

ledninger og sånt. 

Hva er vanskelig med det? 

Jeg synes at det er vanskelig og følge 

oppskriftene og finne riktig blokk. 

Hva er lett med det? 

Det er lett og koble det sammen. Og når 

det er ganske lette oppskrifter og følge så klarer jeg det ganske lett. 

Har du programmert noe du er stolt av? Forklar. Har du et bilde eller 

en video. 

Jeg er ikke veldig stolt av det fordi jeg fikk hjelp til det meste. 

Hva kan man bruke programmering til? Man kan bruke programmering 

til og få roboter til og gjøre ting og gå igjennom labyrinter og litt  

forskjellig. 

Benjamin 6C 

Synes du at programmering er gøy? 

Jeg synes det er gøy med programmering. 

Hvis ja hvorfor hvis nei hvorfor? 

Det er fordi det er vanskelig med koding og det er det som gjør det gøy. 

Hva er vanskelig med det? 

Det som er vanskelig med det er at når vi ikke for oppskrifter så må man 

gjøre det selv. 

Hva er lett med det? 

Det som er lett med det er når vi får en oppskrift. Da er det enkelt og finne 

blokkene. 

Har du programmert noe du er stolt av?  

Jeg er ganske stolt av det vi programmerte når vi skulle få bit:boten til og gå igjennom en labyrint. 

Forklar. Har du er bilde eller en video? Vi tok ingen bilde eller videoer av programmeringen. 

Hva kan man bruke programmering til? Du kan få roboter til og gjøre det du vil, og du kan lage spill. 

 

Takk for intervuet! 

Liam 6C 
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DRAPET 

Marius våkner midt på natta i byen. Han hørte et voldsomt rabalder. Han ble livredd og så ut av vinduet. 

Marius går ut av senga forsiktig. Han åpner vinduet og hopper ut. Han går litt så plutselig ser han et knust  

vindu. Han hører skritt bak han. Han blir svett. 

 

GULP 

Han snur seg sakte og når han har snudd seg helt rundt er det ingen der. 

Han hører et pang så et skrik AAAAAAAAAAAAAA han løper hjem. Så begynner han å gråte når han ser  

moren sin ligge død på gulvet. Marius ser en pistol på gulvet. 

Han tenkte dette klarer jeg ikke han og sier høyt til seg selv dette må jeg klare. 

Han finner fram detektivutstyret sitt fort. Marius løper til stua og finner fram børsta og børster pistolen. 

Han ser ingenting. 

                        

BILLETTEN 

Han ser en togbillett på gulvet til Oslo det står Hans Robert på den. Han tenkte togstasjonen jeg må dit nå. 

Han løper til togstasjonen og ser et tog kjøre til Oslo. Han hopper oppå taket. Han holdt seg godt fast. 

Marius ser en luke oppå taket og han hopper inn. Noen timer senere går alle av. 

Han ser en mystisk mann løpe med en stor koffert. Den mystiske mannen mister et hårstrå. 

Marius løper og henter det. Han tar en DNA prøve på det. Det står Hans Robert. Han sier til seg selv det må 

ha vært han! Marius løper til bygningen Hans Robert gikk inn i. 

 

MALS 

Han sier oi det er jo gigantisk hvordan skal jeg klare å finne han. Han ser Hans Robert ta en heis opp til  

sjette etasje. Marius ser at han går inn en dør på døra står det Hans Robert under står det Thomas Mals. 

Det er jo etternavnet mitt! D…det kan ikke ha vært pappaen min, han døde jo for lenge siden.  

K…kan det virkelig ha vært faren min? Han åpner døra forsiktig å titter inn. 

De reiser seg opp og begynner å gå mot døra. Marius løper og gjemmer seg bak en plante. De tar heisen 

ned. Han går inn på kontoret. Han ser et ark og på arket er det en plan om å sprenge hele Oslo. 

Han må stoppe det fort. Han bretter papiret og putter det i lomma. Han løper ut. 

Marius ser Hans Robert og faren sin med en stor bag med masse bomber. Han løper og tar bagen og  

kaster den ut i havet. Han ringer politiet fort. Faren hans sier snu deg rundt med henda i været. 

Da kommer politiet bak dem. Det kommer masse mennesker. 

 

S.W.A.T 

De dreper alle politiene og de hopper inn i et helikopter å flyr av sted. Det kommer et S.W.A.T team etter 

dem. De skyter ned helikopteret. Marius og S.W.A.T teamet løper til de. De blir satt i fengsel for evig. 

Han løper til sykehuset der ser han moren sin. En lege sier hun er dessverre død.  

Marius begynner å gråte. Han reiser hjem. 

Når han er hjemme sjekker han posten der ser han et brev fra spionskolen. 

Det er en invitasjon til en spionskole. 

SLUTT 

 

Laget av Sverre og Severin 

 

Påskekrim 
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Søvn 

Hvorfor er det så viktig å få nok søvn? 

Vi får.. 

• Mer overskudd og takler hverdagen lettere 

• Mer stabilt humør 

• Bedre helse 

• Bedre konsentrasjon og evne til å lære 

Det er foreldre som har mest ansvar for at barn får 

nok søvn og har gode søvnrutiner, men når man 

blir eldre har man mer og mer ansvar selv. Noen 

har søvnvansker og kan trenge hjelp med det.  

 

Hva er nok søvn?  

Barn mellom 6 og 12 år bør sove mellom 10 og 11 

timer hver natt. Noen trenger også mer, særlig av 

de yngste. 

Det vil si at hvis man skal opp kl. sju, bør man være i seng senest kl. ni. Mange trenger å legge seg lenge 

før det.   

 

Hva kan hjelpe for å få nok søvn? 

• Faste leggerutiner 

• Faste tider man legger seg og står opp 

• Å få snakke om det hvis man har noe man tenker på, gjerne før man legger seg 

• Å være fysisk aktiv hver dag 

• Å få frisk luft i løpet av dagen  

• Å legge bort skjerm en stund før leggetid 

• Å ikke ha skjerm tilgjengelig inne på soverommet 

 

Funfacts om søvn: 

 

 

 

Elefanter sover ca 2 timer, og 

kan være våken i 48 timer uten 

å sovne 

Koalabjørnen sover i 22 timer 

Mennesker er de eneste  

pattedyrene som sover på  

ryggen 

Vi er også de eneste  

pattedyrene som kan utsette 

søvnen 

Hunder, kyr og sauer må sove 

når kroppen ber dem om det 

Blinde personer kan fremdeles 

se bilder i drømme 
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Kokkesprell 
På Nordre Ål skole har vi «Mat og Helse» på 7. trinn. Det er 3 
klasser på dette trinnet. I dette faget har vi en teoridel, men det  
er i det praktiske arbeidet elevene og lærere koser seg mest. I 
den forbindelse har det vært utrolig lærerikt og morsomt å delta 
på årets Kokkesprell. Vi gjorde det på følgende måte hos oss:  
Vi startet med en halv dag teori. I den forbindelse jobbet vi med  
sjømat, og hvordan vi skulle klare å lage spennende, nytenkende og sunne oppskrifter. Elevene ble delt inn i 
grupper på 3 - 4, og etter teoridelen lagde de sine egne oppskrifter. Utgangspunktet var at de skulle komme 
fram til hovedelementer fra sjøen, og noe de likte å spise selv. Det ble noen heftige diskusjoner på noen 
grupper, men ingenting som ikke løste seg med fornuft og «stein, saks, papir….». Foruten oppskriften,  
måtte hver gruppe lage en arbeidsfordeling og et budsjett. Arbeidsfordelingen tok for seg hva de ulike  
personene på gruppen hadde som arbeidsoppgaver. I budsjettet ble kostnadene på matretten regnet ut.  
Deretter brukte vi 4 uker, slik at alle gruppene fikk lagd sin mat. Eksterne dommere kom og bedømte maten, 
og hver klasse fikk så en vinneroppskrift.  

Kokkesprell er en konkurranse med sjømat i hovedrollen, der barn og unges smak blir tatt på  
alvor. Det gis en egen råvarestøtte på kr 40 per elev som skal gå til innkjøp av råvarer til de  

skolene som leverer et bidrag. Det er lagt til rette for at elevene skal nå flere av  
kompetansemålene i læreplanen gjennom å delta i konkurransen. 

Hensikten med konkurransen er å gi barn og unge anledning til å smake og reflektere rundt  
hvilken sjømat de liker, og å kunne samarbeide om å komponere en sjømatrett alle  

synes smaker godt. 
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Sebastians laksegrateng med chillipaste 

Dette trenger du: 

400 g laks 

250 g pastaskruer eller makaroni 

30 g smør 

25 g hvetemel 

3 dl melk 

1 dl kokevann fra pastaen 

2 ts chillipaste 

100 g smaksrik hvitost 

En god dusk eller ts med basilikum  

0,5 ts maldonsalt 

2 ss brødrasp 

Nykvernet pepper 

 

Dette gjør du: 

• Sett på grillelementet på stekeovnen på 230 grader. 

• Kok pastaen etter anvisning på pakken i godt saltet vann. Hell den over i et dørslag når den er  

ferdigkokt. Ta vare på 1 dl av kokevannet. 

• Smelt smøret i en kasserolle og rør inn hvetemelet. Rør så inn melken og kokevannet til du får en jevn 

og fin hvit saus. Chilipasten jeg bruker, er ganske sterk, og jeg bruker minst 2 teskjeer av den.  

Så er jeg glad i forholdsvis sterk mat. Ta mengde etter egen smak. Rør chilipaste, eller finhakket chili, 

i sausen. Riv hvitosten og rør inn ¾ av den også. Hakk opp basilikumen og rør den inn før du til slutt 

smaker til med salt og pepper. 

• Skjær laksen i terninger på ca. 2 ½ x 2 ½ cm. 

• Rør sammen pastaen, sausen og laksen og ha det over i en ildfast form. Kasserollene mine går også i 

stekeovnen, så jeg bruker bare den jeg akkurat lagde sausen i. 

• Fordel brødraspet og resten av osten på toppen og sett formen i stekeovnen. Stek fiskegratengen til 

du har fått en sprø og gyllenbrun skorpe. Det tar 10–12 minutter. 

 

Håper det smaker! 

Juan Sebastian Løken 
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Torsk i form med salat 

3 PORSJONER 

 

Slik gjør vi: 

Fisk i form: 

1. Sett stekeovnen på 120 grader. 

2. Kok potetene i ca 20 minutter. De skal ikke være 

helt møre. Del dem i skiver. 

3. Ha potetskivene i en ildfast form og krydre med basilikum. 

4. Del torskefileten i skiver og legg dem på topp av potetskivene sammen med finhakket rødløk.  

5. Putt cherrytomatene i formen. 

6. Krydre med salt og pepper. 

7. Hell den hvite sausen over i formen, skvis sitron på og avslutt med revet ost. 

8. Stekes på midterste rille i stekeovnen i cirka 25 minutter, til osten er gyllen. 

 

Hvit saus: 

1. Varm opp en kjele på middels varme og ha i smøret. Når smøret er smeltet tilsettes hvetemel.  

Rør det godt inn til du har en tykk masse. 

2. Senk varmen til lavt, og tilsett melken mens du rører det godt sammen med en visp. 

3. Kok opp sausen mens du rører, og la sausen småkoke på lav varme i 8-10 minutter.  

Smak til med salt og pepper 

 

Salat: 

1. Kutt opp hodekål i biter. 

2. Kutt opp agurk i biter. 

3. Kutt opp rød løk i biter 

4. Ta alt sammen opp i en bolle 

5. Putt mais og oppi bollen og fetaost oppi bollen 

6. Til slutt så tar du olivenolje over hele salaten  

 

 

Laget av Astrid, Alva Emilie og Magnus 

Fisk i form:  

• 2 stk poteter  

• 200 g torskefilet  

• 100 g hvitost  

• 5 cherrytomater  

• En halv sitron  

• 2 ss smør 

• 2 ss hvetemel 

• 4 dl helmelk 

• 1/4 ts salt 

• 1/4 ts pepper 

• Basilikum  

• 1/4 rødløk  

• 4 dl revet ost  

Salat: 

• 75 g fetaost 

• En halv agurk 

• Et halvt salat hode 

• En halv rød løk 

• 1/4 av en mais boks 

• Olivenolje  
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Arme riddere 

6 skiver loff eller annet brød 

2 stk egg 

2 ss sukker 

2 dl melk 

0,5 ts malt kardemomme 

1 ts malt kanel 

1 ss smør til steking 

 

1. Visp egg lett sammen med sukker, melk og 

krydder og hell blandingen i et fat med kanter.  

2. Legg brødskivene i røren og la dem 

bli gjennombløte.  

3. Ta opp brødskivene og stek dem i litt smør i  

en stekepanne på middels varme. Stek de  

arme ridderne på begge sider til de er pent gulbrune. 

4. Server arme riddere med rørte bær eller syltetøy. 

 

2 egg 

1 kopp sukker 

1,5 kopp melk 

1 ts bakepulver 

2 ts vaniljesukker 

 

1. Bland i de tørre ingrediensene i en bolle 

og bland godt 

2. Ha i de våte ingrediensene og bland 

godt 

3. Ha en litt røre i pannen, og stek de i  

2-3 minutter på begge sider. 

Lapper 
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Ingredienser 

5 dl vann 

1 buljongterning 

5 grillpølser 

½ pakke frossen grønnsaksblanding 

2 ss smør 

1 pk potetstappe 

 

1. Kok opp 5 dl vann og ha i en buljongterning. 

2. Grill 5 stk pølser eller kok de opp sammen med 
vannet. 

3. Ha i 0,5 pakke med frosne grønnsaker og la de 
trekke i 5 minutter. 

4. Ha oppi 2 ss smør 

5. Ha oppi 0,5 -1 pakke med potetstappe og bland godt. 

6. Del opp pølsene i biter, tilsett lapskausen og server 

Enkel turlapskaus 

Deig: 

4 dl mel 

2 ts bakepulver 

2 ss olje 

1,5 dl vann  

 

Tilbehør 

5 egg 

1 pakke bacon 

Smør 

 

1. Bland sammen ingrediensene til deigen og del den i 5 biter. 

2. Ha olje i panna og klem ut en bit med pannebrøddeig slik at deigen blir rund og flat. 

3. Stek brødet på begge sider til det er gjennomstekt. Pass på at brødet ikke blir for tykt. 

4. Stek egg og bacon etter egne preferanser 

Pannebrød med egg og bacon 



 

21 

Påskekrim 

Det var en mørk natt inne i et gammelt kulturhus. Mike og Lia overnattet i 
kulturhuset. Lia måtte gå på do, men hun turte ikke å gå i den mørke  
gangen alene. Hun tok med seg Mike så de kunne gå sammen. Plutselig 
hørte de et skrik fra kjøkkenet. Mike og Lia gikk forsiktig mot kjøkkenet og 
Mike åpnet døra. På kjøkkenet ser de masse blod og en død kropp. Det er 
vaktmesteren som ligger død på kjøkkenet. Mike og Lia blir veldig redde. 
De spurte hverandre mange spørsmål og blir enige om at de må finne ut 
hvem som har drept vaktmesteren.  
De lette i mange timer for å finne spor etter den som kunne ha gjort det, 
men de finner ingenting. 
 
Men så ser de plutselig litt rester etter mørk pels og noen spor i snøen. Sporene gikk inn i den mørke 
skogen. Da de hadde gått et stykke så de plutselig noen glødende røde øyne og en stor og svart kropp. 
Da skjønte de at det var en varulv. De skrek så høyt at alle i hele byen våknet opp. 
De løp for livet tilbake til kulturhuset med varulven i hælene. De fikk lukket døra og skyndte seg å pakke, 
mens varulven banket hardt på døra og fikk revet den opp. Den vandret rundt i alle rommene i kulturhuset 
men heldigvis så den ikke Mike og Lia. Da ble varulven så sint at den begynte å hyle, da løp Mike og Lia til 
byen. Varulven hadde hylt så høyt at det hadde kommet flere ulver til kulturhuset og sammen begynte de 
å legge en plan for hvordan de skulle finne Mike og Lia, slik at de ikke fikk røper at det var varulven som 
hadde drept vaktmesteren. 
 
Vent til del 2 kommer ut. 
 
Skrevet av Dorotea og Yassin 

Hacker i Minecraft 
 
Filip og Martin skulket skolen for å spille Minecraft. De er alene hjemme og spiller 
i overlevelsesmodus. De to hadde akkurat bygget et hus. Plutselig joinet en hacker 
som het Hacker 307. Han hacket seg til creativ og fant en TNT og en plate , så  
satte han på TNTen under bakken og tettet igjen og tok platen oppå. Martin og  
Filip gikk på den ved et uhell så hele huset sprengte og vi døde. 
 
Vi spawet igjen. Så stod han bak oss og drepte oss hele tiden, men en gang klarte 
vi å komme unna og få gjemt oss. Vi prøvde å sparke han ut mange ganger, men 
det gikk ikke.  
Plutselig teleportere han seg til oss og gjemte seg. Vi så en portal i Nether og vi gikk inn i den og den  
førte oss til et rom fullt av Wither skeleton. Vi døde, men Hacker 307 hadde ødelagt sengene våre, så vi 
spawnet langt ut i skogen. 
 
Vi fant ikke tilbake til stedet vårt. Vi visste ikke hvem han var så vi spurte han i chatten. Han svarte bare 
Hacker 307. Så begynte det å snø. Vi fant litt puddersnø og sank ned i den, der lå det en bok og der stod 
det hva den het. 
 
Hvem var det? Var det rektoren fordi hun var sint for at de ikke kom på skolen? Eller var det broren fordi 
han måtte gå på skolen eller var det faren fordi han ville at guttene skulle lære mer. 
 
Løsning: Det var rektoren fordi hun var sur fordi de skulket skolen og fordi hun alltid har pc tilgjengelig på 
kontoret. 
 
Skrevet av Filip og Martin. 
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Intervju med Olav 

Hvordan er det å være kultursjef? 

- Det er kjempegøy! Jeg får være med på veldig mye  

spennende. Jeg jobber sammen med mange kule folk. 

 

Hva er arbeidsoppgavene dine? 

- Jeg leder en avdeling i kommunen der vi driver med alt fra kino 

til kulturskole og bibliotek. Og Hiet. Veldig mye forskjellig. 

 

Hvordan ser en arbeidsdag ut for en kultursjef? 

- Ingen dag er lik. Noen dager er det menge møter. Andre dager  

reiser jeg for eksempel til utlandet. Jeg reiser på veldig menge 

forskjellige ting, for eksempel teater.  

 

Hvilken utdanning må man ha for å bli kultursjef? 

- Det er ingen spesiell utdanning for kultursjefer. Men jeg er  

utdannet journalist. 

 

Er det noe mer du vil si om yrket/jobben? 

- Alle burde bli kultursjef.  

 

 

Intervjuet av Alva Emilie 7C. 

Olav Brostrup Müller 

er kultursjef i  

Lillehammer Kommune 
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Intervju med Hillevi 

 

Har du noen gang lurt på hvorfor uteområdene på skolen ser ut som de 

gjør? Det er planlagt av en landskapsarkitekt. 

 

En landskapsarkitekt er noen som planlegger og tegner lekeplasser og 

andre uteområder, sånn at de som skal bygge det vet hva de skal bygge. 

 

Jeg har intervjuet en landskapsarkitekt om hvordan jobben er. 

 

Hvor viktig synes du jobben er? 

Jeg synes jobben er veldig viktig for samfunnet, for å skape gode 

steder for folk og leve livet sitt, og på grunn av natur- og  

klimakrisa. 

 

Hva er det gøyeste med å være en landskapsarkitekt? 

At man kan bruke fantasien for å lage steder hvor folk liker å 

være, og at hver dag er forskjellig. 

 

Hvorfor ville du bli en landskapsarkitekt? 

Jeg hadde lyst på en jobb hvor man kunne tegne, og er opptatt av 

folk og natur. Det får jeg bruk for i denne jobben. 

 

Hvordan trives du som en landskapsarkitekt? 

Jeg synes det er en morsom og interessant jobb. 

 

 

 

Skrevet av Liam i 6C 

Hillevi Høyer-Andreassen 

 er landskapsarkitekt 
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Svømming 

Vi hadde svømming på skolen i 10 uker. 

Svømmelæreren vår het Are og han var veldig  

hyggelig. Vi hadde en svømmetest, svømmetesten  

var at vi skulle svømme 1000 meter. 

Vi jobbet med svømmetak, dukket og hoppet fra  

kanten. Vi lærte og flyte på ryggen og på magen, vi lærte 

og svømme på ryggen. 

 

Jeg synes det som var moro var svømmetesten og  

oppvarmingen, jeg likte og stå på henda. 

Det 3. klassingene kommer til å glede seg til er å stå på 

henda i vannet og når du er ferdig med  

4. klassetesten så fikk vi lov til og ta av oss badehettene og gå i det lille bassenget og leke fritt. 

 

Laget av Frida, Evina, Elida og Emilie 

 

 

Det er ikke noe å være redd for, det er veldig gøy! 

Det er 10 uker med svømming så du lærer mye, i tillegg har du en god svømmelærer, men som er litt 

streng fordi det er viktig å lære om svømming. 

Vi jobber med ganske enkle ting som torpedo og svømmetak. 

Man starter dagen med apetær på kanten, så hopper man ned. 

Det er tre svømmetester, den ene er bare for å se hvor mye du har lært, den andre er 1000 meteren og 

svømmetest med klær, det gjelder å holde seg rolig og ikke bruke opp alle kreftene på 3 svømmeturer. 

Man kan glede seg til å lære om svømming og holde seg rolig. 

 

Laget av Arion og Mons 

 

Denne høsten lærte vi oss å flyte på magen og ryggen. 

Vi lærte også masse andre ting som å stå på henda under vann, å  dykke etter ting, og å ta oss av klærne 

under vann. Det var veldig gøy. Vi lekte stiv heks i vannet, og vi lærte å hoppe fra kanten. 

Vi svømte 1000 meter. Vi lærte oss masse svømmeteknikker. Vi dykket etter forskjellig farget ringer. 

Vi hadde svømming i 10 uker. Vi har lært hvordan man gjør skrue og torpedo. Hvis vi var flinke fikk vi lov 

til å leke til slutt.  

 

Laget av Mie, Noah, og Tobias. 4A 

 

 

Svømming dette året har vært kjempe gøy. Vi har lært torpedo og vi har svømt tusen meter og det var det 

mange som synes var veldig slitsomt. Vi har svømt med klær. Det var vanskelig, men vi fikk det til.  

Vi lærte også stå på henda under vann og å flyte på magen og ryggen, det var gøy. Vi lærte mye gøy.  

Vi hadde en snill svømmelærer, han het Are. Noen av elevene på 4. trinn har også gått på ekstra  

svømmekurs i høst. Vi er spent på hva vi skal lære i svømming på 6. trinn. 

 

Laget av Salahattin, Balder og Erlend :) 

4. trinn har vært igjennom 10 uker med svømmeopplæring, og vil dele sine erfaringer med dere. 
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Faddersamarbeid 

1. trinn er heldige og har så flinke faddere i 6. trinn. Fadderbarna tegnet sine ønskebamser 
og fadderne har laget de. Det ble en høytidelig overrekkelse av de fine bamsene, stor stas for de minste  
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Et høyt hyl fyller den tomme skolegården. Sekretæren Eli-Brit løper ut og 

finner rektor Laila liggende død i snøen ved det blå hjulet. Avdelingsleder 

May Britt, som akkurat var ferdig på rektor skolen, kommer løpende liker 

etter - og gisper i ren forskrekkelse! 

 

Detektiv Halvard og Ella fra 4A melder 

seg frivillig for å løse saken. De  

undersøker åstedet og prøver å finne 

hvordan Laila ble drept. De ser hatten 

til Jan Tore, så spør de om han var 

der Laila ble funnet drept. Jan Tore 

forklarer at han hadde glemt hatten og 

at Laila skulle ta den med til han. Da 

merker Ella at Jan Tore har på seg et skjerf og tar med seg Halvard for og  

snakke. Han sier «Jan Tore har på seg skjerfet han har sikkert vært ute». «Men 

han kan ha vært ute for lenge siden» sa Halvard.  

 

De går tilbake til åstedet politiet har kommet og de sier at barn ikke skulle bry seg om det. De sa og så «det er vi som 

tar over nå!». Halvard og Ella går vekk, men da kommer de på at de kan se på overvåkningskameraene. De skyndte 

seg bort til den som passet på overvåkningskameraene. Det var en stor tjukk mann som satt i en stol og spiste pizza 

og drakk coca cola. De gikk bort til han og spurte om han hadde sett noe. Han sa « småbarn dere har ingen ting å 

gjøre her!». «Vi prøver bare å finne ut hvem som har drept Laila» sa Halvard. « Har du sett noe?» spurte Ella. «Nei og 

dessuten har jeg ingen ting med det å gjøre!». « Kan vi i det minste se på videoen?» spurte de. «Ok, men det er  

ingen ting for småbarn som dere». De fikk se på videoen det var noen med en svart jakke. «Åh fillern, de har på seg 

hetta det er umulig og se hvem det er!» sa Halvard. «Ser dere jeg sa det ikke var noe spennende der!» sa mannen, 

surt. De gikk, ute sa Ella «Det er bare May Britt og Sigrund som har svart jakke». «Da går vi og ser» sa Halvard.  

«Vi går først til Sigrund» de gikk bort til døra og ringte på. Da kom Sigrund ut «Jeg håper det ikke er for å spørre om 

dødsfallet til Laila dere er her» sa hun. «Jo det er faktisk derfor» sa Halvard. Sigrund lukket døra oppgitt. «Vent litt» 

sa Ella og åpnet døra. «Hva er det!» sa Sigrund. «Det er ikke meg jeg var på helsehuset og hentet salver!». De gikk litt 

bort og så sa Ella « Jeg har en ide, hvis vi går inn i rommet og ser salver har hun ikke gjort  det. Men hvis vi ikke ser 

salver så har hun gjort det». «Ok, men vi får jo aldri lov til det» sa Halvard. «Da blir vi nødt til og snike oss inn» sa 

Ella. «Ja men ikke på dagen vi må gjøre det om natta. De går hjem og legger seg, så legger de noe under dyna så det 

ser ut som de ligger der.  

 

Så snek de seg ut. Når de var på skolen gikk de til overvåkningskameraene og 

kasta en snøball på det så det ikke kunne se noe. De gikk inn, der så de to store 

bokser med salver. Så hørte de at døra ble åpnet, og de løp bortover gangen. 

Fort de gikk inn i det første rommet de så. De gikk inn i et skap. De hørte skritt. 

Skrittene kom nærmere og nærmere. Så ble døra åpnet, Halvard så gjennom 

nøkkelhullet det var vaktmesteren. Han gryntet litt og så gikk han. De gikk ut av 

skapet, først da så de at de var i May Britt sitt kontor. Så åpnet Ella en skuff og 

så masse bøker om hvordan man blir rektor. «Se på dette sa Ella». Halvard  

gispet og pekte på et bilde på veggen det var bildet av Laila og noen hadde  

kastet piler på det! Nå var det ingen tvil det var May Britt. May Britt hadde drept  

Laila. Hun hadde drept rektoren. De løp ut av skolen, heldigvis var det ikke låst 

innenfra. Når Halvard kom hjem listet han seg inn på rommet sitt og la seg.  

Neste dag, istedet for og gå på skolen gikk de til politiet. De sa alt og viste fram en av bøkene som  

bevis. May Britt ble arrestert. Og alt var normalt igjen unntatt en ting rektor. Rektor var jo død. Hvem var den nye  

rektoren de skulle få ? Ikke vet jeg men helt sikkert bedre en May Britt hadde blitt! 

 

Skrevet av Solveig og Naomi. 

Påskekrim 

illustrasjonsbilde 
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Pattedyr 

5. trinn har jobbet med pattedyr og hva det er 

PATTEDYR: 
 
Pattedyr har pels.  
De fleste pattedyr er landdyr, 
men noen få lever i vann. 
Pattedyr føder levende unger. 
Alle pattedyr får melk fra moren 
sin når de er små. 
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Pattedyr 
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Pattedyr 
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Pattedyr 
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Pattedyr 
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Pattedyr 
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Psykisk helse 

Naomi fra 4A har intervjuet helsesykepleier 

 

Hvorfor er det viktig å lære om psykisk helse? 

Hva er røde og grønne tanker? 

Liker elvene å lære om dette? 

Kan røde tanker være bra? 

Hvem kan man snakke med hvis man trenger hjelp? 

 

1. Fordi alle har psykisk helse. 

2. Grønne tanker er hjelpsomme tanker som kan gjøre de lettere 

for oss hvis de for vinne og røde tanker er tanker som gjør oss mer 

sint eller lei oss enn vi trenger å være. Alle har både røde og grønne 

tanker. 

3. Ja det virker som at de liker det. 

4. Det er nyttig å ha begge deler men hvis de røde tanker blir sterke kan det bli vanskelig for oss. 

5. Man kan snakke med en voksen man stoler på, for eksempel foreldre, voksne på skolen, helsesykepleier 

eller andre voksne rundt deg.  

 

Hvis du har det vanskelig så er det viktig å snakke med noen.  

 

 

Psykologisk  

førstehjelp hjelper 

barn med å  

identifisere, sortere 

og sette ord på  

tanker og følelser. 
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Hvordan er det å være en turfamilie 

Vi er en familie der alle liker å være på tur ute. Vi utforsker og opplever ting 

sammen. På tur motiver, oppmuntrer og hjelper vi hverandre. Vi  

bruker skog, fjell og strandområder når vi er på tur. Vi fordeler utstyr 

i sekker, alle har sin egen sekk som vi både har eget og felles utstyr i. 

Når man skal på tur burde man ha en utstyrsliste. Man burde  

begynne å finne frem utstyret man trenger en dag før, særlig hvis 

man skal overnatte ute. 

Utstyr trenger ikke være dyrt, det er ikke prisen som avgjør om  

utstyret er bra eller ikke. Du trenger heller ikke å ha alt utstyret selv. 

Det kan lånes av venner, familie eller på Bua. Turutstyr tar mye plass 

å lagre på, derfor er det fint å låne. Spør gjerne om erfaringer/produkt erfaringer.  

Skal man overnatte ute burde man ha med godt med mat og drikke, klær (pels/

tepper), soveposer og ved hvis man skal tenne bål. Det er veldig gøy å sove ute, det 

kan være litt vanskelig å få sovna men man får det jo til etter hvert.  

Det kan føles rart å overnatte ute den første gangen man gjør det, 

men det blir bedre desto flere ganger man gjør det.  

Man må alltid sjekke været før man skal på tur eller overnatting, så 

man vet hva man må pakke av klær og sko. Skal man på tur burde 

man være glad i å være ute for å få en bedre opplevelse. Noe av 

det som pleier å stå på våre utstyrslister er klær etter været, gode 

sko og skiftetøy. Hvis man skal sove ut burde man ha ekstra klær 

til natta.  

Man trenger ikke å dra langt for å gå på tur. Når vi er på tur  

bruker vi mye nærområde. Det gjør det raskt og enkelt å komme 

seg på tur. Noen ganger er det fint å ta en tur som krever mindre forbere-

delser og pakking, da er nærområdet fint å bruke. Andre ganger blir det 

lengre turer som krever mer forberedelser både pakking, reise, turrute og 

utstyr. 

Det er gøy å være en turfamilie, håper du får lyst til å dra på tur du også. 

 

Skrevet av Alva Emilie 7C. 
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Påskekrim 

Et høyt skingrende hyl fyller den tomme skolegården. Sekretæren 
Eli-Brit løper ut og finner rektor Laila liggende i snøen ved det blå 
hjulet. Avdelingsleder Man Britt, som akkurat var ferdig på  
rektorstolen, kommer løpende like etter - og gisper i ren  
forskrekkelse. Hvem er den skyldige? May Britt som vil bli rektor 
selv? Eller er det Sigrun? Eller er det Jan Tore? Politiet må komme 
og finne ut hvem som har drept rektor. De må lete etter bevis. De 
leter hos Sigrun. De finner en kniv med blod på. Sigrun er den 
skyldige.       Skrevet av Naomi, 4c. 

Det var en fin og sol full natt. Nei 
sorry, jeg mente det var en  
skummel og grøsselig natt, og det 
pøste ned med regn. Jeg ble ringt, 

det var Nordre Ål skole som ringte. Det var Eli-Brit som var på telefonen. 
Hun sa at Laila lå livløs i den tomme skolegården. Jeg sa at jeg skulle 
komme med en gang. Når jeg kom dit så jeg Eli-Brit som sto der og så  
forskrekket på Laila. Eli-Brit forklarte at hun hørte et høyt skrik i den  
tomme skolegården. Etter noen minutter kom May Britt, hun hadde vært 
på rektorkurs. Jeg så litt nøyere på kroppen og jeg så at det var et kniv 
stukket i magen til Laila. Jeg fikk lov å gå inn i skolen, lysene skrudde seg 
plutselig av. Jeg, Eli-Brit og May Britt skvatt og jeg fikset lysene. Det  
første jeg så var en brun hatt som lå på den tomme bakken. Jeg løftet 
opp hatten og det lå en kniv under hatten. Den hadde blodflekker på. Men så kom Jan Tore, han sa: å  
hatten min. Jeg sa: er det din kniv? Jan Tore så litt forskrekket ut han sa: nei den er ikke min! Men hvordan 

kom den dit da? sa May Britt. Nei det vet jeg ikke, sa Jan Tore skeptisk. 
Men da så jeg helsesykepleieren som vasket hendene sine, vi gikk bort til 
henne. Jeg så en blodflekk på hendene hennes som hun prøvde å gjemme 
jeg sa, hva er det blodet for? Hun sa at hun bare haddet skjært seg litt.  
Men da ga Eli-Brit kniven til henne og sa, er det din kniv? Så sa  
helsesykepleieren, nei jeg har aldri sett den kniven før. Da tok jeg en  
fingeravtrykktest på Sigrunn. Det var samme avtrykk som på kniven.  
 
Da ringte jeg politiet og sykehuset. Da ble helsesykepleier tatt i håndjern og 
havnet i fengsel. Da kom solen opp. Og det viste seg at rektor ikke var dø. 
Da kom rektor tilbake fra sykehuset etter tre måneder.  
Da levde de lykkelig på Nordre Ål skole, trodde de. 
 

Det ble bevist at helsesykepleieren fikk for lite lønn og da ble hun sur og stakk henne i magen.  
Laget av Bjørn 
 
Det var en regnfull aften på Nordre Ål skole. Alle barna hadde dratt unntatt Mathea og Tilde. De skulle være 
med og planlegge Nordre Ål Got Talent. De gikk på 4.trinn og skulle presentere 4.trinn. De snakket med  
Eli-Brit. De hørte et skrik ute i skolegården. De løp ut, og der lå Laila livløs ved det blå snurrehjulet.  
Reidun var et godt vitne. Hun så hva som skjedde, men hun husket ikke 
hvem det var? Ann Kristin mistenkte Sigrunn og Jan Tore. Men begge to 
hadde gått hjem før mordet. Jan Tore hadde mistet hatten sin ute i  
skolegården, og Sigrunn hadde mistet en kopp med saft tidligere på dagen. 
Når Ann Kristin hadde gått hjem så hun hatten til Jan Tore og safta til Sigrun.  
May Britt kom ut, og vi ble helt sikre på at det var hun som hadde myrdet 
Laila. Vi fant karakterene hennes fra rektorskolen, og det sto til og med  
navnet hennes på karakterene. Hun ville ta plassen til rektor. Så hun har en 
fengselsstraff å ta igjen.  
 
Laget av Mathea og Tilde.  

illustrasjonsbilde 
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Optiske illusjoner 

Vi på 4. trinn har jobba med optisk illusjon i tre uker. Det er når vi lurer synet vårt til å se noe annet enn det 
som er sant. Det kalles å et synsbedrag. Vi så på en video å fikk noen tips. 

Vi byttet på grupper hver uke. Vi viste fram våres optiske illusjoner på slutten av hver time. Vi brukte ting 
inne og ute til å lage bildene. Når vi tok bilder så ser det ut som noen er store og noen små. Vi måtte noen 
ganger ligge og stå for å få gode bilder.  

 

Laget av Ewen og Kaw Ku 

Dette er noen av bildene 4B har tatt: 
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Optiske illusjoner 
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Påskeverksted 

Til påske er det fint å lage påskedekorasjoner. 

Her er noen bilder av hva vi har laget, og annen inspirasjon til 

noe du kan lage hjemme. 
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Påskeverksted 
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Påskeverksted 
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Skiløyper 

Har du lurt på hvordan det helt plutselig kommer flotte skiløyper på jordene ved skolen? 

Det er Jan Jørstad som kjører løypene ved skolen,  

og til det han han en spesiell firhjuling med tilhenger. 

Hennie intervjuet Jan om jobben han gjør for skolen 

 

Hva heter du? Jan Jørstad 

Hvor gammel er du? 72 år 

Hva gjør du? Pensjonist, jeg liker å gå på ski. 

Gjør du dette frivillig? Ja, gratis. 

Hva er gøy? Å lage skispor så unger kan gå på ski. 

Hva er kjedelig? Når det blir mye løssnø. 

Jeg vil ikke kjøre hvis jeg blir betalt. 

 

 

PS: Jan kjører også løypene ved kirken, og status på disse kan du se på www.skisporet.no 



 

42 

Påskekrim 

I klasse 7A på Nordre Ål skole. er det 25 elever. 4 av disse 
elevene het Frank, Thomas, Jørgen og Roar. De har skulka 
mattetimen på mandag. De har isteden gått på butikken og 
har kjøpt seg brus. 
 
På kvelden kontakter foreldrene til disse fire guttene læreren 
i 7A som heter Frode. Alle foreldrene til guttene spør hvor 
barna deres er. Læreren svarer at han ikke har sett guttene. 
Han sier at de ikke kom inn fra lillefri til mattetimen. Alle  
foreldrene ringer alle i nærheten og starter å lete. De leter 
hele natten, men de finner ingen. Dagen etter drar moren til Roar på butikken og da ser hun noe bak noen 
søppelkasser. Hun går og ser hva det er.  
Der er alle GUTTENE! Og de er DØDE alle sammen. 
 
Hvem har gjort det? Politiet kommer og sperrer av området. Detektivene Balder og Erlend kommer også til 
stede. De starter å etterforske. Politiet og detektivene prøver å finne fingeravtrykk og se på  
overvåkningskameraene. Men personen har på hette og hansker så man ser ikke hvem det er. Kan det 
være læreren Frode som var irritert på guttene fordi de skulker. Er det Kiwi sin butikksjef Gunnhild som er 
irritert på guttene fordi de handler på butikken ved siden av og aldri Kiwi. Eller er det en annen venn som 
Roar hadde kranglet med i går. Hvem kan ha gjort det?  
  
LØSNING 
Personen som drepte alle guttene og som hadde gjemt de bak søppelkassene var  
butikksjefen Gunnhild. Gunnhild jobber i ferskvaredisken, så hun har kniv tilgjengelig 
hele tiden.                                                    THE END.  

 Det var en fin skoledag til det var friminutt. May Britt 
skulle ut og så la hun merke til at Laila lå død på bakken. Armen 
hennes var kuttet av. Sigrunn og Jan Tore var helt forskrekket.  
May Britt ringte ambulansen og fortalte alt som skjedde. Ambulansen kom 
med en gang. Ambulansesykepleierne ringte politiet og detektiv Gunnar fikk 
oppdraget. 

Så kom politiet og Gunnar med en gang til skolen. De undersøker etter 
spor og stenger åstedet. Ambulansen tar Laila med til rettsmedisineren 
og han undersøker. Mens rettsmedisineren undersøker liket prøver  
Gunnar og alliansen å lete etter spor. 

Gunnar legger merke til at det er en hatt som ligger på bakken. Han  
finner et langt hårstrå i hatten. Han putter hårstrået i en glidelåspose og kjører til et  

laboratorium. Der putter han hårstrået i en DNA test. DNA testen viser at hårstrået tilhører Sigrunn. 

 

Løsning: Hvis du lå merke til det har Jan Tore hatten sin i hånda og  
Sigrunn har en kopp med både kaffe og blod. Hårstrået var langt og  
Sigrunn er den eneste som har lange hårstrå 

Mysteriet er løst.:) 

Skrevet av: Argjend og Salahattin 4A 

illustrasjonsbilde 
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Påskekrim 

Den forvunnede mumie. 
 
En dag sto det i avisa om en mumie som noen hadde stålet fra et  
museum. Jeg startet på rommet der mumien sto. De mistenkte er  
vaktmesteren, elektrikeren, museumsdirektøren, vaskeren og maleren. 
jeg så i kista der lå det en bandasje fra mumiens kropp. jeg tok den med på 
kontoret mitt og jeg fant et fingeravtrykk. Jeg gikk til museumet igjen. Da var jeg på  
utstillingsrommet og der fant jeg fire søppelposer. Jeg så i alle posene, men jeg fant ingen 
ting. Jeg så bak posene og der fant jeg en kniv. På kniven sto det BC det står for Bjørn Cristiansen.  
Jeg gikk til museumsdirektøren og sa jeg vet hvem som har stjålet mumien det er Bjørn Cristiansen. Det er 
ingen som jobber eller heter det her, men Bernt Curkesen det er elektrikeren sa museumsdirektøren. Jeg 
ringte til politiet og de kom, og så fant vi mumien, og Bernt Curkesen ble arrestert i et år og jeg fikk en 
toppkarakter i påskekrim. Kniven ble brukt til å skjære av glasset og låse opp døra med.  
Nye oppdrag venter. men de får du vite i neste påskekrim. 
 
Skrevet av Oscar 4a. 

PRANCKEN! 

 

Det var en helt vanlig skoledag. Tidligere på morgenen fikk Tuva en trusselmelding av et fremmed  

nummer. Hun sa ingen ting siden hun trodde det var en PRANCK av noen i klassen. Tuva kom litt sent til 

skolen så alle hadde gått inn, men Sigrunn, læren til Tuva, kom også seint. Ida så en liten pannelugg over 

trappa, plutselig ble den borte. Hmmmmmmmm, Ida lukta at noe muffins foregikk. Elivia så det også.  

Ida og Elivia hviska «detektiv-time»! De spurte vikaren Sarah om de kunne gå på do, men de skulle ikke 

på do, de skulle lete etter Tuva. De hadde lett på hele skolen bortsett fra et rom alle ville unngå og gå inn 

i. Det var nemlig på lageret til vaktmesteren. Der var det mørkt, ekkelt og rotete. Alle guttene var  

mørkredde, så vi måtte gå alene. Ida var litt rar i dag «GÅR DET BRA MED DEG ELLER?» Ida svarte ikke.  

 

Når vi var tilbake var Arion i klasserommet, han var ikke der i stad. Han sa at han var hos tannlegen, men 

det tror vi ikke noe på! Når det er friminutt spionerer vi på Arion og følger etter han inn i et rom der han 

hvisker med noen som vi ikke ser. Der ser vi en felle han planlegger med stein, tau, lim og maling. Vi går 

inn på lageret til vaktmesteren og der finner vi Tuva bundet fast med en lue foran øynene innerst inne i et 

skap. Hun sier hun ikke husker noe av det som har skjedd. Ida, hvorfor er du så hemmelighetsfull? Har 

dere ikke skjønt det enda? NEI, HVA DA?? Det var meg! IDA! HVORFOR? Det var en PRANCK det var  

skikkelig gøy og lure dere, men det var kanskje litt dårlig gjort! Men hvor er Sigrun ?? 

 

Hun var visst hos tannlegen i stad. 

 

Laget av Elivia, Ida og Tuva 



 

44 

Påskekrim 

EN MYSTISK NATT PÅ RUSH 

 

Det var en mørk og stormfull natt på Rush trampolinepark. Selma og Line var der og hoppa med  

mammaen til Line og storebroren hennes. Line og storebroren likte ikke hverandre fordi de krangla hver 

eneste dag. Det var mange andre folk der, men plutselig så Line og Selma skygger. Nei det kan ikke være, 

nei det kan ikke være Kasper. Kasper er den skumleste 7. klassing de har sett i hele sitt 10 år gamle liv. 

Han hadde mørkt og ekkelt hår og Adidasklær. Men så ble de tørste og gikk til kiosken, der sto en stor 

gammel dame som var kjempeskummel og hun hadde rød leppestift som så ut som blod. Så sa Selma at 

hun kunne betale, hun sjekket lommen sin, men der var ikke lommeboken, så hun gikk i garderoben og 

åpna jakkelommene. Hæ, hvor er den, jeg la den jo der. Line, kom, det har skjedd et mysterium. Du hus-

ker at jeg la den i jakkelomma mi, sa Selma? Ja, sa Line. Jeg har tre mistenkte, hør her nå. Det kan være  

storebroren til Line fordi Line tok telefonen hans for å spille i bilen hit, eller det kan Kasper som ikke liker 

Line og Selma fordi de synes at de er så skravlete, eller det kan være kantinedamen som ble så sur da vi 

spurte om vi kunne vippse. 

Selma lette og lette, plutselig fant hun klokka til storebroren i jakkelomma hennes.  

Da skjønte hun at det var storebroren til Line som tok lommeboka til Selma fordi da han hadde prøvd å ta 

lommeboka og da mistet han klokka, fordi han satt den fast i glidelåsen. 

 

Laget av Elida og Frida i 4b 

KLOVNENATTEN 
Det var en stormfull kveld. 
Mons, Ewen, Sunniva og hunden Sirius skulle  
overnatte på hytta. Plutselig løper Sirius opp på  
rommet og piper. Sunniva går for å sjekke hva det 
er. Plutselig hører de et fryktinngytende skrik, så 
kommer Sirius ned. Guttene går for å sjekke, men 
Sunniva er borte. Så hører de et skrik fra den mørke 
skogen. De går inn i skogen, der ser de en morsom 
klovn som har tatt Sunniva, de løper mot klovnen, 
men han sitter på en motorsykkel så han kjører vekk 
fra dem. De kjører bil etter klovnen, de kjører ut på 
en motorveg, men så går klovnen tom for bensin, da 
løper han inn i en kirkegård med Mons, Ewen og  
Sirius hakk i hæl. Plutselig er klovnen borte, de hører 
en ond latter, de lister seg rundt kirka, der ser de et 
bål. Klovnen har tenkt til å grille Sunniva levende! De 
går inn i kirka så ser de to vannpistoler. Hvis du ikke 
visste det, tåler ikke klovner vann.  De tar hver sin 
vannpistol og så går de ut. Ewen tar den ene  
vannpistolen og Mons tar den andre, Ewen går til et 
tre og klatrer opp i det. Ewen skyter først, men han bommer og klovnen hører det. Mons tar frem  
vannpistolen sin og skyter klovnen i beinet så klovnen halter. Ewen skyter han i det andre beinet, men han 
er veldig sterk, MEN kanskje ikke for en hund. Sirius kommer løpende og biter han i rumpa og han skriker 
så høyt at alle fuglene flyr gjennom den mørke skogen. Sirius biter tråden som Sunniva er festet med, 
istykker så hun kommer seg fri. Sunniva sa TAKK! Ikke noe problem sa de tøffe guttene. 
De går tilbake gjennom kirkegården inn gjennom skogen helt til de kommer til den røde hytta. 
Det var en skummel natt sa Ewen, ja sier Mons. Endelig får de sove, VI SKAL IKKE OVERNATTE I DEN 
HYTTA UTEN EN VOKSEN MER!, sa Sunniva ENIG. 
Skrevet av Mons og Ewen i 4b 
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Påskekrim 

Detektivbyrået 

 

Det var en gang Mina skulle overnatte hos Oskar. Når hun kom fram ringte hun på døren og så åpnet  

Oskar døren. De gikk inn og moren til Oskar var i butikken for å kjøpe middag. 

Oskar synes mamma hadde vært lenge borte, han ringte til moren sin, men hun svarte ikke. Oskar og  

Mina ble veldig redde, de ble så redde at de gikk til butikken der mammaen var. De lette over hele  

butikken, men mammaen til Oskar var ikke der. De lette over alt i gata der Oskar bodde. Men ingen  

mamma var å se. Nå så Mina en lapp som satt fast i stolpen. Mina leste: Hvis du har et mysterium ring til 

oss, vi er et detektivbyrå som hjelper deg når du har et mysterium. Ring til dette nummere 122 34 290. 

Da sa Oskar, men da kan jo vi ringe dem. Høres ut som en god ide sier Mina vi gjør det nå.  

Hei, kan jeg hjelpe dere med noe sier stemmen på telefonen. Ja, mammaen min er forsvunnet sier Oskar. 

Detektivene spør hvor han bor, og sier at de kommer snart. De heter Lisa og Lars, og begynner og spørre 

masse spørsmål. Som hvor var hun sist gang og hva heter hun og hvordan hun ser ut. Mina svarte på alt. 

Så sa Lars da setter vi i gang og leter. Vi kommer tilbake i morgen. 

 

NESTE DAG  

Tidlig på morgenen kommer de. De sier at vi skal være med og lete. Da blir vi med. Så kult hvisker Anna 

til meg. Det var her vi så spor. Hvor da sier Oskar. Der, der! Roper Mina, jeg ser sporet. Men er det et 

spor? Ja, sier Lars det er et ekte spor. Etterhvert så de flere spor. De fulgte alle sporene og kom til et 

svart og uhyggelig hus. Det var lite, rustent og falleferdig. Vi gikk inn i huset og døren knirket. Det er 

skummelt her! Hysj! roper alle i kor. 

 

INNI HUSET 

 

De går lenger og lenger inn i huset. Plutselig ser Mina en skygge. 

Se, se en skygge, en skummel skygge! Hysj da! Sier de i kor igjen. Ja, men det…..Plutselig ble det helt 

stille. Mina er ikke der! roper Lars kjempe høyt. Se sporet slutter. De står inni det mørke skumle huset 

helt alene. Eller ikke helt alene….. 

                                                                                                                    

LITT SENERE 

 

De leter og leter etter Mina. Mina, Mina, Mina! Roper Lars. Hvor er du? De leter og leter, de finner ikke 

Mina noe sted. Så ser de skyggen igjen, men det der er ingen skygge de gikk nærmere og nærmere. Til 

de så skyggen som ikke var en skygge. De dro av teppe og der var Truls som var vaktmesteren i gata til 

Mina. De ringte politiet. Og politiet tok han med. De fant Mina, og nå er alt over. 

 

Skrevet av Olivia 
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Intervju: Bibliotekdama 

Fult navn? Hege Johansson. 

Favorittbok. Hvorfor er det din favoritt bok? Jeg liker mange, man mest Herman Sachnowitz med 

«tankene mine får du aldri» som handler om andre verdenskrig og om hvordan jødene hadde det.  

En lærer leste den for meg på ungdomsskolen 

Brødrene løvehjerte av Astrid Lindgren liker jeg fordi det er en rørende bok om søskenkjærlighet. 

Hvorfor er det viktig med bøker får barn? Kjempeviktig får å øke skrive- og leseferdigheter, og å ha et  

puste rom hvor at man kan flykte inn i bøkenes verden. 

Hva gjør en bibliotek dame? Jeg rydder og sorterer gamle bøker. Er de for gamle så kjøper jeg nye 

bøker og reparerer bøker. Jeg lager utstillinger for å få barn til å ville lese. Jeg kan hjelpe med å finne bøker 

som passer. Og jeg registrerer inn nye elever sånn at de kan låne bøker 

Hva du ønsker at bibliotek skal bli til? Jeg ønsker en til bibliotekdame som er der fulltid så barn kan  

komme når som helst 

Når er du på biblioteket? Halv to til halv tre, 11:00 til 13:45 

 

Bøker du vil anbefale å lese for barn? Kommer ann på alders gruppen, men jeg synes Hanne Kristin  

Rohde, Jørn Lier Horst og Bobbie Peers sine bøker er veldig spennene. 

Liker du jobben din? Jeg møter mange barn fra skolen det er veldig hyggelig 

 

Laget av Hennie 
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Boktips fra biblioteket 

I anledning påskeferien er det laget i stand en egen hylle på  

biblioteket hvor det er satt fram spennende påskekrimbøker. Om du 

er en av dem som elsker krim og spenning, er dette hylla for deg. 

I tillegg kan jeg anbefale bøkene fra Hanne Kristin Rohde. Hun har 

tidligere jobbet i politiet, men er nå krimforfatter på heltid. 

Ellers er det mange fine spennende bøker på biblioteket vårt. Det er 

bare å ta seg litt tid til å lete litt i hyllene og å lese bak på boka.  

Ikke glem alle bøkene i 10:12 serien. Disse finner du på de to  

nederste hyllene i reolene som står midt på gulvet. 

 

God bok og god påske fra Biblioteket. 

Blålys er en  populær bokserie for barn og unge mellom 9 og 14 år. Serien er basert på aktuelle 

problemstillinger i en ungdomshverdag, som for eksempel narkotika, nakenbildedeling, partydop,  

dyremishandling og tyverier, og viser fram politiarbeid i praksis gjennom skolens kuleste detektivpar, 

Astrid og Yusuf. De to vennene er stadig på sporet av farlig kriminalitet, og må ta sjanser – alt for å 

løse saken.  

Pyramidemysteriet er første bok i serien. Vi har flere bøker i samme serie  

 

  Om boka:          

  Astrid er 13 år og går i 8. klasse på Nordberg skole i Oslo. Hun bor alene  

  sammen med pappaen sin, som jobber som advokat, mens mammaen er lege og 

  på oppdrag i utlandet. På skolen har Astrid nettopp blitt kjent med Yusuf, en ny  

  gutt i klassen, som hun liker veldig godt. I stallen finner de Rocky dødssyk uten 

  at dyrlegen forstår hva som egentlig feiler ham. Har noen skadet hesten? I så fall  

  - hvorfor? Astrid og Yusuf begynner å undersøke hva har skjedd på gården og 

  samler bevis.  

  Snart er de på sporet av langt farligere kriminalitet enn de først hadde trodd. 

En annen spennende og kanskje litt morsom bok er  

Snushanen Hilmar, Mordet i Hønsegården.  

Hilmar er en gammel  kamphane og en sliten privatdetektiv.  

Han skylder forbrytergjengen Raptor en mengde gryn,  og det er ikke 

trygt for han i Birdietown. 
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Påskekrim 

Det var en grå og snørik aften på Nordre Ål skole. Det var bare fire stykker 
igjen på hele skolen. De fire var Jan Tore, Sigrunn, May Britt og Eli-Brit. Så 
hørte Eli-Brit et skrik og vi løp ut for å sjekke hva det var. Det var Laila som lå 
på bakken helt død. Beina lå på det blå snurrehjulet med blodflekker rundt.  
De hovedmistenkte er Jan Tore, Sigrunn, May Britt og Eli-Brit. Og dagen etter 
da så de hatten til Jan Tore med en fjær, og blod som også hadde ligget i 
koppen til Sigrun. Også så vi at det var en kniv i magen til Laila, og det var en 
fjær på kniven. Da skjønte vi fort hvem det var. Men vi måtte sjekke hva som 
lå i koppen til Sigrun før vi var sikre. Så viste det seg at det bare lå blåbærsaft 
i koppen til Sigrun. Da ringte vi til politiet og da ble Jan Tore satt i fengsel.  

Snipp snapp snute så er eventyret ute.  

Skrevet av Nathalie og Edla. 

Det var en mørk og stormfull natt. Et høyt skrikende hyl lød gjennom 
skolegården. Sekretær Eli-Brit så rektor Laila livløs i snøen. Like etter 
kommer May Britt som akkurat har blitt ferdig med rektorskolen.  
Eller er det Jan Tore som måtte jobbe i hele påsken, eller er det  
helsesøster som ikke fikk nok lønn? Da kom Sadil og Julia tilfeldigvis 
forbi skolen. Da så de Laila livløs i snøen. Da spurte Julia og Sadil 
hva som hadde skjedd. Da sa Eli-Brit at de ikke vet hva som har 
skjedd. Da så de masse fotspor av blod. Da sa Sadil til Julia at vi må 
sjekke skoene til de mistenkte. Da sa helsesøster at det var ikke  
henne, men Sadil og Julia trodde ikke på henne. Da løp helsesøster, 
men Julia og Sadil tok henne og da ringte Eli-Brit til politiet og  
sykehuset.  

Skrevet av Sadil og Julia.  

En morgen på skolen 9.april 2022 hørte sekretær Eli-Brit et høyt hyl.   
Hun løp ut i skole gåren og så Laila liggende på bakken.  
 
Så hørte hun May Britt og gjemte seg sånn at ikke May Britt trodde at det 
var hun. Hun tenkte «Hmmmm hvem kan det være? Det lå en hatt der, kan 
morderen være en med hatt. Vent litt……. Kanskje det var et triks for å lure 
meg.  
Jeg må få hjelpe. Men kanskje det er en detektiv i nærheten. Jeg vet om en 
spesiell detektiv i området, kanskje han kan hjelpe meg med mysteriet.  
Tore Ulvheim heter han. Jeg kan prøve å ringe han. 
 
RING RING . . . . RING RING. Hei Tore Ulvheim her kan jeg hjelpe deg. Ja 
gjerne. Hvor skal jeg komme. Til hovedinngangen på Nordre ål skole. Kommer snart.10 min senere. Ok her 

er jeg. OOOOIIIIIIIIIIIII!!! Her ser jeg at det har foregått et mord. Vi nå finne ut 
hvor gammelt det er og hvem som var i nærheten når det skjedde, vi ser på 
overvåkningskameraene. Inne på kamera rommet. 
Her ser jeg at noen har vært. Jeg ser 3 personer. Hvem er det? Det er Rik, 
Hege og Evelyn. Men jeg vet ikke når på dagen de forskjellige personene var 
der. Han lette etter spor og ledetråder. Så fant han Jan Tore i et skap. Jan 
Tore var så skjelven så han klarte ikke å snakke. Etter litt sa han R-R- Rik!!! 
Rik gjorde det. Han sa «Ikke rør deg før jeg kommer til bake. Jeg så at han 
drepte Laila og at han hadde blod rundt munnen. 
 
Da må jeg gi Rik verdens viktigste lærepenge, nemlig ved å kastet han ut og 
gi han en høy bot.  
 
Rik er morderen 

illustrasjonsbilde 
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Signe S.O i 3C 

Ha ha ha ha  

Ane R.S i 3C 

 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
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Ha ha ha ha  

Hva er det rikeste dyret verden? 

Svar: katten, den maler og blir rik. 
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 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Hanna S.H 3C 

Ha ha ha ha  

Simen H. S 3C 
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Alle barna var fattige, 

utenom Otto, han vant i lotto. 

                                                April 3B 

Hva er det som går og går og aldri kommer til døra? 

Svar: klokka 

                                              Sarah 3B 

Det var en gang tre menn. 

De klarte bare å si «Jippi!» 

En dag ble de satt i fengsel. 

Da sa de; «Jippi!» 

    Oskar 3B 

Ha ha ha ha  
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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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