
Alle barn bør 
prøve å spille 
teater! s. 9

Vi bygger ny skole! 
Elevene har møtt  
arkitektene i Inspiris.

Lurer du på hva det betyr å 
dyrke økologisk? Det vet  
Tomine og Rebekka i 5. klasse!

Les om hva 5. klasse mener 
om Tsatsiki-bøkene. 

Sander forteller om sitt 
barndomsparadis. Lurer 
du på hvoran det er der? 

Steintavla junior
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Gratulerer med dagen! 
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Rockbekka!

Familieekspedisjonen

På dagtid jobber Rebekka i åkern, eller 
på Steinerskolen, på kvelden går hun 
på scenen...

Sanne Marie i 5. klasse gledet mange 
familier da hun deltok i første sesong 
av familieekspedisjonen på NRK.

LITT GRØNNERE

Kasta, men ikke bortkasta
Lær hvordan du kan forvandle et gam-
melt skateboard, til en kul hylle!  
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LEDER
Det å lage skoleavis på skolen har vært et  
etterspurt prosjekt fra elevene. Kan ikke vi 
lage en skoleavis? Så klart vi kan!

Klassene 5,6. og 7, ble invitert til å delta.  
Vi hadde et skoleavismøte, der alle som var 
interessert i å være med, kunne komme med 
ideer og innspill. Elevene flommet over av 
tanker om innhold, navn på avisen, og ikke 
minst hvor mange utgaver som skulle 
komme ut i året. 12.minst! Da vi skulle sette 
i gang, fikk vi derimot litt problemer. Det var  
vanskelig å finne tider der alle kunne møtes, 
og å møtes litt etter skoletid var (på gjeld- 
ende tidspunkt) HELT uaktuelt! 

Vi har gjennom arbeidet med denne første  
utgaven funnet en arbeidsmåte som kan  
fungere bra, også i framtiden. Avisutgavene 
må bli resultat av et klassearbeid. Første- 
utgaven ble derfor gitt til 5. klasse som  
skulle ha to uker norskperiode. Elever fra 6. 
og 7. klasse ble invitert som Frilansere. På 
den måten, vil de ulike avisutgavene bli  
preget av de klassene som skriver den, og 
hva den aktuelle klassen er opptatt av for 
øyeblikket. Alle elever på skolen skal likevel 
få bidra med saker, meninger, tegneserier og 
ideer gjennom å være Frilansere. 
 
Layout? En avis må se ut som en avis. Noe 
annet blir helt feil! Vi har derfor fått hjelp av 
Johannes, tidligere elev ved skolen, til å lage 
en avislayout som passer oss. Tusen takk, 
Johannes!

Denne første utgaven av avisa vår blir delt 
med dere på selveste 17.mai! 
Hipp hurra for Norge og grunnlovsdagen!
Hipp hurra for Steintavla- Junior.

- Anne Marit

REDAKSJONEN 
5. KLASSE

Sander

Frilanser Frilanser Frilanser

Kristoffer

Thomas

Sanne

Eva

Julian

Frida

Thea

Junifer

Tomine

Mia

Lodin

Birgitta

Ola

Amita

Oliver

Er det noe galt med meg?

www.ung.no

Det er ikke innafor å 
holde noen utafor

I Norge rammes rundt 63 000 skoleelever av 
mobbing hver måned.

An
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Am.

Denne fine gjengen har laget stort sett 
alt innholdet i denne skoleavisen. De ut-
fordrer herved en ny klasse til å gjøre det 
samme! Håper du liker den :) 
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Tekst: Ola 
Foto: Mia 

-Min rekord er sammenhengende 3142 hopp på 
en hoppestokk. Jeg følte meg stolt da jeg satte 
rekorden.  Jeg tok rekorden ved kjettingen på 
skolen.

-Hoppestokken jeg brukte var svart og den var 
litt tung. Jeg tror at jeg kommer til å ha rekorden 
lenge. Det er så langt ingen som har prøvd og ta 
rekorden fra meg men jeg håper at noen vil  
prøve, forteller Thomas. 

Thomas forteller om hoppestokk-
rekorden sin! Så langt er det ikke 
noen som har klart å slå den, men 
det gjenstår å se!

3142 hopp 
på hoppe-
stokken!

Fra jord til bord på  
Moland Andelsbruk

NYHETER NYHETER

Tekst: Tomine
Foto: Rebekka

Moland andelslandbruk 
er en åker hvor det dyrkes 
økologiske grønnsaker.  
Privatpersoner, eller f.eks 
skoler og foreninger, kan 
kjøpe en andel i åkeren. I 
fellesskap med de andre 
som har kjøpt andeler. 
Steinerskolen har 2  
andeler i åkeren. Det er et 
stort og flott sted og det er 
mange som har en andel i 
åkeren.                

Hun som startet prosjektet 
heter Lærke og er fra  
Danmark. Hun startet i 
2017. I mange andre land 
er det mer vanlig med an-
delslandbruk, enn det er i 
Norge.

Hva er økologiske grønn-
saker?  Økologisk betyr at 
det ikke er sprøytet med s 
prøytemidler og at all 
gjødsel er naturlig. Det 
gjør grønnsakene mye 
sunnere for oss som spiser 
dem. 
 
I åkeren dyrkes det  
squash, jordbær, salat, 
brokkoli, grønnkål, hvit-
kål, poteter, rødbeter, gul-
rot, bønner, savoykål, og 
masse annet.  Når grønn-
sakene er klare for å høs-
tes, kan andelseierne høste 
en gang i uka. Da  
plukker de en hel kasse 
hver med friske grønnsa-
ker- helt uten plastembal-
lasje!

Ved åkeren er det utedo 
som ble bygd av andels- 
eierne i 2017, og et pause-
skur hvor man kan slappe 
av. De lager mat og kaffe 
på bålpanne og har sosiale 
treff i tillegg til dugnader. 

Her på skolen er vi ofte 
på andelsbruket. I 4,5 og 
6 klasse, er det å arbeide 
med jorda, en del av  
naturfaget. 5 og 6 klasse 
skal ut og plukke søppel og 
plast ganske snart. Etter 
det skal vi plante planter 
og så til årets avling. 
 

Foreldrene blir invitert til 
å vanne og luke litt  
gjennom sommeren, slik 
at det ikke gror igjen når 
vi ikke har skole. Når  
høsten kommer, skal vi 
ut for å høste i åkeren. 
Grønnsakene bruker vi til 
matlaging på skolen.

Rebekka, Frøydis og  
Anders er med i Grønt råd 
på skolen. De passer på at 
lærere og elever gjør det 
de skal.

Foto: På dette jordet dyrkes 
mange forskjellige  
grønnsaker .
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SØSTRENE KJEVIK   
- et fantastisk sted å være!    

NYHETER NYHETER

Tekst: Junifer og  
Birgitta
Foto: Anne Marit

Hvor bor dere?
- Vi bor i Asker som er rett 
utenfor Oslo.

Hva heter firmaet deres? 
- Det heter Inspiris. Vi 
tegner for det meste skoler 
og barnehager og mange 
av dem er steinerskoler og 
steinerbarnehager. Sidsel 
er utdannet interiørarki-
tekt og jobber også som 
kunstlærer på Rudolf Stei-
nerhøyskolen i Oslo. Jan 
Arve er arkitekt. Sammen 
driver de Inspiris hjemme-
fra, med kontor, tegnestue 
og verksteder. Når vi job-
ber med å lage et hus, byg-
ger vi ofte modeller, gjerne 
i plastelina, vi tegner for 
hånd og på avanserte arki-
tekttegneprogram på PC.

Hva ble dere inspirert av 
da dere kom hit? 
- Vi ble inspirert av den 
fine tomten, det gamle  
huset og av å møte eleve-
ne!

Kan dere røpe noen  
hemmeligheter?
- Som dere sikkert vet, så 
skal det bli en kantine. 
Den håper vi blir fargerik 
og frisk. Det skal også bli 
en sal med scene og bal-
kong.

Vi spurte til slutt om de 
hadde noen yndlingsfar-
ger?
- Yndlingsfargene til Jan 
Arve er oransje og turkis, 
men jeg prøver å like alle 
fargene like mye fordi jeg 
er malelærer og må vite 
når jeg skal bruke hvilke 
farger, smiler Sidsel. 

Ny skole med  
inspirerende Inspiris
Junifer og Birgitta har intervjuet Sidsel 
og Jan Arve fra Inspiris. De skal tegne 
den nye skolen vår innvendig og sette 
farger på den nye skolen. 

 
Tekst: Sander  
Foto: Unni 
Det er en fin gård med 
masse dyr. Det er også et 
stort og fint uteområde. 
Her kan vi leke å gjøre 
gøye ting.
Vi kan leke sisten, gjemsel 
og stiv heks. Er du heldig 
kan du sitte på med fire-
hjulingen til Sander. Det 
er et fint sted for å grille 

og spise mat. De som eier 
gården er de tre søstrene 
Kjevik. Det er også noen 
andre som arbeider der.

Det bor 4 lamaer hos  
søstrene Kjevik. De er  
rolige og vokter sauene.  
De kan skremme vekk dyr 
som er større enn seg selv. 
Akkurat nå er det ingen 
sauer der.

På gården er det to  
husgriser. De er på en 
måte terapigriser som 
hjelper barn som er redde 
for dyr. Grisene er snille, 
rolige og kosete. De to ka-
ninene er også fine å kose 
med for de som er redde 
for dyr.

Her bor ca. 30 – 40 kuer. 
De liker å sutte på fingre-
ne til folk. Det er både fine 

kuer og fine kalver der. 
Alle er sorte og hvite.
De fem geitene er kosete 
med mennesker, kanskje 
for å få litt ekstra godt. De 
sloss litt mot hverandre.
Her bor også seks hester. 
De er godt trent så de er 
snille. Det er fint å børste 
og stelle dem. Noe av det 
mest populære å gjøre på 

gården, er å ri på hestene.
Søstrene Kjevik er ikke en 
helt vanlig gård. Det gå an 
å feire bursdager der og de 
har ofte skolebesøk. Elever 
som ikke har det så greit 
på skolen, kan arbeide der 
en stund. De må først  
avtale med skolen og  
Søstrene Kjevik, før de 
kommer på besøk.

I feriene så lager de ofte 
aktiviteter som alle kan 
være med på. Her lager og 
gjør de mye gøy.  
   
Som dere har lest er Søs-
trene Kjevik et fantastisk 
sted å være!
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Det går  
pipende bra i  
3. KLASSE!

En kikk innom 10. KLASSE!

Jeg har vært på besøk i 3.klasse for der 
er det snart kyllingtid. Om to uker  
kommer kyllingene ut av eggene sine.

Mia og Ola fra 5.kl lurte på hva 10.kl gjorde i hovedfag, så vi tok et lite besøk og 
fikk snakke med Anna Emilie (15 år) og Susanne (64).

Tekst: Sanne Marie 
Foto: Sanne Marie og 
Amita

Når fikk dere eggene? 
Svar: Onsdag 4. april.

Når tror dere de klekker? 
Svar: Om cirka 2 uker.

Hva er mest spennende 
med å ha kylling egg? 
Svar: Vi gleder oss til de 
klekker og til å finne ut 
hvor mye de veier.

 

Hvem skal få kyllingene 
når de flytter fra skolen? 
Svar: Iselin.

Hva heter alle i klassen?
Svar: Eline, Ambra, Salka, 
Thea og Ludvig og læreren 
heter Emma.

Hva spiser kyllingene når 
de er klekt? 
Svar: Eggerøre og 
 grønnsaker og kylling-frø. 

Foto: Det er en helt vanlig skoledag i 3. klasse, men spen-
ningen er der. 
Kommer det kyllinger i dag?

Foto: Hulemaleri fra kunstperioden

Foto: Anne Emilie fra 10. klasse Foto: Illustrasjon fra geometri time.

Hm... Venter i spenning!

Så endelig! En mandag  
morgen da elevene kom til 
skolen, så det slik ut!

Velkommen til verden, lille 
kylling! (Når en liten fugl 
skal ut å gå...)

Tekst:
Foto: 

-Vi har matte og geometri, 
sa Anna Emilie. Jeg liker 
denne perioden fordi vi 
lærer om formlikhet og 
regner med vinkler.

Vi fikk snakke med matte-
læreren, Susanne, i 10.kl. 
Vi lurte på om læreren 
hadde noe å si om hva de 

har i HF (hovedfag). 
- Jeg er kjempeglad i  
klassen min. De er snille 
og de arbeider bra. Jeg  
elsker matte det er gøy! 
Jeg skal ha matte i neste  
periode i 8.kl. 

Vi spurte Anne Emilie litt 
om videregående, siden 
det ikke er så lenge til.
- Jeg har ikke helt bestemt 
hva jeg skal bli helt enda, 

men jeg gleder meg til å 
begynne på videregående 
skole. Det blir litt annerle-
des men det blir gøy og bli 
kjent med nye mennesker!

Foto: Matte og geometri- 
lærer for 10. Klasse,  
Susanne Prokosch 
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Et kort besøk 
innom  
1. Klasse!
Første klassen vår er ikke som andre  
klasser. Jeg snakket med Liam og  
Melina om hvordan de  
har det på skolen.

Hva heter du? 

-  Melina
-  Liam

Hvor gammel er du? 

Svar Melina: 6
Svar Liam:  7

Hva liker du best med  
skolen? 

Svar Melina: Synge sanger 
og lage mat.

Svar Liam: Male, lage mat.

Tekst: Amita  
Foto:  Amita

Foto: Melina i godstolen

Foto: Melina og  Knarik lager mat. Foto: Førsteklassingene elsker å være kreative når de  
leker sammen.  

NYHETER

Skolerekord i  
blyantspiss.

Kristoffer på hesteryggen

Foto: Måler hvor langt de er 
kommet med linjal.  
Foreløpig er de 13cm opp!

Tekst: Lodin
Foto: Lodin og Oliver

På skolen vår er det mange 
som samler på blyantspiss. 
Det virker sikkert som en 
tåpelig ide, men vi har 
planen klar! Vi skal kom-
me i Guinness rekordbok. 

Vi har fått hjelp av 4.kl. og 
målet er å fylle en 10 liters 
bøtte før skoleåret er slutt. 
Vi i 4. og 5. klasse, skal 
sette skolerekord i å  
samle mest mulig spiss 
dette skoleåret. 
 
 

Tekst: Kristoffer og 
Lise
Foto: Iselin

Jeg heter Kristoffer, er 11 
år og synes det er gøy å ri. 
Jeg har med meg en venn 
fra klassen på annenhver 

ridetur. Jeg trekker navn 
fra en boks med en ny 
venn fra klassen, og han 
eller hun skal være med 
meg på turen. Dette er 
hesten som drar vognen 
som vi sitter i. Hesten  
heter Zariane og hun er 

snill.  Denne uken var det 
Frida som var heldig å få 
være med på tur. 

Rekord?
For en stund siden var jeg 
og Iselin på ridetur, og jeg 
hadde som mål å klare og 

ri opp et bratt fjell. 
Jeg klarte det! Det var 
kjempegøy å ri opp på  
utsikten. Da ble jeg stolt. 
Jeg vil anbefale andre også 
å prøve og ri.

Foreløpig har 7.kl rekor-
den på å samle spiss.  
De har samlet mye lenger 
enn oss. 

Dere lurer kanskje på hva 
vi skal bruke det til? 
- Bare komme i Guinness 
rekordbok!
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HOVEDSAK HOVEDSAK

Alle burde prøve å  
spille teater!

Ville aldri gi meg! 

Tekst: Ola P.
Foto: Esben Holm

Jeg, Ola P,  Thomas i 
5.klasse, Sander i 4.klas-
se og Jens Olai i 6.klasse 
var med i musikkteateret 
«Spillemann på taket.»
Vi ble med av to grunner. 
Ola P. kom med fordi  
pappaen hans var med. 
Thomas, Sander og Jens 
Olai ble med fordi Steiner-

skolen ble kontaktet.
Neste skuespill er Rocke-
ulven. Der er det 3 barne-
roller, en gutterolle og to 
jenteroller.  Det er auditi-
on 16,17,18 juni og for mer 
info, kontakt Marianne 
Løge. Det er veldig gøy 
å være med på teater, og 
man MÅ være konsentrert. 
Vi anbefaler alle og prø-
ve! Jeg tok og prata med 
Jens Olai han sa at det var 

veldig, veldig gøy og være 
med! 
I «Spillemann på taket», 
var jeg en gutt i Anatevka 
(landsbyen) Det var veldig 
mye sminke på oss. Når vi 
venta satt vi og spilte på 
Ipad og spiste godteri.
Jeg vil være med igjen, og 
da vil jeg spille  
Geitekillingen!

Tekst: Thea
Foto: Google
 
«Familieekspedisjonen» 
på NRK, er en konkurran-
se der tre familier kjemper 
om å mestre naturen, lære 
seg friluftslivet og bli  
bedre kjent med seg selv 
og hverandre.
Hvordan har det vært og 
være med på Familieek-
spedisjonen, Sanne? 
-Det har vært utfordrende, 
gøy og veldig spennende!

Hadde du noen gang tenkt 
å gi deg? 
-Nei, jeg ville aldri gi meg!
 
Holder du fortsatt kontakt 
med de andre familiene i 
familie ekspedisjonen? 
-Ja, vi har møttes noen 
ganger nå, og de kommer 
til og være mine venner for 
livet.

Går dere mer på tur nå 
enn før? 
- Ja, vi går mye mer på tur.

Vil du anbefale andre og 
gå mer på tur? 
- Ja! Alle bør komme seg 
mer ut i naturen! 

Sanne Marie fra Steinerskolen og  
hennes familie, var med i første sesong av  
familieprogrammet ”Familieekspedisjonen”.

Spillemann på taket er en historie fra 1917.Den handler om 
jøder og at de blir dårlig behandlet. I «Spillemann på taket», 
erdet en hovedperson, Tevje. Han bor med fem døtre og 
kona si Golde i en fattig jødisk landsby. Til slutt bli de  
drevet ut av byen sin av russerne. 

Neste prosjekt med  
Arendal musikkteater,  
Rockeulven!

Foto: Teater er gøy! 

Foto: Ut på tur, aldri sur. 

Foto: Trond, Sander, Sanne 
og Benedikte

FAKTA
Tre familier skal 
på ekspedisjon 
i praktfull, norsk 
natur. Her skal de 
løse oppgaver og 
konkurrere mot 
hverandre. De må 
overvinne sine 
egne utfordringer 
og frykt. Gjennom 
samarbeid skal de 
lære å mestre  
naturen.

Kilde: Google
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KULTUR KULTUR

Eva på kinolerrettet i  
Operasjon Mørkemann

”ROCKBEKKA”

Tekst: Amita og Anne 
Marit
Foto: Sanne

Forfatter Jørn Lier Horst 
er godt fornøyd med valget 
av Tvedestrand som locati-
on for filmen. Eva i 6.klas-
se på Steinerskolen, var 
med som statist i filmen! 
Vi lurte på hvordan det 
var å være med på en ekte 
filminnspilling.

Hvordan ble du med på 
Operasjon Mørkemann?
- Jeg så en nettside og 

kjente noen som skulle 
være med, og da ble det 
sånn.

Hadde du lest noen av 
bøkene?
- Jeg hadde lest alle bøke-

ne. De er kjempespenn- 
ende. Kan anbefales!

Hva gjorde du i filmen?
- Jeg spilte Anna Scott 
som barn, og også  
Mørkemann sin bror i et 
fotografi. Da jeg kom dit 
for å ta bildene, møtte jeg 
hun som spilte Anna Scott 
som voksen. Hun heter 
Lise Fjeldstad. Jeg traff 
også Otto, hunden deres, 
som gjorde seg klar til 
 filming.

 

Var du med på hele pro-
duksjonen?
-Jeg var med på innspillin-
gen i høstferien.

Hva var det morsomste 
med innspillingen?
- Man får se hvordan en 
film blir til.

Var det noe som var  
kjedelig?
- Det er jo en del venting.

Har du lyst til å bli med 
på flere filminnspillinger?
- Jaa!

Tekst: Sanne Marie
Foto: Sanne Marie

Jeg har tatt en prat med 
Rebecca og intervjuet  
henne om hennes store 
lidenskap som er musikk!

- Jeg begynte med å spille i 
band da jeg var 7 år.  
Bandet het Black Stars, og 
vi drømte om å komme  
på Grand Prix. Jeg har 
alltid vært glad i å synge! 
Helt siden jeg var baby. 

Mine musikale forbilder er 
Brennen Leigh fra Texas, 
Emmylou Harris, Gillian 
Welch. Jeg liker som dere 
kanskje skjønner, country, 
rock og bluegrass. 
Disse bandene spiller jeg i 

nå: Arendal Big band,  
Going Nowhere Band og 
Sailin Shoes. 

Jeg gjør også en del solo 
oppdrag. Jeg vil ikke bli 
verdens kjent.

Hun heter Rebekka Lundstrøm, er 38 og kommer 
fra Arendal. Til daglig jobber hun på Steinerskolen, 
men i fritiden driver hun med musikk.

Når Norges mest populære barnebøker, Detektivbyrå nr. 2 og 
boken Operasjon Mørkemann, dukker opp på kinolerret over 
hele landet, er det Tvedestrand som har fått rollen som  
Elvestad. Filmen har Norgespremiere våren 2018. 
Kilde: Google

An
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Jon Lier Host: Operasjon 
Mørkemann

Foto: Eva anbefaler andre å jobbe som statist!
Foto: Rebekka har mange oppgaver på skolen, men 
hun tar sjelden frem trekkspillet.
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Sole blir juniorjournalist, 
for tredje gang!

Foto: Silje og Sole som juniorjournalister Arendalsuka 2016. Her 
intervjuer de Knut Arild Hareide, leder i KRF. 

Tekst og foto: Frida

Aftenposten Junior har 
egen redaktør og egen 
redaksjon. Den har ca.24 
sider og inneholder nyhet- 
er, kultur- og sportssider, 
portretter av barn fra  
andre land, spørrespalter, 
matoppskrifter, kryssord, 
dyresider, tegneserier og 
populærvitetsvitenskape- 
lige sider. I tillegg har  
avisen en fast spalte kalt  
”junior Si :D”.

Sole har som mange vet 
vært Juniorjournalist for 
barneavisen Aftenposten 
Junior under Arendalsuka. 
Han synes at det er så gøy 
å være journalist, at han 

ringte Aftenposten Junior 
for å få jobb under  
arbeidsuka. Det fikk han!
Jeg intervjuet Sole i 8. 
klasse om arbeidsuka og 
stilte ham noen spørsmål:

Hvorfor valgte du å jobbe 
i aftenposten junior i ar-
beidsuka?
- Jeg har mange gode min-
ner fra Aftenposten Junior 
og det er mange gode ar-
beidsfolk der.

Det er jo ganske langt 
unna, hvordan har du 
tenkt og komme dit, og 
hvor skal du sove?
- Jeg håper at jeg blir kjørt 
av mamma eller pappa 
eller så må jeg ta buss. Og 
når jeg kommer dit skal 

jeg sove hos fetterne mine.

Hva gleder du deg mest 
til?
- Egentlig det å besøke 
fetterne mine og Mari og 
Ingrid som jobber i avisa

Håper du at du får en god 
uke?

- Ja, absolutt!
 
Tror du det blir vanskelig 
og jobbe i en avis?
- Nei!

Har du lyst til å jobbe i en 
avis når du blir stor?
- Ja, og da vil jeg være 
journalist!

Aftenposten junior er en avis for barn i skolealder og utgis 
av Aftenposten. Avisen kommer ut en gang i uken og selges i 
hovedsak gjennom abonnement. 

BOKANMELDELSE: 
TSATSIKI 

Hva handler boken 
om?   
Tsatsiki får en lille søster 
som heter RetZina. Han 
synes det er fint å få en 
lillesøster, selv om hun 
kan være plagsom en gang 
i blant. TzatsikI begynner 
å interessere seg for  

jenter, muttern spiller i 
band, pappa bleksprut- 
fisker er blitt mer pappa, 
og Morten flytter inn fordi 
Morten sin far er  
alkoholiker.  

Bøkene kan også lånes 
som lydbøker

Tittel: Tsatsiki og Retzina 
Forfatter: Moni Nilson-Brannstrøm

I 5. klasse har vi lest hele 
serien om Tsatsiki av den 
svenske forfatteren Moni 
Nilson Brannstrøm. Da det 
siste ordet var lest, tenkte 
vi: «Hva skal vi lese nå?» Det 
oppstod et slags trist  
tomrom etter mange uker 
med herlige høytlesingsstun-
der i klassen. 

Bøkene handler om skolegutten 
Tsatsiki. Tsatsiki bor sammen 
med mamma, eller Muttern, som 
danser ballett på kjøkkenet og 
spiller i rockeband. Pappa Blekk-
sprutfisker lever langt borte i Hel-
las, men ham møter ikke Tsatsiki 
før i den andre boka. Tsatsiki er et 
kjærlighetsbarn, sier Muttern, og 
alle bøkene er fylt av kjærlighet. 

Bøkene er positive, veldige  
morsomme, men handler om  
alvorlige ting som det å vokse 
opp! Om hvordan det kan være å 
ha en litt nevrotisk alenemamma, 
savne en pappa, begynne på  
skolen, vennskap, å føle seg  
utenfor, være modig, få søsken, få 
ny familie og ikke minst en  
fosterbror, -han som mobbet deg 
på skolen!  Bøkene om Tsatsiki 
egner seg ypperlig til høytlesning 
fra 9 år, og blir elsket og slukt av 
barna som har lært seg lesekunst-
en. Bøkene er morsomme, men 
tar opp alvorlige tema på en måte 
som alle barn kan kjenne seg 
igjen i. PS! De kan av den grunn 
være litt flaue å lese hjemme med 
mamma og pappa…

ANDRE  
BØKERKilde: Google
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MENINGER LITT GRØNNERE

VI TAR ORDET! Kasta, men ikke bortkasta!

Lag en splitter ny genser av to gamle!

Gjenbruk med Thea og Frida

Følg stegene nedenfor:

1. Dette trenger du. 2. Start med en genser

3. Klipp det du skal ha på 4. Og lim det på! 

5. Her er resultatet, superfint!

Jeg lurer veldig på om hvorfor det ikke er 
lov og klatre i treet ved siden av Petter sin 
bu? Og så syntes jeg at det er veldig teit at 
på de andre trærne så er det sånne hvite 
streker som vi ikke får lov til og klatre over, 
og når jeg står på den nederste greinen så 
er hodet mitt over streken.

- Hilsen Thea Ariana.     
 
Svaret får du neste utgave.

Tekst: Thomas

Dyr i havet spiser plast. I 
fjor var det en hval som 
spiste 36 plast poser! Folk 
kaster plast overalt. Hvert 
minutt havner 15 tonn 
plast i havet. Dessverre 
resirkulerer vi bare 5% av 
plasten vi kaster, så 95% 
blir kastet i hav eller land. 
En tredjedel av plasten 
havner i havet. 

Om 10 år, håper man at 
det kommer til å finnes en 
type båt som suger opp 
alt plasten som har vært 
i havet i 10 år. Men det 

betyr ikke at man bare 
kan fortsette å kaste plast 
i havet, siden da tar det 
bare lenger verdifull tid. 
Engelske og amerikanske 
forskere har også funnet et 
enzym som «spiser plast».
De håper at enzymet kan 
hjelpe til å resirkulere  
millioner av tonn plast 
som ellers ville brukt flere 
hundre år på å forsvinne. 
For å ikke kaste så mye 
plast kan du for eksempel 
kjøpe avokado som ikke 
har plast emballasje. Det 
er litt dyrere, men bedre 
for alle!

Tekst: Anne Marit

Plast i havet havner i  
fiskens mage.
Det er mange gode  
grunner til å plukke søp-
pel i nærmiljøet. Det blir 
fint, rent og ryddig og det 
skaper et trivelig utemiljø. 
Nå vet vi at søppelpluk-
king er viktig av flere år-
saker. Plasten vi slipper 
på bakken, kan havne på 
sjøen. Plast i havet, havner 
til slutt i fiskens mage! Vi 
kan gjøre en forskjell ved 
å plukke plast og søppel 
som ligger på bakken der 
vi går. 

Visste du at en del  
tannkremtyper har små 
plastbiter for å skrubbe 
tennene våre rene?

Ved å bytte ut  
tannkremmerke, kan man 
også hjelpe til med å holde 
havet rent.

IKKE KJØP VARER SOM ER 
PAKKET INN I PLAST!
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LITT GRØNNERELITT GRØNNERE

Tekst: Anne Marit
 
-Det begynte med at vi for-
eldre i 9.klasse oppdaget 
at klassekassa var nesten 
tom og at klassen skal på 
en stor utenlandstur til 
Berlin neste skoleår! Vi 
måtte praktisk talt handle!

Det er en litt sliten Jill 
Unni Tviland som sitter på 
kjøkkenet for å telle opp 
dagens fortjeneste.
- Vi var altfor sent ute, og 
markedsføringen var vel så 

som så. Allikevel har vi fått 
inn nesten 14.000 kroner, 
forteller hun glad. Vi hå-
per at våre erfaringer med 
loppemarked, kan komme 
senere klasser til gode! 
Restlopper en nå plassert 
på lager til neste års lop-
pemarked.

Dette er en flott dugnads-
oppgave for en ungdoms-
skoleklasse. Det er mye 
arbeid og man trenger 
mange hender, men også 
utrolig gøy, forteller en 

engasjert Jill Unni.

Folk har vært veldig flinke 
til å bidra med lopper. Det 
er utrolig mye fint som er 
stuet vekk i kjeller og på 
loft. Nå får møbler, klær, 
ting og tang prege nye 
hjem fram til de på nytt 
havner på et - 
loppemarked? Bildekk 
og tjukkas-Tv-er, er lite 
populært, men ellers går 
fornøyde kunder hjem 
med ny olabukse og «nytt» 
50-talls kjøkkenbord.

- Jeg synes det har vært 
sabla gøy å være med, sier 
Aron (9.klasse) fornøyd. 
Sammen med Silje, Juli-
ane, andre klassekame-
rater og foreldre, har han 
bidratt med stor egeninn-
sats denne helgen. Mest 
fornøyd er han med egne 
«kupp». En nesten ubrukt 
designerlenestol med fot-
skammel til gutterommet. 
Sekken og bamsen er lånt 
for anledningen…

15.april, hadde vi i 5.klasse 
en egen Rusken-aksjon i 
skolegården og i grøfter og 
lekeområder rundt skolen. 
Vi samlet tre søppelsekker 

og fant også, dessverre, en 
død katt.  Den havnet hos 
dyrlegen. Vi var godt  
fornøyd med dagens 
fangst. Vi fant også en 

kondom, og det største 
samtaleemnet blant enkel-
te resten av dagen, ble da: 
Heter det en eller et kon-
dom? En vi kjenner godt 

fra Bergen påstod 
hardnakket at det het et 
kondom. Han fikk rett.

LOPPEMARKED ER BLITT 
TRENDY OG VELDIG  
POPULÆRT

Rusken i skolegården

Gammelt blir til nytt: 
Skateboard-hylle!

Skal det være en helt ny Kaffemaskin med kaffe til 150 kr? 
Takket være et foreldreinitiativ, starter Steinerskolen  
ny tradisjon med egne loppemarkeder.

Foto: Skal det være en ny sykkel? Foto: Initiativtager Jill Unni Foto: En fornøyd  
Aaron Hagane

Finn fram et gammelt skateboard eller noe  
annet du vil bruke som ligner!

1. Finn et brukt skateboard        
2. Mal det i yndlingsfargen din, eller bruk det som det er.
3. Finn skruer og knekter og lim                    
4. Ta lim på knektene og lim dem på. 
5. I tillegg til det skru i skruene

Her ser du deler av prosessen: 
(Husk at det kan være lurt å ha med en voksen)

FERDIG!
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MATSMARTMATSMART

MATSMART

På nista

2 bananer
2 ts peanøttsmør
1-2 ts kakao
En klype salt
3 dl melk
Ha alt i en blender og kjør til ferdig.

INGREDIENSER:

INGREDIENSER:

INGREDIENSER:
6 dl sjokolademelk 
6 dl yoghurt med jordbær
6 dl dypfryste jordbær eller friske jordbær 

Grove vafler- for den som er litt lei av brød
150 gr. grovt mel
150 gr. hvetemel
100 gr. havregryn
2 egg
4 dl melk
2 spiseskjeer margarin- smeltet
½ ts salt
½ ts bakepulver
Bland alt det tørre først
Tilsett melken og eggene litt etter litt
Ha i smeltet smør til slutt
Rør godt og la røren hvile litt før steking.

Grove vafler passer til ost og skinke, egg og 
kaviar, kremost med paprika og mye mer!

Godt i matpakka
Dette kan vi barn lage 
selv!

Pitabrød 
Pitabrød kan fylles med 
det meste, både grønn- 
saker, fisk og kjøtt. Kutt 
opp forskjellige typer 
grønnsaker, for eksempel 
salat, tomater, agurk, 
paprika og legg dem 
i separate skåler. Du kan 
også bruke mais, biter av 
skinke eller tunfisk, på-
leggsrester, biter av ost 

(bruk gjerne rester),  
rester av kokt eller stekt 
fisk eller biter av makrell i 
tomat. Varm pitabrød i 
ovnen og la barna selv 
fylle pitabrødene med 
det de har lyst på.

Wraps med laks  
eller kylling 
Wraps er fylte hvete, mais 
eller potetlefser, og de 
kan fylles med det meste, 
akkurat som pitabrødene 
i oppskriften over.

Potetlefser eller  
tortillalefser
Vårløk, i tynne ringer 
maiskorn, isbergsalat, fin-
strimlet rød paprika, i små 
biterlitt kylling eller fisk
lettrømme, salt, pepper
friske eller tørkede urter, 
f.eks. basilikum, oregano 
eller timian.  

- Kutt opp vårløk, isbergs-
alat og paprika. Stek  
kylling slik at de blir 
gjennomstekt. Avkjøl før 
du deler kyllingen i små 

biter. Del eventuelt laks 
i småbiter. Bland vår-
løk, mais, salat, paprika 
sammen med rømmen. 
Smak til med salt, pepper 
og urter. Smak til med 
salt, pepper og urter. 
Bland inn kylling eller 
laks til slutt. Bruker du 
laks, må du røre ekstra 
forsiktig. Fordel fyllet på 
lefsene og rull dem fast 
sammen. 

TIPS TIL TURMAT
Det er spennende å lage 
mat når man er ute på tur 
-og mat på tur smaker  
alltid godt! Ekstra  
spennende kan det bli 
om maten er tilberedt på 
bål. Men husk at flammer 
gir brent og sotet mat. La 
derfor bålet bli til glør før 
dere går i gang med  
stekingen. Dere kan... 

Bake maiskolber i  
aluminiumfolie. 
Ha eventuelt litt salt og 
smør på når de er  
ferdige.

Bake epler og bananer i  
aluminiumsfolie.
Legg gjerne litt  
hakkede nøtter og rosiner 
inni frukten. 

Lage grønnsaksuppe 
over bålet. 
Alle kan ta med en grønn-
sak hver, ferdig oppskåret 
+ en kopp/krus til å ha 
suppen i. Ta med buljong 
og vann og  
kokeapparat

Fiskeburger
Be foreldrene om å sende 
med barna fiskekaker på 
turdagen. La barna grille 
fiskekakene på bålet, og 

server dem med grovt 
brød eller grove hambur-
gerbrød, gjerne med litt 
salat, tomat og løkringer 
til. 

Turlapskaus
Forbered turlapskausen 
før dere går. La barna 
dele opp poteter,  
gulrøtter, purre, kålrot 
eller annet etter egen 
smak i små biter. Pakk det 
sammen med litt  
margarin eller olje og litt 
salt og pepper i en  
folieball. La det steke i 
glørne på bålet i ca. 20 
minutt. Brett ut folien som 
en skål.

Fylt, bakt frukt på bålet 
La hvert av barna pakke 
inn sin frukt i 
aluminiumsfolie før dere 
går på tur. Det 
kan for eksempel være en 
banan uten skall 
eller et eple. Skjær gjerne 
hull i frukten og 
fyll den med rosiner, nøt-
ter eller sjokolade. 
La den bli varm i glørne 
på bålet og spis 
den til dessert.

Banan smoothie

Grove vafler

Mias smoothie 

Kilde: Google

Kilde: Google

Bilde: https://www.inspiredtaste.net Bilde: https://www.foodnetwork.com

Bilde: https://farentilkongen.com



Tekst: Julian
 
Hvalen er et pattedyr og 
lever i havet. Det er det 
største og tyngste dyret i  
verden. Den er like lang 
som 4 busser og veier mer 
enn 30 elefanter! 
Kroppstemperaturen er 
37 grader, akkurat som 
mennesket.

Det finnes tannhvaler og 
bardehvaler. Knølhval, 
blåhval og gråhval er  
bardehvaler. Delfin, nise, 
spekkhogger og nebbhval 
er tannhvaler.

HVAL
Visste du at? 

Tørre vitser Fargelegg!

- Det var en gang to kompiser som skulle gå over en bro.  
Den ene het Ingenting, den andre het Kyss deg i raua.
Plutselig falt Ingenting ned i vannet. Kameraten ringte  
til politiet. 
«Ingenting har falt i vannet!».  
«Så bra,» sa politiet.  
«Hva heter du?» 
«Kyss deg i raua.»

- Det var en gang en taco som var i fengsel, så spurte den  
fengselsvakten om den kunne få rømme.

- Det var en gang en taco som var i fengsel, så spurte 
den fengselsvakten om den kunne få rømme.

- Det var en gang en genser, en planke og en snekker som 
gikk over en vei. Da kom det en bil og kjørte på genseren. 
Planken  sa til snekkeren. «Da fikk jeg endelig en  
flisgenser!»
 
- Er det sant at Pedersen fikk sparken fordi han gikk tur 
med sjefens kone?- Ja, han gikk for langt.

www.arendal.steinerskolen.no

Illustrasjon: Maria Babinceva ”big blue whale” - deviantart.com


