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EN HILSEN FRA REDAKTØRENE 

Hei! Vi er redaktørene i Toppnytt. Redaksjonen har nå 
jobbet i en uke med den første utgaven. Vi ønsker at 
Toppnytt skal bli en spennende avis for deg å lese. Er det 
noe dere vil lese i Toppnytt, kom gjerne med forslag så 
kommer det kanskje i avisen. Legg gjerne i postkassen vår 
ved hovedinngangen, eller send en epost til 
bosta001@osloskolen.no med kopi til 
mahaa068@osloskolen.no. Håper dere liker avisen!  

Med vennlig hilsen  

Bo Stephansen og Margrethe Ai Haaland. 

 

 

 

                                                                                                                                              

                                                 

mailto:bosta001@osloskolen.no
mailto:mahaa068@osloskolen.no
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Redaksjonen 

Margrethe Ai Haaland 

Assisterende redaktør 

Margrethes tre favoritter: 

Mat: Kina mat 

Film: Harry Potter filmene 

Farge: Lyseblå 

 

Maren Elise Thorstensen 

Layout designer 

Marens tre favoritter: 

Mat: Pizza og kylling wok 

Film: Beauty and the beast 

Farger: Svart, hvit og baby rosa 

 

Benjamin Danbolt 

Fotograf 

Benjamins tre favoritter. 

Mat: Hamburger/Pizza/Taco 

Film: Harry potter filmene 

Farger: Lime grønn/Lyseblå 

 

Inga Rosnes Holte 

Journalist 

Ingas tre favoritter:  

Mat: Taco eller lasagne 

Film: Harry Potter filmene 

Farger: Baby rosa, baby blå 

Bo Stephansen 

Redaktør 

Bos tre favoritter: 

Mat: Taco 

Film: Batman vs Superman 

Farge: Mørkeblå 

 

Solveig Refsnes 

Journalist 

Solveigs tre favoritter:  

Mat: Taco 

Film: Kjæledyrenes hemmelige liv 

Farge: Lyse blå 

 

Fredrik Erik Haugstad 

Fotograf 

Fredriks tre favoritter: 

Mat: Taco   

Film: Børning 1  

Farge: Blå  

 

Elina Solli 

Fotograf 

Elinas favoritter: 

Mat: Taco 

Film: De utrolige 

Farge: Rosa
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Vi intervjuet Rektor 
Rektor på Toppåsen skole er en omsorgsfull rektor. 

Han er flink til å snakke med barn og lytte til 

problemer. Han prøver alltid å finne de beste 

løsningene. Rektor var ny for 2 år siden. Men hvordan 

er det å være ny?  

Er det gøy å jobbe som rektor?  

 

Å være rektor er en spennende jobb. Det skjer nye ting hver eneste dag. 

Var det gøy de første dagene på jobb?  

Jeg var spent, sier rektor. Han lurte på hvor han skulle begynne. Men heldigvis var 

det fint at Vigdis hadde jobbet på skolen så lenge, så han kunne ha noen å støtte seg 

på. 

Trives du på jobben?  

Dagene er varierte og innholdsrike. Det er alltid noen problemer som må løses, eller 

noe som må ordnes opp i. 

Hvilke arbeids oppgaver har du på skolen nå?  

Det er morsomt å sørge for at dere lærer, og trives og er trygge. 

Barna er ofte rolige eller lei seg når de kommer opp til 

rektor fordi de har gjort noe galt.Hvilket trinn ville du 

helst jobbet med?  
Jeg har jobbet veldig mye på mellomtrinnet så 4. 5. 6. og 7. 

klasse hadde nok vært det beste. Skrevet av Inga og Solveig 

 

 

 

                               
 

 

 
 

  

Visste du at rektor har vært 

assisterende rektor på 

Bekkelaget skole? Men det 

er selvfølgelig annerledes å 

være rektor da. Som barn 

ville rektor faktisk jobbe 

som snekker. 
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  Sport 

Innebandy 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
                              Skrevet av: Fredrik, Benjamin og Elina 

 
 
 
 
 
                       Skrevet av: Margrethe 

  

Blir det snø i fjellene til påske? 

Er det noen som gleder seg til påske? I påsken drar mange 

til fjells. Noen steder er det blitt varmere. Det betyr at snøen 

kan smelte. Snøen holder seg ofte i slalåmbakken, men 

skisporene i fjell kan bli borte fordi snøen kan smelte. Det 

kan bety at man bare kan kjøre slalåm. Alle har helt sikkert 

gledet seg til å stå på ski i påsken! Håper snøen ikke 

smelter! 

 

I sporten innebandy har du en kølle som du bruker til å bevege 

ballen. Du har lov å røre ballen med beina, men ikke mange 

ganger uten at du rører den med kølla imellom. Det er ikke lov å 

nikke eller å ta kølla høyere enn knærne. Keeperen bruker hjelm 

og tjukk drakt. Ballen er litt som en kule av plastikk, med noen hull 

i. Det er vanligvis bare fem spillere på banen (Utenom keeper). Og 

man spiller vanligvis femten minutter og tre omganger (for voksne). 
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Intervjuet med Radouane 
 

Radouane er inspektør på Toppåsen skole. Men han har ikke alltid vært her hos oss. 

Dette intervjuet handler om hvordan det er å være nyansatt her på Toppåsen skole.  

Kan du beskrive deg selv?  

Radouane søkte jobb fordi han liker å jobbe med barn. Han 

vil at alle skal trives på skolen. Han sier at de som trives 

lærer best. 

Hvordan ble du tatt imot av lærerne?  

De var veldig flinke og spurte om jeg hadde det bra. Dette 

gjorde at jeg trivdes bedre. 

Kan du beskrive jobben som inspektør?  

Man må ha ansvar for at alle barn og lærere skal trives. Du har kanskje sett at 

Radouane ofte tar noen observasjoner i klasserommene? 

 Hvorfor ville du jobbe som inspektør? 

 Radouane elsker barn og har jobbet som lærer i mange år. Han har jobbet som 

inspektør på Nøklevann skole og på Bjørndal skole. Han har også jobbet som lærer 

på Tøyen skole. 

Hva kan skolen forbedre seg på? 

Vi kan forbedre oss på å ta vare på elevene som 

er lei seg. Flinkere til å ta imot de som bli 

ekskludert. 

Radouane synes at barna på skolen kan bli 

flinkere på det faglige. 

 

 

Skrevet av: Inga og Solveig 
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Bokanmeldelser 
 

Klasse 
Norsk Engelsk 

1. 
Hunden (Forfatter: Anette V. 
Heiberg) - Denne boken 
handler om bestemoren til Milla, 
som har kjøpt en hund. Men er 
det egentlig en hund? Dette er 
en bok som passer for deg som 
lærer å lese. 

Can I Play Too? (Forfatter: Mo 
Willems) - Elefanten og Grisen vil 
spille fang ballen, men så spør 
slangen om å være med. Men 
slangen har jo ikke armer! Greier de 
å leke sammen alle tre? 

2. 
HA DEG VEKK (Sverre 
Henmo) – Denne boken handler 
om Jon som skal gå alene til 
skolen, men som møter en gutt 
som skriker "HA DEG VEKK, 
HER BOR JEG!" Klarer Jon og 
gutten å løse problemet? 
 

The gingerbread man (Forfatter: 
Gerald Rose) – Denne boken 
handler om pepperkakemannen som 
ikke ville bli spist, derfor rømte han. I 
boken er det mange repetisjoner, fin 
bok for deg som lærer å lese. 

3. 
Min venn Boris (Forfatter: 
Mats Wanblad) – Denne boken 
handler om Ebba, som får en ny 
venn. Den nye vennene til Ebba 
er en gutt, og han heter Boris. 
Boris er et spøkelse. Greier de å 
leke sammen? 

The Ugly Duckling (Ronne P. 
Randall) – Denne boken handler om 
Den stygge andungen. Alle de andre 
er gule, men han er grå. Og alle er 
slemme mot ham. Hvorfor det? 

4. 
Lasse Majas detektivbyrå 
Fotballmysteriet (Forfatter: 
Martin Widmark) - Dette er en 
typisk guttebok, men selve 
serien "Lasse og Maia sitt 
detektivbyrå" er en serie for alle. 
Personlig synes jeg at den var 
morsom før. Dette fanger 
mange fjerde klassinger og er 
anbefalt. Den passer fint for 
både jenter og gutter. 

Horrid Henry's Sports day 
(Francesca Simon) – Det er en 
morsom bok, og enkel å lese på 
engelsk. Denne boka finnes på 
norsk og det går an å se den på tv 
også. Boka finnes i flere serier. Den 
er en bok for alle, både jenter og 
gutter. Hvordan går det med Henry 
på sportsdagen? 
 

5. 
Knutsen & Ludvigsen og den 
fæle Rasputin (Forfatter: 
Øystein Dolmen) - Amanda 
ligger i tunnelen til Knudsen & 
Andersen. Faren til Amanda har 
blitt tatt til fange av den fæle 
Rasputin som tvinger han til å 
lage et serum som kan gjøre at 
Rasputin blir verdenshersker! 
Knudsen & Ludvigsen melder 
seg frivillig til å hjelpe til så 

Monstar The Superhero (Forfatter: 
Steve Cole) - Denne boken handler 
om søsknene Jen, Joe og kjæledyret 
deres, Monstar. De bestemmer seg 
for å leke superhelter. Men etter at 
Super-Monstar har prøvd å hjelpe, 
men bare ødelagt så får hun ett ekte 
oppdrag! En spennende og fin bok. 
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Rasputin ikke blir 
verdenshersker 

6. 
Duste dagboka 9 – (Forfatter: 
Rachel Renee Russel)- Denne 
boka er fin for deg som liker 
drama, spenning og humor. 
Dette er en hel serie med bøker 
som finnes på engelsk og norsk. 
Hovedpersonen er Nikki, hun er 
ikke populær - i motsetning til 
fienden Mackenzie. I denne 
boka tar Mackenzie dagboka til 
Nikki og leser den. Hun 
begynner å skrive i den også. 
Klarer Nikki å få tilbake dagboka 
si i tide? 
 

The 13-storey treehouse 
(Forfatter: Andy Griffiths)- Denne 
boken handler om guttene Andy og 
Terry. De bor alene i et stort trehus 
med 13 etasjer. De må løse masse 
problemer samtidig som de må 
rekke å lage ferdig boken til innen 
tidsfristen! En morsom og bra bok! 

7. 
Gregor i underlandet 
(Forfatter: Suzanne Collins) - 
Denne boken handler om 
Gregor og lillesøstera Boots. 
Gregor kunne ikke dra på leiren, 
fordi han måtte passe på 
lillesøstera Boots. Når Gregor 
skal vaske klær, kaster han en 
ball som Boots kan hente. 
Plutselig er Boots borte!! Boots 
har forsvunnet ned i en sjakt 
under en av vaskemaskinene! 
Gregor følger etter... 
 

Gangsta Granny (Forfatter: David 
Williams) - Denne boken handler 
om Ben og bestemoren hans. 
Bestemoren til Ben forteller historier 
om at hun er an internasjonal tyv 
som har ranet mange ting. Hun 
forteller historiene for å imponere 
Ben. Ben spør om de kan rane Den 
engelske kronen i Tower of 
London... En utrolig spennende 
bok!!! 

 

 

 

 

Skrevet av: Benjamin, Inga og Maren. 

Kilder: https://www.cappelendamm.no/  http://www.kagge.no/    https://www.goodreads.com/ 

  

https://www.cappelendamm.no/
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Vi intervjuet Frode 
Frode er ny lærer i førsteklasse. Han har også jobbet på tre forskjellige skoler før, en 

av de var i Halden. Frode var ny på denne skolen i høst. 

Hvorfor ville du bli lærer?  

Frode sin historie var ganske lang, men han fortalte at han likte sjakk når han var 

ung. Da han ble eldre begynte han å undervise i sjakk, det var nok da han begynte å 

skjønne at undervisning var noe han likte. Det endte med å bli lærer. 

 Hvor lenge kommer du til å jobbe her?  

Frode sier at han flyttet hit nettopp, så han vil jobbe her så lenge han får lov til. 

Hvordan er jobben din?  

Han sier at jobben er givende og han synes det er bra at 

han har så mange lærevillige barn. Det synes han er 

gøy. 

Hvilket trinn ville du helst jobbet med? Det er 

vanskelig å bestemme seg. Han sier at litt av hvert 

hadde vært det beste. 

Hvordan er det å være lærer i 1. klasse?  

Det er en fantastisk jobb! Det er noe nytt som skjer hver dag.  

Frode beskriver seg selv som engasjert, og han vil det beste for elevene sine. Det ser 

ut som at han takler jobben veldig godt. 

 
Skrevet av: Solveig og Inga  
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Ukas spill 

 

For ukas spill har vi valgt Rocket League. Vi har valgt Rocket 
League fordi det er et bra spill for alle aldere. Meningen med 
Rocket League er at du kjører med din egen bil og skal treffe 
ballen. Det er på en måtte fotball bare istedenfor mennesker så er 
det med biler. Du kan spille med venner og online. Man kan også 
spille forskjellige gamemods, for eksempel rumble. Rumble er en 
gamemode der du spiller Rocket League bare at du får en spesiell 
ting hvert 10 sekund. 

 

 

  

 

  

 

 

                                                     Skrevet av: Bo og Fredrik  

Hvor du kan kjøpe Rocket League 
Rocket League kan man kjøpe forskjellige steder for eksempel på 
steam. Steam er en nettside der du kan kjøpe masse forskjellige spill 
for eksempel Rocket League. Rocket League koster 140kr. Du kan 
kjøpe Rocket League på Gamestop. For PS4 og Xbox One koster det 
399kr. Aldersgrensen er 3 år. 
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Spør Otto Motto 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

                                                                 

                                                    Skrevet av: Otto Motto 

Jente (10) spør: «Det er 

en gutt jeg tror liker meg, 

men jeg er ikke 

interessert. Hva gjør jeg 

for å ikke såre han?» 

 

Otto: «Hei jente (10)! Godt spørsmål, 

dette er ganske vanlig. Det er viktig å 

ikke være frekk tilbake fordi du ikke 

liker han, for det kan såre følelsene 

hans. Hvis han spør deg, svar 

hyggelig tilbake at du ikke er 

interessert, men at dere kan være 

venner!» 

Jente (11) spør: «Nesten alle vennene 

mine har kommet i puberteten, men ikke 

jeg. Jeg vil være en del av dem og de 

snakker om at de har fått mensen og 

sånt og da føler jeg meg utenfor, hva 

gjør jeg?» 

 
Otto: «Hei Jente (11), alle kommer i puberteten en 

gang, noen kommer tidlig og noen kommer sent – men 

det kommer! Jeg skjønner at du føler som du gjør, 

men ingen dømmer deg bare fordi du ikke har kommet 

i puberteten. Det er bare å glede seg til det kommer, 

eller for den sags skyld grue seg – mensen er et slit!» 

Gutt (11) spør: 
«Jeg er forelsket i 
en jente og hver 
gang jeg smiler til 
henne, ser hun 
bare stygt tilbake. 
Hva skal jeg 
gjøre?»  

 

Otto Motto: «Hei, Gutt (11), jeg ser problemet ditt. Prøv 

å ikke flørte for mye, prøv heller å være en god venn. 

Vær mindre ovenpå så hun ikke synes du er 

irriterende. Prøv deg litt frem, og når du ser at hun liker 

deg, spør du om dere skal være kjærester. Lykke til!» 

Gutt (9) spør: «Mamma og pappa krangler 
mye hjemme, og jeg er redd for at de skal 
skilles. Jeg synes det er veldig ubehagelig 
når de krangler, fordi noen ganger lar de 
det gå ut over meg. Hva skal jeg gjøre for 
at de skal slutte å krangle?» 

 

Otto: «Hei, Gutt (9). Jeg skjønner at du 

ikke liker det, og du er ikke alene. Nesten 

alle har foreldre som krangler, noen mer 

enn andre. For å få dem til å slutte, kan du 

ta en prat med dem når de er rolige eller 

snakk med en voksen du stoler på.» 

Har du noen spørsmål til 

Otto Motto? Legg et 

anonymt brev med kjønnet 

og alderen din i postkassen 

ved hovedinngangen 
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Vitser, gåter, og sudoku       

 

Vitser                                                                                
Matteproblemer  
Geir er dårlig i matte, og læreren skal lære ham hva 2 pluss 2 er. 
"Har dere katt?" 
"Ja, det har vi!" 
"Hvis den føder to kattunger om våren og to til om høsten, hvor mange 
kattunger har du da?" 
"Ingen, katten vår er en hannkatt!" 

 

 

 

 

 

Gåter  
 

1. Hva sover alltid med skoene på? Svar:   
 

2. Hva blir våtere og våtere jo mer det tørker? Svar: 
 

3. Hvor mange bokstaver er det i alfabetet? Svar:  
 

4. Hvor kommer fredag før torsdag? Svar:  
 

5. En gutt falt ned fra en 20 meter høy stige. Hvorfor slo han seg ikke? Svar: 
 

6. Hvordan staver man musefelle med fire bokstaver? Svar: 
 

 

 

 

 

 

Billig narkose 
Det var en pasient som skulle opereres. Da han våknet, sa han til doktoren:  
- Det føles som om jeg har fått en hammer i hodet. 
- Ja, vi gikk tom for narkose 
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Sudoku 

Lett sudoku                                                         

3   4 

4  3  

 3  1 

1  2  
 

Middels sudoku  

2  1 4  6 

 5   1  

6 4   3 2 

1  3 5  4  

 6   2  

3 1   4 5 

 

Vanskelig sudoku  

  5    3   

   5 6 8    

 1      4  

7    2    3 

  1 9  3 4   

  8    5   

1   3  4   7 

 9      3  

3   7  9   6 
 

 

 

FASITEN KOMMER I NESTE UTGAVE AV AVISEN. 

Skrevet av Margrethe og Bo. 
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Nyheter fra hele Norge 

Ny film 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Har du hørt om firmaet Tesla? 

Har du hørt om firmaet Tesla? Tesla er amerikansk. Visste du at 
Tesla har bestemt at de som har fått gratis strøm må betale hvis den 
blir stående på ladestasjonen etter at den er fulladet. Da må du 
betale seks kr per minutt. De som kjøper etter sommeren må betale 
strømmen helt selv. Det er det samme som en vanlig bil på 
bensinstasjonen. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Førskolebarna  
Nå er det snart sommer. Etter sommeren begynner de nye 
førskolebarna. De kom til skolen og så på en forestilling. De 
spiste matpakken sin og fikk skole melk. Husk å ta godt imot 
førsteklassingene når de begynner. 

Har du sett skjønnheten og udyret? Nå 

har det kommet en ny film med ekte 

mennesker. Aldersgrensen er 9 år, men 

hvis du er 6 år må du ha med en 

voksen. Filmen tar 2 timer og 9 

minutter. Den er spennende, romantisk 

og trist. Margrethe har sett skjønnheten 

og udyret og hun likte den veldig godt. 

Hun så filmen på engelsk. 

 

[Siter kilden din her.] 
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Enkle oppskrifter 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dette skal du gjøre: 

1. Bruk en håndmikser og pisk bær, sukker, vaniljesukker og eggehvite til et tykt 

skum. 

2. Server trollkremen i porsjonsglass. 

 

Lapper 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dette skal du gjøre: 

1. Bland alle ingrediensene til ei jevn røre med en håndmikser. 

2. La (helst) røra svelle i 15 minutter 

3. Ha litt margarin i panna og stek lappene. Snu dem når de har stivnet på 

overflaten etter ca. 1 minutt. 

4. Server lappene med syltetøy eller ost. Skrevet av: Maren og Bo 

Trollkrem 

En av ukas oppskrifter er 

trollkrem.  

Du trenger: 

2½ dl tyttebær eller blåbær 

75 g sukker 

½ ts vaniljesukker 

1 eggehvite 

Ukas andre oppskrift er lapper.  

Dette trenger du: 

3 ss flytende margarin 

4 dl hvetemel 

3 dl melk 

5 egg 

½ ts salt 

1 ts bakepulver 

Flytende margarin til steking 
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T o p p å s e n  s k o l e  

 

2017 Utgave 1. 

 

Toppnytt 
      

Avisen skrevet av skolens 6. klassinger. Bo Stephansen, Margrethe Ai 

Haaland, Maren Elise Thorstensen, Inga Rosnes Holte, Solveig 

Refsnes, Fredrik Erik Haugstad, Elina Solli, Benjamin Danbolt 

           

Husk: 

Talentiaden (Vi 

intervjuer noen 

deltagere, 

kanskje blir det 

deg) 

Lever dine 

bidrag til oss 

Vær-en-venn-

kampanjen 

Bruk 

trivselsledere 

Otto motto 

liker spørsmål 

 


