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Kult med KeramikkLær litt om land i Norden

Plast, vår verste fiende?

Produsert av 6. trinn ved 
Brattås skole

Uke 42-46 2019



En skoledag utenom 
det vanlige i 
Slagenhallen 
 

 

Nikoline, Marianne, Malin og Silja  

_________________________________________________________________ 

Torsdag 17. oktober var 6. klasse på Brattås skole på håndball- turnering. Det 

var en fin turnering. Klassen storkoste seg.    

_________________________________________________________________

Først spilte guttene de spilte mot 

Teie 3. det var en hard kamp for 

Brattås. De tapte 3-1 dessverre. 

Men de gir seg ikke. 

Så spilte guttene mot Teie 1. Brattås 

skårte et perlemål. Mens jentene er 

en heia jeng. De leder 2-0. så skårer 

de igjen stilingen er 5-1 til Brattås. 

Guttene kjører på så det blir 11-3 til 

Brattås. De vinner kampen. Hung 

var den store spilleren som skårte 

mange mål. 

Dette er siste gangen guttene skal 

spille. De spiller mot Rishaug 2. Det 

første male skårer Brattås. Så skårer 

de et, super mål. stillingen er 4-1. 

Kampen ente 5-1 til Brattås.  

Så er det jentene sin første kamp. 

De spiller mot veskogen2. Første 

mål til Brattås stillingen er 2-1 til 

Brattås. Et god plassert skudd fra 

Eva. Stillingen 3-2 til Brattås. Einy og 

Nima er de to gode keeperne 

våre.  Lea plasserer et godt skudd. 

Nå er det 4-2 til Brattås. Jentene på 

Brattås vant 4-2. 

Jentene spiller sin andre kamp. De 

spiller mot veskogen1. brattås 

jentene er et godt forsvar. Stillingen 

er 1-1 til jentene. Jentene slår til 

med et mål til. Brattås leder 3-2. 

jentene skyter et perlemål. Nå er 

stillingen 6-4 til brattås. Brattås vant 

kampen.  

Nå skal jentene spille sin siste kamp 

mot teie. Stillingen er 3-1 til brattås. 

Nima er en keeper som ikke vil 

slippe inn noen mål. Nora L jobber 

god i forsvar. Stillingen er 4-3 til 

brattås. teie leder 6-5 men jentene 

gir seg ikke. Kampen ener 7-6 til 

teie. Dessverre. 
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Bli kjent med  
Tat Hung 
 

Silja 

___________________________________  

Han er mannen som er på skolen lenge før 

du kommer på morgenen. Han holder det 

rent og pent på skolen. Her får du vite litt 

mer om han. 

____________________________________  

 

1. Hva heter du? 

Jeg heter Tat Hung. 

2. Hvor kommer du fra? 

Jeg kommer fra Vietnam. 

3. Hvilket språk snakker du? 

Jeg snakker vietnamesisk og litt 

norsk. 

4. Hvor bor du? 

Jeg bor på Nøtterøy. 

5. Hvor lenge har du bodd her? 

Jeg har bod her i 19 år og jobbet 

på Brattås skole siden 2007. 

 

 

 

 

6. Hvor tidlig begynner du å vaske 

på Brattås skole? 

Jeg begynner kl. 05.45 

7. Hva kan vi elever bli flinkere til? 

Elevene er snille og glade, men 

noen ganger er de litt rotete. 

8. Hva liker du å spise? 

Jeg liker norsk mat, spesielt en 

gryte med potet, gulrot, løk og 

grisekjøtt som kokes i 3 timer. 
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Mathias, Matheo, Ask, Sindre og Gard 

__________________________________________________________________________________ 

Dette er hva Nyhrox svarte på noen spørsmål vi stilte han. 

__________________________________________________________________________________

Hvor gammel er du? 
Jeg er 17 år 
  
Hva trengtes det for å bli verdens- 
mester i fortnite? 
For å bli virkelig god i Fortnite, eller i 

et hvilket som helst annet dataspill, 

må det mer til enn bare et høyt 

timetall foran skjermen. Du må 

spille mye, men ikke for mye. Det er 

viktig å gjøre andre ting som å være 

med venner og koble av. Spiller du 

hele tiden vil du gå lei, og du klarer 

ikke å bli bedre. Det jeg har gjort er 

å trene på teknikker i 

treningsarenaer sammen med andre 

eller for meg selv. Så har jeg brukt 

det jeg har trent på når jeg har 

deltatt på turneringer. Jeg har også 

lært mye av å reise til utlandet for å 

konkurrere på større 

arrangementer, noe som har gitt 

meg god læring i det å være i en stor 

sal der alle spillerne er samlet, i 

stedet for å sitte på rommet mitt 

alene. 

Hvordan er det og være 
verdensmester i Fortnite? 
Det er selvfølgelig veldig stort og 
morsomt. Det har gitt meg mye 
oppmerksomhet og mine sosiale 
medier har vokst veldig mye. Men 
jeg prøver så godt jeg kan å være en  

 

Bli kjent med verdensstjernen Nyhrox
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vanlig gutt. Derfor har jeg valgt å 
fortsette på skolen selv om jeg nå 
har tilrettelagt skole med to 
skoledager i uka. Det har vørt viktig 
for meg å fortsette utdanningen og 
være sammen med venner i stedet 
for å flytte utenlands til et Gaming 
hus som jeg kunne ha gjort. 
  
Må du trene annet en og spille 
FORTNITE? 
Det er viktig med nok søvn og være i 
fysisk god form. Derfor prøver jeg å 
trene 2-3 ganger pr. uke på 
treningsstudio. 
  
Hva er favorittmaten din? 
Pizza.  
 
Hva er favoritt serien din på tv? 
Prison Break på Netflix. 
  
Liker du den nye seasonen i fortnite 
hvorfor/ hvorfor ikke? 
Ja, jeg liker den nye sesongen veldig 
godt! Det er et helt nytt kart med 
nye byer å utforske. Når man spiller 
første gangen så ser man ikke 
navnet på noen av byene, det er 
bare spørsmålstegn over byene. 
Man må derfor besøke stedene for å 
utforske og «låse» de opp, noe som 
er veldig kult, fortsetter han. Man 
kan også svømme i elver, kjøre båt, 
bære lagkameratene sine i sikkerhet 
hvis de blir slått ut, og oppgradere 
våpnene sine på en 
oppgraderingsbenk ved å bruke 
materialene sine. Man kan også 
gjemme seg i høystakker og 

søppeldunker. Jeg har fått en følelse 
av at spillet er helt nytt, noe jeg 
liker! 
 
Får du støtte av venner og familie 
til og spille? 
Ja, jeg har veldig god støtte fra alle 
rundt meg spesielt familien min. 
Familien min har hjulpet til mye og 
spesielt etter at jeg vant VM hvor 
det har vært mye henvendelser fra 
media, har de hjulpet til mye slik at 
jeg kan fortsette å spille for å bli 
enda bedre. 
  
Hva er favoritt spillet ditt? 
Fortnite ☺ 
 
Hva er favoritt frukten din? 
Eple  
 
Hvor mange ganger i uka trener du 
og hvor lenge sånn ca. holder du 
på? 
Jeg trener stort sett hver dag. Men 
etter turneringer pleier jeg ofte å ta 
meg et par dager fri for å kople av 
og være med venner for å tenke på 
noe annet. 
Jeg trener normalt 6 – 8 timer hver 
dag. Noe mindre når det er 
turneringer. 
  
Hvor lenge har du trent for å bli så 
god i fortnite? 
Jeg begynte med Fortnite julen 

2017. Var på min første turnering på 

Lillestrøm høsten 2018 og ble nr. 2. 

Da skjønte jeg at jeg var ganske god. 
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Det var også etter det jeg ble 
profesjonell spiller på et fransk lag. 
  
Hva er gaming setupet dit / pc 
specs? 
Jeg kjøpte nettopp en helt ny pc fra 
Komplett som er veldig bra! 
Av gaming setup bruker jeg: 

- Datamus: G-pro wireless 
- Tastatur: Razer Huntsman 

Tournament Edition 
- Headset: HyperX Cloud II 

 
Jeg bruker også mikrofon, kamera 
og streamdeck til streamen min. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hva liker du best å gjøre i fritiden? 
Være med venner eller gå på kino. 
  
Er du og Aqua gode i å spille 
sammen? 
Vi er gode sammen. Vi har litt ulik 
spillestil noe som gjør at vi utfyller 
hverandre veldig godt og sammen 
blir vi gode. 
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Travle dager på NAV 
 

 

 

 

 

 

Ane-Linnea Litleskare, Einy Bøen-Johnsen, Maximillian Indriel Langset og 

Caroline Johansen  

________________________________________________ 

Vi intervjuet Ranveig fra NAV. NAV betyr arbeids og velferds-

forvaltningen. Det jobber ca. 60-70 stykker der og det ligger på 

Borgheim. 

________________________________________________________          

Hva er det du gjør i jobben din? 

-Jeg snakker med mange folk og 

sørger for at alle har nok penger og 

har det bra. 

Liker du jobben din? 

-Ja jeg syntes det er en fin jobb. 

Er kollegaene greie å jobbe med? 

-veldig greie. 

Får du mange oppgaver? 

-ja jeg sitter nesten ikke stille. 

Hva slags stilling har du? 

-Kommunale tjenester for voksene. 

 

Får dere nok pauser? 

-Nei 

Får dere kake? 

-Vi får kake hvis noen har bursdag, 

eller så kan det hende at noen tar 

det med får å være hyggelig. 

Hva synes du om bygget? 

-Det er veldig praktisk, men litt for 

lite. 

Hvor lenge her 

du jobbet på 

nav? 

-Jeg har jobbet 

her i 10 år. 
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Snart jul på 
Nøtterø Bakeri og 
Konditori  
 

 

 

 

Alida, Eva, Lea, Nora L og Nora 

__________________________________________________________________________________ 

Vi var hos Nøtterø bakeri og intervjuet Hanne som er konditor og har jobbet 

der i 8år. Der baker de kaker og pynter. Nøtterø bakeri er et veldig kjent sted 

her på Nøtterøy, det har vært siden 1898.                                                

_________________________________________________________________________________

Bildetekst 
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Nøtterøy  

Brannstasjon   
 

 

 

 

Petter, Dennis og Hung 

_________________________________________________________________ 

Vi har besøkt Nøtterøy brannstasjon der vi intervjuet brannmannen Kenneth. 

Det var et spennende og lærerikt besøk. 

_________________________________________________________________ 

Hvordan er det å jobbe i 

brannvesenet? 

-Det er en spennende jobb, det skjer 

ting som ikke vi vet på forhånd. 

Mens andre ganger skjer det 

ingenting. 

Hvor mange brannbiler har dere til 

sammen? 

-Vi har 3 biler her på Borgheim, en 

hoved bil, en reserve bil og en rask 

bil. 

Hvis det er en bilulykke, hjelper 

dere til da? 

- Ja da kommer vi, og klipper ut folk 

ut av bilen hvis det må til. 

 

Hvor mange ansatte er det her på 

Borgheim? 

-Vi er 16 til sammen.  4 på hvert 

vaktlag og til sammen har vi 4 vakt 

lag. 

Hva er fartsgrensen til en brannbil? 

-Ca. 130 km når vi kjører på E18 – Vi 

kjører i 80 – 90 km på veiene her på 

Nøtterøy. 

Hva gjør dere hvis det brenner på 

en av øyene våre? 

-Vi har jo en brann båt, som ligger i 

Knarberg. 

 

 

 

Petter på tredemølla. 
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Har dere av og til pause hvor dere 

drar andre steder f.eks. Til 

bakeriet? Hva gjør dere da hvis det 

blir brann da? 

-Da slipper vi bare det vi har og 

løper til brannbilen. Er vi i dusjen må 

vi hoppe ut, komme oss i klærne og 

videre til bilen. Vårt mål er å være 

klar på 1 minutt ute av stasjonen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Er det noe branner dere husker 

spesielt godt? 

-Ja, den store Revac brannen der det 

brant i et stort lager som varte i 

mange dager. Samt Basa brannen, i 

Slagen. Da er vi brannfolk fra 

Tønsberg, Sandefjord, Kopstad og 

Drammen. 
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Kult med keramikk 
 

 

Malin H, Silja og Nikoline  

_________________________________________________________________ 

Vi har intervjuet Tanja. Hun driver Alt for keramikk.  

__________________________________________________________________________________ 

Hvorfor liker du denne jobben? 

Jeg liker å selge leire og hjelper de 

som spør. 

Når starta alt for keramikk? 

Det starta i 1983. 

Er du interessert i keramikk? 

Ja jeg er interessert i keramikk for 

jeg kan lage mye gøy. 

Tjener du penger på dette? 

Ja jeg tjener penger på dette. 

Hva liker du best med jobben? 

Jeg liker best å snakke med folk og 

hjelpe dem med å lage keramikk. 

Hva gjør du på jobben? 

Jeg snakker med kunder i telefonen 

og jeg løfter 1 tonn leire vær dag og 

pakker ned leire. 

Selger du tingene du lager? 

Nei jeg selger ikke tingene jeg lager. 

Men jeg seler leire sånn at andre 

kan lage ting.  

Har du noe annet en keramikk? 

Ja jeg har glass. 

Trives du på jobben? 

Ja jeg trives for jeg kan lage det jeg 

vil. 

Hvorfor er du interessert i dette? 

For jeg syntes leire er et morsomt 

materiale. 

Hva gjorde deg interessert i dette? 

Pappa holt på med det da ville jeg 

også starte med det. 

Hvor mange jobber her? 

Det er 2 som jobber her. 

Hvor lenge har du jobbet her? 

Jeg har jobba her 

siden 1995 så 24 

år. 

Hva liker du best 

å lage av 

keramikken? 

Jeg liker best å 

lage lyslykter.  
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Verdens beste barnehage 
 

 

 

 

 

 

 

 

Malin, Nikoline og Silja 

__________________________________________________________________________________ 

Brattås barnehage har mange leker. Det er en morsom barnehage å 

gå i. Vi vil anbefale denne barnehagen. 

__________________________________________________________________________________ 

Vi møtte en av de ansatte på 

avdelingen Mars. Line er alltid 

hyggelig og blid. Hun forteller at 

Brattås barnehage har 8 avdelinger. 

Barnehagen har en visjon hvor vi 

sikter mot stjernene.  

Line forteller at det er en 

miljøvennlige barnehage siden de 

har solsellepanel på taket  

og de har vunnet en miljøpris. 

Stjernetårnet er ca 17 m høyt. 

Man kan se på stjerner og utforske 

verdensrommet ut fra stjernetårnet. 

Det er ca 150 barn i barnehagen. 

Barnehagen er oppe til  07.00 og 

stenger 17.00. 

 

Line liker å jobbe i barnehage får da 

kan hun være en leken voksen. 

Barna må ha mat 

med på morningen 

hvis de vil men de 

får lunsj. 

Barnehagen ble 

bygget i 2011. 
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Ute på Brattås! 
 

 

 

 

 

Jan Sigurd 

__________________________________________________________________________________ 

Jeg heter Jan Sigurd, og jeg liker og sparkesykle.  

_________________________________________________________________ 

Min sparkesykkel er svart og hvit.  

Jeg liker best å sykle på rampa.  

Det var noen som bygde rampa i 

sommerferien, den er av betong. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De som har laget den heter 

Betongparken.  Nå er det snart 

vinter og da kan vi bruke rampa til å 

ake. 
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Livet på Borgheim 
ungdomsskole 
 

 

 

 

 

 

Alida, Lea, Eva, Nora og Nora L 

_____________________________ 

Spørsmål til Hanna og Edel.  

Tidligere elever, nå lærere. 

_____________________________ 

Hvor lenge har dere jobbet på 

Borgheim? Hanna: Jeg har jobbet 

her siden 2011 og ble sosiallærer i 

2019.  Edel: Jeg har jobbet her litt 

over et år, så jeg er ganske ny. 

Liker dere godt å jobbe på 

ungdomskolen? Hanna: Jeg trives 

veldig godt. Jeg har utdannet meg 

slik at jeg kan jobbe fra 1-10, men 

jeg trives best med ungdommer. 

Edel: Ja, jeg liker meg godt her fordi 

når viktige valg blir tatt kan jeg være 

der hvis de trenger hjelp. 

Har dere jobbet med noe annet før 

dere begynte å jobbe her? Hanna: 

Jeg har jobbet på kontoret på en 

kiropraktor klinikk. Edel: Jeg har 

også jobbet på et barneverns bolig 

og et treningssenter. 

 

Hvorfor valgte dere denne jobben? 

Hanna: Jeg valgte denne jobben 

fordi jeg liker å jobbe med barn og 

unge. Edel: Fordi da kan jeg hjelpe 

alle som har problemer. 

Hva liker dere best med jobbene 

deres? Hanna og Edel: Det vi liker 

best med jobbene våre er å få være 

sammen med ungdommene. 

Gikk dere på denne ungdomskolen 

da dere var ungdommer? Hanna og 

Edel: Ja vi gikk faktisk på denne 

ungdomskolen begge to. 

Hvordan er miljøet på denne 

skolen? Hanna og Edel: Vi syns at 

miljøet er veldig bra, men hvis det er 

noen som ikke føler det samme så 

prøver vi å hjelpe dem. 
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Spørsmål til elevene Jenny (8. 

trinn), Marte (8.trinn), Yvonne (8. 

trinn), Live (10. trinn), Oda (1.trinn) 

og Eriona (10. trinn). 

Liker dere dere godt på 

ungdomskolen? 

Jenny: Ja, jeg liker meg veldig godt 

her. 

Marte: Ja, jeg også.  

Yvonne: Ja, det er veldig fint her.  

Live: Ja, jeg begynner å bli litt lei.  

Oda: Ja, men litt lei.  

Eriona: Ja, jeg liker meg her. 

 

Hvordan synes dere miljøet er på 

ungdomskolen?  

Jenny: Jeg synes miljøet er bra. 

Marte: Jeg synes også miljøet er 

greit. 

Yvonne: Jeg synes miljøet er bra.  

Live: Bra på starten. 

Oda: Viktig å ta riktig valg. 

Eriona: Miljøet blir verre etterhvert. 

 

 

 

 

 

Synes dere at det er masse press 

før prøver?  

Jenny: Ikke så mye press siden jeg 

bare går i 8.  

Marte: Litt, ikke så mye. 

Yvonne: Bare litt stress.  

Live: Ganske mye press når man går 

i 10.  

Oda: Veldig mye press. 

Eriona: Ganske mye, det blir mer 

press jo eldre du blir.  

  

 

 

 

                    

Borgheim ungdomsskole 
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Transportmiddelet til Veierland 

 

 

 Av Marianne og Sol 

__________________________________________________________________________________ 

Vi intervjuet en av kapptegnene på ferga Jutøya. Han heter Freddy 

Bakkeskau han hadde tid til et lite intervju så vi stilte noen spørsmål. 

Dato: 29.10.19.  

__________________________________________________________________________________ 

 

Det som er bra med å kjøre ferga er 

passasjerene og naturopplevelsen. 

Ferga kjører også på helligdager som 

jul og påske. 

Det som er dårlig med å kjøre ferga 

er dårlig vær. 

De som kjører ferga, kjører 16 timer 

hver dag. 

Billettene koster 30 kr for barn og 

50 kr for voksende. 

Det kan ikke være flere passasjerer 

en 65 på ferga. 

En gang fikk ferga motorstopp midt 

ute på vannet. 

Ferga er sånn ca.50/50 klimavennlig. 

Ferga er bindeleddet mellom 

Veierland og fastlandet.   

Det er 2 stopp på Veierland de heter 

Vestgården og Tangen.  
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Den spennende 
pizzabakeren 
 

 

 

 

 

Oda, Nima og Felicia  

__________________________________________________________________________________ 

Vi var på intervju på Tønsberg pizza på teie. Der intervjuet vi en som heter 

Salamien. Han er 59. 
__________________________________________________________________________________ 

Han lager ca 50-60 pizzaer vær dag. I 

ukedagen og i helgene lager han ca. 

300. Når han kommer begynner han 

med å starte maskiner. Det tar 10 

min å lage en pizza. Han er best på å 

lage biff pizza, men han liker best å 

lage pizza med alt på. Han liker å 

lage pizzaer i stedet for å stå i kassa.  

Restauranten starta i 2014 og det 

var han som åpnet den og han har 

jobbet der i ca. 6 år. Det er 5 eller 6 

som jobber der.  

 

 

 

 

 

Han syntes jobben er litt kjedelig, 

selv om restauranten er populær. 

Restauranten må holdes ren og det 

er alle som bytter på og vaske. 

Han liker best og forberede til det 

åpner.  
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Den grønne kiwi  
 

 

 

Oda og Nima  

_________________________________________________________________________________ 

Vi har vært på kiwi og der intervjuet vi en dame som heter Charlotte og er 23 år 

og henne svarte på spørsmåla våre. 

__________________________________________________________________________________ 

1) Hvordan er det å jobbe på butikk? 

-Det er gøy for da kan jeg møtte 

mange ny mennesker. 

2) Er det gøyest å stå i kassa eller å 

stable varer? 

-Begge deler fordi når jeg står i 

kassa kan jeg prate med andre folk, 

men når jeg stabler varer kan jeg 

hjelpe folk. 

3) Hva gjør dere med gamle varer? 

-Vi gir det til bymisjonen. 

4) Når er butikken åpen? 

-Fra 07:00 til 23:00.  

 

 

 

 

 

 

5) Hvem åpnet butikken vis du vet? 

-Vet ikke helt, men vet når den 

åpna, den åpna 15. juni 2000. 

6) Når startet du med å jobbe her? 

-Jeg var 18 år 15 mai 2014. 

7) Hvor mange jobber her? 

-Det er 11 som jobber her  

8) Hvem er sjefen? 

-Kai er sjefen.  
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Ocean Cleanup 
 

Petter og Hung 

Da Boygan var 16 år skulle han 
dykke etter fisk i Hellas, men da så 
han mer plast i have enn fisk. Han 
forsto at noe måtte gjøres. Han 
utviklet Ocean Cleanup, som betyr 
hav rensing. Det er naturen som har 
inspirert han.  
 
Ok hør nå, ved kyster flyter plasten 
opp på land med bølgene, mens ute 
i have blir det bare flytende rundt, 
derfor lager han kunstige kyster som 
flyter med havet, men blir bremset 
opp av en stor fallskjerm.  
 
 
 
 
 
 
 
 

Plastikken flyter uten å bli bremset 
av noen fallskjerm og flyter derfor 
fortere og inn i den kunstige kysten, 
hvor den blir fanget.  
 
Og hvor blir av plasten, jo den blir 
tatt opp på land og blir resirkulert.  
 

 

19



Plast vår verste fiende 
 

 

 

 

 

 

Av ODA, NIMA, FELICIA, SOL OG MARIANNE   

_________________________________________________________________

Klima er viktig det blir være og være for hver dag som går. Vi må gjøre noe med 

dette problemet. Vi mesker tenker ikke over hva som skjer. Tenk på att havet 

er rammet av plast, fisker eller andre dyr spiser plast og dør eller blir kvelt av 

små eller store biter. 

_________________________________________________________________ 

Plastikk å forurensning i lufta det 

blir varmere. Plastikk råtner ikke så 

når det ligger i havet kan dyr spise 

det eller så flyter det av gåre og 

forurenser men det er ikke det 

eneste som forurenser det gjør 

biler, lastebiler eller det fabrikker 

slipper ut det kan være farlig gasser 

som ikke er bra for jorda vår dette 

må vi prøve å forhindre.  

 

Biler og andre kjøretøy forurenser 

på hver sin måte du kan hjelpe litt 

med for eksempel sykle eller gå til 

jobb/skole. Når du handler tenker 

jeg at du bruker plast poser neste 

gang du handler kan du prøve å 

bruke en tøy pose eller en plastikk 

pose om og om igjen da hjelper du 

klima.  

 

Når du ser plastikk eller søppel prøv 

og ta det opp og kast den i den 

nærmeste søppeldunken da gjør du 

en forsjel. 

Prøv så godt du kan og hjelp kloden, 

klima og dyr. 

 

REDD KLIMA GJØR EN FORSKJELL😊 
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Hva liker du å gjøre på fritiden? 
Laget av: Nora L, Eva, Nora, Lea og Alida 

 

Erik 6.kl: Jeg liker 

å svømme i det 

deilige vannet og 

være med 

bestemor, hun er 

kjempe grei og det 

er også veldig gøy 

ute i skogen!  

   

Helle 40 år: 
Jeg er veldig 

glad i å være 

på tur, og 

sammen med 

familien min. 

Jeg pleier 

også noen 

ganger å trene med venninner.  

 

Mikkel 3.kl: Jeg 

liker veldig godt 

å spille fotball 

både hjemme 

og på skolen, 

jeg går på 

fotball oppe på 

Eik med broren 

min uten pappa. Jeg liker også å se 

på tv og i PAD, svømming er også 

gøy! 

Christina 3.kl: Jeg 

liker å være med 

vennene mine på 

skolen og 

hjemme, det er 

også gøy å 

svømme!                                                                                                                                                                                                                        

 

        

Vide 2kl: Jeg 

syns turn er 

veldig gøy. 

Noen ganger 

er jeg og 

svømmer i 

svømmehallen 

med lillebroren 

min. Jeg pleier også å leke med 

bamse og venner. 
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Silje 43 år
Jeg sorterer søppel. 
Prøver å være flink til 
å sykle eller gå 
istedenfor å kjøre bil. 
Jeg bruker 
handlenett 
istedenfor
plastposer. 

Solveig 58 år
Jeg kaster mindre, 
resirkulerer og 
bruker rester.

Nina 50 år
Jeg kaster 
mindre mat. Og 
prøver å ha 1 dag 
i uka hvor jeg 
ikke spiser noe 
kjøtt.

Irene 52 år
Sorterer søppel 
og sykler så mye 
som mulig.

Kaja 35 år
Jeg sorterer søppel, kjøper brukte klær,
Spiser middags rester og lar ikke vannet renne.

Hva gjør du for miljøet?
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Søta bror 
 

 

 

 

 

Petter, Hung og Dennis 

________________________________________________________
Vi har satt oss inn nabolandet vårt Sverige. Vi vet jo det vi 
Nordmenn er bedre enn svenskene i det meste. Men heldigvis har 
svenskene noe de er bedre enn oss på. 
__________________________________________________________________________________ 

 

Sverige er veldig kjent for prisene 

sine. Norge har veldig høyt sukker 

avgift derfor pleie oss nordmenn å 

dra til Sverige for å kjøpe brus, 

godteri og mat fordi det er så billig 

der.  

 

 

 

 

 

Sverige er kjent for Astrid Lindgren 

hun er en kjent forfatter som bor i 

Sverige, hun har skrevet mange 

bøker som: Pippi Langstrømpe, 

Ronja Røverdatter, Marikken og 

Emil i Lønneberget.  

  

De er også kjent for Greta Thunberg 

Hun er en 15år gammel jente, hun 

jobber for miljøet /FN. De har også 

funnet opp Ikea, Ikea er en bedrift 

som selger møbler og mye annet. 

 

23



The land of ice and fire 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Einy Bøen-Johnsen, Ane-Linnea Litleskare, Maximillian Indriel Langset og 

Caroline Johansen 

_________________________________________________________________ 

The land of ice and fire (Island) er en europeisk republikk som ser ut som en 
øy i nord-Atlanteren. Landet Island er kjent for vulkaner, geysir, islandshest 
og den blå lagune. 
_________________________________________________________________ 

Det bor ca. 330 000 innbyggere der. 
Det er Over 60% av landets 
innbyggere som bor i Reykjavik. 
Reykjavik er hovedstaten i Island og 
også landets største by.  
 
Island har en president og det betyr 
at de er en republikk. Presidenten 
heter Katrin Jakobsdottir. Hun har 
vært president siden 2013. 
Nasjonaldagen er 17. juni.  Og 
nasjonalsangen heter Lofsongur.  

Det offisielle språket er islandsk. 
Offisielt navn: Lyoveldio Island. 
(Norsk navn: Republikken Island.) 
 
Landet Island har kommet opp av 
havet etter mange vulkanutbrudd 
for mye mer enn 20 millioner år 
siden. Vulkanutbruddet som skjedde 
i 2010 på Island laget en askesky 
som gjorde at det ble problemer for 
flyene som fløy over Island, de 
kunne ikke fly der. 

Den blå lagune er et populært sted i Island. Det er veldig mange som drar dit. 
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Danmark er 

Legolandet 
 

 

 

Oda, Nima, Felicia, Nikoline, Malin og Silja 

Vi har funnet noen fakta om nabolandet vårt. Danmark er et populært 

ferieland. Mange nordmenn elsker røde pølser og Legoland. 

Fakta om landet: Hovedstaden 

heter København. Pengene deres er 

kroner, selv om de hører til EU. 

Kongeriket Danmark har sirka 

samme areal som Finnmark fylke. 

De har 13 fylker og 114 byer. 

De snakker dansk. Symbolet på biler 

er DK, på internett dk. 

Danmark er det sørligste landet i 

Norden og består av mange øyer. 

Nasjonaldagen: Nasjonaldagen er 

5.juni og nasjonalsangen heter «der 

er et yndig land». 

 

 

 

 

 

 

Litt om befolkningen: Danmark er 

den tetteste befolkningen i Norden. 

De har 5,7 millioner innbyggere i 

Danmark. 

Klima: Danmark har et litt mildere 

klima. Siden det ligger ved 

Nordsjøen nyter landet godt av 

nærheten til Golfstrømmen. 

Danmark er kjent for: LEGOLAND. 

Derfor kommer mange turister fra 

andre land for å besøke Danmark. 

De har mange hvite strender. 

Maten de er kjent for er danske, 

røde pølser og smørbrød. 

 

Kilder: Midgard 6 og snl.no 
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Forblåste Færøyene 
                                                                                                                     

 

 

 

Gard, Sindre og Matheo 

__________________________________________________________________________________ 

Færøyene er en liten øy gruppe som består av 18 hovedøyer. øygruppen 
ligger nor for Skottland og omtrent 600 km vest for Bergen. 
________________________________________________________ 
Dette er litt info om Færøyene  
 
Dagens befolkningstall er på rundt 
50 000 innbyggere. 
  
På Færøyene snakker de færøysk og 
Dansk. 
  
20 000 mennesker bor på og rundt 
hovedstaden Torshavn.  
Arealet er 1399 km2. Nasjonaldagen 
til Færøyene er 29 juli. 
Nasjonalsangen er Du mitt meget 
fagre land, men på færøysk heter 
nasjonalsangen Tú allfagra land 
mitt. 
 

 

 

 

 

 

Færøyene tilhører Danmark, men 

bestemmer veldig mye selv 

Det er dobbelt så mange sauer som 

mennesker på alle øyene til sammen 

på Færøyene. Veldig mye av 

Færøyene er beite til sauer.  

G! festivalen er den årlige 

musikkfestivalen på Færøyene, og er 

den eneste utendørs festivalen de 

har. 

 

Kilder: snl og wikepedia 

 

 

 

Bildetekst 
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Grønland er  
verdens største øy 
 
 

                                                                                                                     

 

Flagget til Grønland 

Mathias og Ask 

__________________________________________________________________________________ 

Øya Grønland består av 81,1 prosent vann med isbreen. 

_________________________________________________________________

Hovedstaden til Grønland er Nuuk. 
Der bor det 17 635 mennesker. 
Grønland er et monarki og tilhører 
Danmark.  Donald Trump har godt 
ut med at han ville kjøpe Grønland. 
Geografisk hører Grønland til Nord 
Amerika, men politisk til Europa. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grønland er kjent for å være 

verdens største øy.  På Grønland bor 

det 56 295 mennesker, men det bor 

flere folk i Danmark.                                                                 

 
Kilder: SNL  
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De tusen sjøers land 
 

Lea, Alida, Nora, Nora L og Eva 

____________________________________________________
I Finland drikker de mest kaffe i hele verden. 

Nasjonaldagen til Finland er 6. desember og morsdagen er 10. mai. 
__________________________________________________________________________________ 

Finland er en republikk i Europa, 

lengst øst i Norden. Hovedstaden i 

Finland heter Helsingfors og er 

landets største by. Helsingfors blir 

også kalt Østersjøens datter. Den 

har mange øyer rundt seg. 

Finland ligger innerst i Østersjøen og 
har grenser mot Sverige, Norge og 
Russland. Det står (Suomi) på varer 
som kommer fra Finland. 
 
I Finland er det veldig vanlig å gå i 

badstue som heter sauna på Finsk.  

 

 

 

Julenissen kommer fra Finland. 

Finland er kjent i utlandet for sin 

arkitektur og design.  

Papirindustrien i Finland er den 

største industrien for landets 

eksport og den viktigste i Norden.  

 

Skolen i Finland er regnet for å være 

det beste i Europa.  

 

                                                                    

Kilder: Midgard 6, Aschehaug, 2008 

og snl.no.  
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Lekser dreper 
fritiden     
 

 

 

 

 

 

Eva, Nora L, Nora, Alida og Lea 

__________________________________________________________________________________ 

Mange barn er lei av lekser, derfor er det mange som klager til foreldre 

og lærere. Noen har lekser, men andre har ikke. Jeg liker heller ikke 

lekser, derfor vil jeg ha en slutt på det. Det tar min fritid. 

____________________________________________________________________________ 

Jeg vil ha en slutt på lekser fordi det 
er etter skole tid og for det første 
tar det fritid. De som bruker lang tid 
på lekser får ikke tid med venner 
eller aktiviteter, og noen som har tid 
til aktiviteter må kanskje gjøre det 
etter de er ferdig med aktiviteten og 
må derfor legge seg sent. 

 
Og for det andre er det kanskje 
noen som har foreldre på jobb til 
sent og for derfor ikke den hjelpen 
de trenger, eller så kanskje ikke 
foreldrene er så gode på lekser og 
kanskje ikke vet hvordan man 
hjelper til med lekser. 
 
Og for det tredje er det dumt å i det 
hele tatt ta fritid til barn, men også 

at de ikke får være sosiale som er 
viktig for barn, for at de skal trives 
og ha venner på skolen. 
 
Jeg synes det er fint å få si sin 
mening om lekser son at de som 
trenger ekstra hjelp for det. Barn 
er veldig viktig i denne saken for 
det er ofte en grunn til at barn 
unngår lekser og ikke liker det. 
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Hvorfor gjør vi 
lekser? 
 

 

 

 

Einy Bøen-Jhonsen, Ane-Linnea Litleskare, Maximillian Indriel Langseth og 

Caroline Johansen 

__________________________________________________ 

Når voksne kommer hjem så er de ferdige med jobben for dagen, men 

når vi kommer hjem er det lekser som vi må gjøre. 

__________________________________________________________________________________ 

 

Vi er slitne etter skolen og da vil vi 

slappe av, men det kan vi ikke fordi 

vi må gjøre lekser med en gang. 

Voksne er ikke alltid til stede når vi 

trenger hjelp, og alle voksene 

forstår ikke de nye læremåtene. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Det er mange som har 

fritidsaktiviteter som de skal på 

etter skolen, og da kan det hende at 

de kommer hjem når det er sent og 

da må de gjøre leksene på kvelden 

når de er trøtte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LEKSER DINE TIDSTYVER              
 

Ask 

_________________________________________________________________________________ 

Lekser er noe unødvendig det er der bare og jeg blir ikke bedre.  

__________________________________________________________________________________ 

Lekser tar all fritiden din de er der 
bare når du heller kunne være sosial 
eller med venner. 
 
Du lærer ganske lite av lekser du 
gjør bare de samme igjen som du 
gjorde på skolen. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jeg synes at lekser er dårlig det bare 

er i veien det har mange dårlige 

sider og en bra. 
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Gaming er gull                  
 

 

 

 

 

Mathias, Sindre, Matheo og Ask 

__________________________________________________________________________________ 

Veldig mange voksne sier til barna sine at de bare kan få spille så 

og så mye, men egentlig er spilling bra.  

__________________________________________________________________________________ 

 

Når man spiller, får man bedre 
reaksjonsevner og det er veldig fint 
og ha bedre reaksjonsevner ikke 
bare i spill, men også i den virkelige 
verden.  
 
Når man spiller, kan man lære andre 
språk for eksempel engelsk og det er 
veldig fint. Hvis man er i utlandet så 
kan det være lurt å være god i 
engelsk. Da kan du snakke med de 
fleste.  
 
Veldig mange voksne synes at 
gaming skader øynene, men det 
finns Gamingbriller spesiallagd sånn 
at det ikke skader øynene dine.  
 
 
 
 
 
 

Man er også veldig sosial når man 
spiller. Man snakker med andre og 
kan spille med venner og veldig 
mange spill er strategi spill og da 
lærer man seg og finne en lur 
strategi. Det gjør at man kan finne 
strategier fortere i for eksempel spill 
i mattetimen.  
 
Jeg synes Gaming er veldig fint og 
bra for hjernen og ikke noe galt 
med. Men selv om Gaming er bra 
for hjernen må man også være i 
fysisk aktivitet. 
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Spill-lanseringer 2019-2020

Utviklere:
Mossmouth/Blitworks
Utgiver: Blitworks
Lanseringsdato: ikke fastsatt
Et eventyr spill som først ble 
populær i 2013. Spleunky1 har 
også er gratis versjon/demo 
som er lett å installere i 
PlayStation stor. Jeg håper at 
spleunky2 også får en gratis 
versjon/demo.

Platform: 
PlayStation/Xbox0ne/Switch/Wind
ows.
Sjanger: Action 
Slippdato: 15. november 2019
Utgivere: Bandai Namcom
Entertainment Europe
Utviklere: Funsolve
Er et action og eventyr spill som 
kommer i november.
Jeg er spent om hva som kommer 
til å måte meg.
De har ikke gitt moen hint.

10 Best video games 
Comino 2020
Dette er top 10 Beste 
spillene som kommer i 
2020
1 Journey     
to The Savage Planet
2 Table Manners
3 Cake Bash
4 Phogs
5 Moving Out
6 Ooblets
7 Carrion
8 spiritfarer
9 Fall Guys
10 Streets of Rage 4

33



Fotball er livet 
 

Dennis og Wesam 

Fotball er gøy fordi det er gøy å 

spille sammen med venner å ha det 

bra, også er det sunt for kroppen vår 

og du blir aktiv av det. Du kan lære 

deg å samarbeide og du får frisk luft.  

Andebu skal hete  
Andeby 
 

 

 

Petter Spange 

__________________________________________________________________________________ 

Andebu har hatt en avstemning om navn og skal hete Andeby. 

__________________________________________________________________________________ 

De i Andebu har bestemt at det skal 

hete Andeby fordi det er så mange 

som liker Donald Pocket. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Det har verdt avstemning og de har 

bestemt at Andebu skal hete 

Andeby. 
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Marianne og Sol



Fleip eller Fakta 
 

 

 

 

 

Wesam Wail Hissne 

_________________________________________________________________ 

Her skal dere gjette om det er riktig nyhet eller ikke. Altså fleip eller fakta. 

_________________________________________________________________ 

Donald Trump er en dame. 

Fleip eller fakta? 

 

Halloween starter 31.oktober. 

Fleip eller fakta? 

 

Donald Trump er 73år. 

Fleip eller fakta? 

 

 

 

 

 

 

 

En mann tok med seg en pc fra 

Elkjøp fordi han ikke hadde råd til 

det, men han kjøpte en I Phone 11 

pro Max likevel. 

Fleip eller fakta? 

 

Ronaldo scoret sitt mål nr. 700 i år. 

Fleip eller fakta? 
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Kan du løse dette? 
 

 

 

 

Einy Bøen-Johnsen, Ane-linnea Litleskare, 

Caroline Johansen 

Her har du noen gåter! 
 

Tre jenter skulle gå til skolen, men 

de måtte dele en paraply, alle 

Kom dit helt tørre. Hvordan? 

 

Jeg kan være hvilken som helst 

farge.  

Jeg kan henges opp på veggen. 

Det er en aktivitet å lage meg. 

 

Den kan være svart og hvit eller 

hvit og brun. 

Det er et dyr.  

Den sier mø. 

 

 

 

 

Den går fra 0-10. 

Den har 100 tall. 

1,10 og 5 pleier folk og syntes er 

enklest. 

De fleste voksene kan den. 

 

Jeg er rund. 

Jeg er en sport. 

Jeg er populær. 

Man sparker meg. 

Jeg er på tv. 
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Vitser og gåter 
Ask, Gard, Matheo og Mathias 

Det var en gang så ble det en 

korridor. 

 

Det var en gang en svenske som 

skulle på besøk til nordmannen, 

men når han kom fram fant han en 

lapp på døra. På lappen sto det «ha 

ha lurte deg jeg er ikke hjemme i 

dag». Da bestemte svensken seg for 

å skrive en lapp tilbake. «ha ha jeg 

har ikke vært her heller». 

 

Eleven som ringer til skolen en 

morgen. 

- Jeg tror det er best sønnen min blir 

hjemme i dag. Han er ikke riktig 

frisk. 

- Jaha, hvem er det som ringer? 

- Det er moren min 

 

Hvis en hane legger et egg på 

grensen til Norge og Finnland hvilket 

land eier egget? 

 

Hva kaller du en person som tør å 

stikke den ene armen sin inn i 

munnen til et monster? 

 

 

Ola satt og spiste potetgull i timen. 
da sa læreren -det vil jeg ikke ha noe 
av. -så bra for jeg har jammen meg 
ikke tenkt og dele med deg. 

Det var en gang en nordmann som 
hoppet opp og ned på et kumlokk og 
sa 89, 89, 89, 89, 89, 89, 89, 89, 89, 
89, 89, 89, 89, 89, 89, 89, 89. Da det 
kom en svenske forbi og svensken 
spurte hvorfor han hoppet opp og 
ned og sa 89. Da svarte nordmannen 
at det var gøy og lurte på om han 
hadde lyst til å prøve. Da svarte 
svensken ja. Når svensken begynte 
og hoppe trakk nordmannen vekk 
kumlokket og svensken datt nedi. 
Han satt på plass kumlokket og 
begynte og hoppe på nytt. Denne 
gangen sa han 90, 90, 90, 90, 90, 90, 
90. 

 

90 90 90 90 
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Finn syv feil
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