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AKS JUNIOR
SISTE NYTT

TAEKWONDO

AKS inviterte
foresatte til
taekwondoshow og
medaljeutdeling.

VINTEREN ER HER!
Barna på Haugenstua Aktivitetsskole jubler for snøen.
Barna har ventet på snø i hele høst og endelig kan alle nyte aking i de flotte
omgivelsene på Haugenstua Aktivitetsskole. På AKS tilbys det aking med
både rumpeakebrett og madrasser. Alle assistentene på AKS sørger for både
et velfungerende køsystem i akebakkene og at alle barna deler på de
tilgjengelige akebrettene.

N

AKS-HALLOWEEN 2018

TEATERFORESTILLING
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KANONBALLTURNERING

Over 70 elever
deltok på høstens
turnering. I finalen
møttes et lag fra
1.trinn og et fra
4.trinn.

NY KUNST

En argentinsk
kunstner ga nytt liv
til to av skolens
vegger!

AKS JUNIOR — KUNST

17/12/2018

Hva mener barna om
den nye kunsten?
Barna på Haugenstua AKS har delt sine
meninger om den nye kunsten som har
dukket opp på to av veggene til
Haugenstua skole.
I samarbeid med Urban Samtidskunst fikk
Haugenstua AKS besøk av en argentinsk
kunstner, som ga nytt liv til to store vegger.
Hennes kunstnernavn er “Animalitoland” og er å
finne på vegger rundt hele verden. Kunstverket
er preget av Haugenstua-lampen som et symbol
på lys, og lys som et symbol på energien som
strømmer gjennom skolen.

AKS-journalist Leonita intervjuet Alina (3B),
Malike (3B) og Crystal (3B). Jentene mener
kunsten er både fin og kul. — Den er fin fordi
hun bomma ingen steder.

“Den er fin fordi hun
bomma ingen steder.”

“Hva synes du om den nye kunsten?”
AKS-journalistene oppsøkte barna på
Haugenstua Aktivitetsskole for å spørre om
kunsten.

Mehdi møtte på guttegjengen Khalid (3B),
Bonsa (3A) og Jacop (3B). Ifølge Khalid og
Jacop er kunsten “passe fin”, mens Bonsa mener
at kunsten er “bra”.

Mehdi og Vikki intervjuet Kamal (3B). Ifølge
Kamal var kunsten “passe bra” fordi han liker
fargene.

Et flott tiltak
De to nye kunstverkene blir tatt imot med
positive tilbakemeldinger fra både barn og
voksne. Å gå fra en kjedelig gråfarge til et
levende kunstverk, er uten tvil — et flott tiltak!

Ayman og Crystal snakket med Alexandra (3A),
Erza (3A), Hawa (3B) og Soha (3A). Jentene
mener kunsten er bra utført, fordi den har masse
farger og selve tegningen er fin.
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AKS JUNIOR — BILDER

17/12/2018

AKS JUNIOR FOTOGRAFI
AKS-journalistene har tatt høstbilder rundt omkring på Haugenstua Skole. Her har
fotografene tenkt på komposisjon og formidling.
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AKS JUNIOR — DAGEN PÅ AKS

11/12/2018

INNHOLDSRIKE DAGER
PÅ HAUGENSTUA AKS

Aks-journalist Anne Ermira var ivrig under sin
spørrerunde og klarte å intervjue totalt ni barn.
Her er noen av intervjuene:

AKS-journalistene intervjuet en rekke
barn for å finne ut om deres hverdag
her på aktivitetsskolen.

Hafsa (3A): Jeg har lekt har’n. Også har jeg lekt
mamma og pappa.

Intervjuene foregikk på en fredag, der det blant
annet med stilt to spørsmål under intervjuene:
“Hvordan har dagen din vært og hva har du
gjort i dag?”

Sara Eli (2A): Jeg har danset til Casablancasangen.

Journalist Vikki intervjuet Crystal (3B), Hawa
(3B), Nzigire (1B) og Khalid (3B). Både Crystal
og Hawa mener dagen har vært sånn passe. De
hadde også vært på disko og danset.

Zuzana (1C): Jeg har perlet.

Calvin (1A): Jeg har lekt.

Alina (3B): Jeg har vært på disko, spilt og perlet.
Kisha (2B): Jeg har vært på disko, gått på tur til
snegleparken, vært på skolen og spilt fotball.

Nzigire har hatt en bra dag, der hun har lekt
veldig mye. Khalid hadde også en bra dag,
særlig fordi han hadde spilt fotball.
INNHOLDSRIKT
På Haugenstua AKS er det helt avgjørende at det
finnes rom for både lek og læring. Det er et stort
fokus på det sosiale, der alle barn kan føle en
tilhørighet. Hver dag tilbyr AKS ulike aktiviteter
som fremmer glede blant barna, fysisk aktivitet
og læringsstøttende aktiviteter.

“I dag har jeg lekt
veldig mye.”
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AKS JUNIOR —LÆRING

11/12/2018

ALFABETET
Kan du gjenkjenne alle
bokstavene nedenfor?

(Bildet er hentet fra: https://www.pinterest.co.uk/pin/501377371006388298/)
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AKS JUNIOR — KANONBALLTURNERING

11/12/2018

FINALE I KANONBALL

BILDER

AKS-journalistene fikk et uventet
oppdrag mandag 26. november. Alle
journalistene ble innkalt til et
hastemøte for å dekke dagens finale i
kanonball.
Spente barn fra AKS samlet seg i gymsalen på
Haugenstua Skole for å se på finalekampen. De
to lagene som hadde klart å komme seg helt til
finalen var klare for å kjempe om en 1. plass.
Laget fra 4. klasse skulle møte et lag fra 1.
klasse. Det har vært en imponerende prestasjon
fra begge lagene i turneringen, men det var bare
ett lag som kunne stikke av med seieren.
Hvem tror du vinner i dag?
AKS-journalistene Leonita, Ayan A, Vikki, Anne
Ermira og Nora intervjuet en rekke seere under
finalekampen. Totalt 10 personer fikk
spørsmålet “Hvem tror du vinner i dag?”.
(Under kan du se resultatet av
meningsmålingen)
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AKS JUNIOR — KANONBALLTURNERING

11/12/2018

HVEM VANT? VI VANT!
Etter en intens kamp mellom 1. og 4. klasse i kanonball, gikk seieren til 4.
klassingene. Spillerne fra vinnerlaget fikk utdelt diplom like etter kampen.
Hvordan føles det å vinne en turnering? Hvordan har lagspillet vært utfordrende for spillerne? Dette
er bare noen av spørsmålene AKS-journalistene lurte på. AKS-redaksjonen møtte vinnerne rett etter
kampen og intervjuet noen av de.

Kenny (4A) stilte opp til intervju:

Robin (4A) stilte opp til intervju:
Hvordan føles det å vinne? “Det føles bra”.

Hvordan føles det å vinne? “Bra”.

Hvordan har det vært å spille med laget?
“Digg”.

Hvordan har det vært å spille med laget? Bra.
Det er et bra lag”.

Hvem synes du var banens beste under denne
turneringen? “Alle guttene i 4.trinn”

Hvem synes du var banens beste under denne
turneringen? “Hele laget vårt”

Hva synes du var utfordrende med
kanonball? — “Ingenting”.

Hva synes du var utfordrende med
kanonball? — “Ingenting”.

PSST…
1. trinn har knekt koden på hvordan spille bra kanonball:

“Kast ballen over til de som er slått ut, slik kommer man helt til finalen”
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AKS JUNIOR — AKTIVITETER PÅ AKS

11/12/2018

A

KTIVITETER FOR ALLE

Helt siden høst har Haugenstua
Aktivitetsskole opprettet en rekke NYE
og SPENNENDE aktiviteter for alle
barna på AKS. Disse aktivitetene blir
arrangert minst én gang i uken.
AKS-journalistene har oppsøkt en rekke barn for
å finne ut mer om hvilken aktivitet de er med
på, og ikke minst, om aktiviteten er gøy.
Journalistene har også valgt ut et eget “siste
spørsmål” de ville stille intervjuobjektene. Disse
spørsmålene var av ren nysgjerrighet!
Nathan, Mehdi og Ayan A intervjuet Leon (3B).
Leon har meldt seg på fotballskolen på AKS og
han spiller fotball på Rommen etter skoletid.
Ifølge Leon har han fotball hver onsdag og
torsdag.
— Hva er favorittmaten din? “Spaghetti”
Vikki og Crystal møtte på Alina (3B).
Alina går på jentefotball på AKS, og aktiviteten
blir holdt på skolen hver onsdag, i ballbingen.
Ifølge Alina er det en morsom aktivitet.
— Hvilken sang liker du? “Jeg liker Casablanca”

AKTIVITETER
HIPHOP-dans

Anisa og Ayman intervjuet Malak (2A).
Malak går på fotball og under aktiviteten trener
de på pasninger. De spiller fotball i ballbingen
hver mandag. Grunnen til at Malak liker denne
aktiviteten, er fordi det er det beste hun vet om!
— Hvem er vennene dine? “Anisa, Ayman og
Alina”.

DJ-kurs
Fotballskole
TAEKWONDO
AKS Junior Redaksjonen
Gitarkurs
LYDBOK
Sjakklubb

Ismail og Nora intervjuet Jacop (3A).
Jacop går på fotball i ballbingen og danser på
allrommet.
— Hva gjør du på fritiden? “Jeg spiller Fortnite”

Leseklubb
Fotball
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AKS JUNIOR — VINTER PÅ AKS

11/12/2018

V

INTEREN ER HER!

Endelig har snøen falt på bakken og vinteren kan nytes for fullt!
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AKS JUNIOR — VINTER PÅ AKS

11/12/2018
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AKS JUNIOR — REKLAME

R

11/12/2018

— FOR REKLAME!

På Haugenstua AKS er det massevis av leker og spill å velge mellom. Våre AKSjournalister har valgt ut noen av deres favoritter. Har du en kjedelig dag? Få med
en venn eller to og prøv ut våre utvalgte favoritter!

CRYSTAL anbefaler.. TWISTER!

SOHA anbefaler.. VILDKATTEN!

“Leken er sånn at man spinner
og man må ta for eksempel høyre
fot på grønn. Det er max 5 som
kan spille spillet.”

“Den kan 10 mennesker spille.
Man kan spille med familie og
man kan spille med venner.”

MALIKE anbefaler.. GJETT HVEM!

AYMAN anbefaler.. BABY!

“To mennesker kan spille den.
Man må gjette hvem man valgte
i spillet.”

“Man kan leke mamma og pappa.
Alle kan leke med babydukke.”
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AKS JUNIOR — REKLAME

11/12/2018

AYAN A anbefaler.. SJAKK!

ANISA anbefaler.. KABOOM!

“Bare 2 kan spille spillet. Leken er
gøy og man må tenke taktisk og
strategisk.”

“Man kan trekke pinner. Ispinnene
har farger og bokstaver. Mange
kan spille den sammen.”

HAFSA anbefaler.. TRAVELLINO KIDS!

ALEXANDRA anbefaler.. FARGEBLYANTER!

“6 personer kan spille. Den
inneholder kort og forskjellige
folk.”

“Man kan tegne og fargelegge med
de. Mennesker bruker
fargeblyanter.”
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AKS JUNIOR — TEGNESERIE

11/12/2018

Laget av: Hawa

Laget av: Malike

13

AKS JUNIOR —TEGNESERIE

11/12/2018

Laget av: Alexandra

Laget av: Crystal

Laget av: Anisa
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AKS JUNIOR — TEGNESERIE

11/12/2018

Laget av: Hafsa

Laget av: Maria Ø.
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AKS JUNIOR — TEGNESERIE

11/12/2018

Laget av: Ayan A
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AKS JUNIOR — GJETT HVA JEG FØLER

11/12/2018

KAN DU GJETTE HVA JEG FØLER?

Svar:____________________

Svar:____________________

Svar:____________________

Svar:____________________

Svar:____________________

Svar:____________________

Under bildene kan DU skrive hva du tror personen føler.
Glad? Spent? Sint? Frustrert? Redd? Trist? Sjenert? Overrasket? Stolt? Bekymret?
17

AKS JUNIOR — HALLOWEEN PÅ AKS

11/12/2018

H

ALLOWEEN PÅ AKS

“Over 180 barn deltok da AKS markerte årets skumleste dag med en stor
Halloweenfest på onsdag”.
“Den feststemte dagen ble startet med
tacoseriering for hele gjengen. Etter det var det
rebusløp der barna hadde elleve poster de
kunne gå “trick or treat” på. For å fylle opp
godteposen måtte de blant annet delta i
sekkeløp, treffe blink, mestre “gulvet er lavet”,
danse limbo, kunne rim og regler, gjennomføre
“Ninja befaler” og gjette seg frem til hva som var
inne i de skumle boksene. Vi håper og tror barna
hadde det gøy som de voksne, og gleder oss
allerede til neste år!”

Hvorfor har du valgt å være klovnen fra ITfilmen? - “For å være skummel”, svarer Jacob
(3B) Hva liker du best med Halloween på AKS?
- “Male seg og å få godteri”.

— Slik lyder den overnevnte nyhetsteksten på
www.haugenstua.osloskolen.no. Jeg tok en
runde rundt for å intervjue barna under selve
festen. Ingen tvil om at gjengen koste seg!
Limbo og Cyber Prinsesse
Alin (3A) sitter i stolen og blir sminket av
kveldens sminkør Anine Halvorsen, baseleder på
AKS for 3. og 4.trinn.

En smilende elev fra 1. trinn
Inne på basen til 1. klasse finner jeg Nzigire
(1B) som smiler fornøyd sammen med
venninnene sine.

Hva blir du sminket som? - “Jeg vet ikke”, svarer
Alin. “Cyber prinsesse” utbryter sminkør Anine.
Hva er gøy med halloween på AKS?
— “Spise godteri!”
Hvilke stasjoner har du vært innom i kveld?
— “Jeg har vært på treffe blink, boks-leken og
limbo”. Hvilken likte du best? “Limbo”, svarer
Alin med et smil om munnen.

Hva har du kledd deg ut som?
— “Ingenting”.
Hva har du på hodet ditt da?
— “En som går i 1C lånte meg en minnie-mushårbøyle”. (#Smelt)
Hva synes du har vært morsomt i kveld da?
— “Jeg liker AKS! Det er veldig gøy. Jeg gledet meg
masse og jeg likte alle stasjonene!”.

IT-Clown
I gangen treffer jeg på en skummel klovn.
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AKS JUNIOR — HALLOWEEN PÅ AKS
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AKS JUNIOR — HALLOWEEN PÅ AKS
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AKS JUNIOR — JOURNALISTENE VÅRE

11/12/2018

V

ÅRE JOURNALISTER TAKKER FOR I ÅR

Dette er gjengen som har vært med på AKS Junior Redaksjonen siden høsten 2018.
De har formidlet meninger og historier blant barna på Haugenstua Aktivitetsskole.
De har lært å intervjue, jobbe selvstendig og i grupper med oppgaver. Ikke minst,
har de lært å bruke både kamera og lydopptaker. Avisen er deres sluttprodukt, og
denne gruppen fortjener en velfortjent klapp på skulderen.

VISSTE DU..
At på vår hjemmeside oppdateres det jevnlig hva både Haugenstua skole og Aktivitetsskolen gjør
under hele skoleåret? https://haugenstua.osloskolen.no/

21

AKS JUNIOR — JOURNALISTENE VÅRE

11/12/2018
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AKS JUNIOR — JOURNALISTENE VÅRE

11/12/2018

VISSTE DU..
At AKS-journalistene har hatt ulike øvelser med bruk av kamera? De har knipset bilder på de
aller fleste stedene på skolen, og det mest populære stedet var definitivt på “Disko Fredag”
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AKS JUNIOR — JOURNALISTENE VÅRE

11/12/2018

ALLE BIDRAG
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Leonita 3B
Ismail 3A
Malike 3B
Hawa 3B
Crystal 3B
Vikki 3B
Anisa 3B
Ayman 3B
Ayan A 3B
Nathan 3B
Mehdi 3B
Nora 3A
Anne Ermira 3B

TUSEN TAKK:
Fra tidlig høst var AKS-journalistene en liten gjeng. Redaksjonen har frem til nå vokst til å bli
en større gruppe av unge talenter med stor arbeidskapasitet. I løpet av ukene har vi vært
innom hva en avis faktisk er, hva den inneholder og hvorfor man lager en avis. Barna har lært
en rekke begreper og fått erfaring på hvordan det er å jobbe som en journalist i en AKSredaksjon. Jeg ble spesielt oppmerksom på hvor raskt barna har lært seg tekniske
ferdigheter. Barna har lært både å bruke kamera og lydopptaker under et intervju. AKSjournalistene har vært utrolig flinke til å gjennomføre oppdrag og oppgaver både
selvstendig og i grupper. Jeg er utrolig stolt av AKS-journalistene og deres innsats!
Vi i AKS Junior ønsker alle en riktig fin juleferie.
Vi sees over nyttår!
God jul,

Maria Øverlien & Anine Halvorsen.
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