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5 på gata: 

Hva synes folk om 
skole? 

 
 

            

Side: 8 

 

Mange elsker 17. mai og synes det er koselig å              

feire den på Disen skole. Disen skole har  

opplegg både på morgningen og på 

ettermiddagen. Les mer om dette opplegget på 

side 9. 

 

 

 

 

 

 

Over Oslo 2019 

Les mer om din lokale musikkfestival på side 10. 
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Verdens beste 

cookies? 

 

Det går rykter om at kafeen 

«Kaffe og brød» selger de beste 

cookiene i verden. Men er dette 

bare rykter eller er det virkelig 

sant? Vi fikk teste.                                                                   

Av: Jasper Lawson og Filip K Hall 

I Oktober 2008 åpnet 

kafeen kaffe og brød.   

siden har de solgt et 

stort utvalg av både 

varme drikker, brød og 

andre bakevarer, de 

selger også andre 

varer som is og brus. 

Men det er spesielt en 

bakevare som skiller 

seg ut, og det er 

cookiene. Disse blir 

ofte omtalt som “de 

beste i byen” og til og 

med “de beste i 

verden”.  Vi gikk for å  

teste. Og resultatet vil 
kanskje overraske deg. 

Vi fikk teste 

Om morgningen den 

25. april bestemte vi 

oss for å dra 

ned til 

disenveien der kafeen 

ligger for å teste. Etter 

noen minutter kom et 

hyggelig utested til 

syne. Det var en del 

stoler og bord, like ved 

var det et legesenter, 

og på veggen sto det 

kaffe og brød. Da vi 

kom inn var det en 

rolig og lun stemning 

med rolig og dempet 

musikk, og Garry 

ønsket oss 

velkommen. og spurte 

om hva vi ville ha. vi 

svarte at vi skulle ha to 

cookies og to varme 

sjokolader. Så satt vi 

oss ned og ventet. 

Etter noen minutter 

kom Garry med maten 

og drikken. Både 

cookiene og kakaoen 

var rykende ferske. Og 

vi satte i gang med å 

spise. Etter noen få 

minutter var vi ferdige 

med å spise. Og det 

var ingen tvil om at 

dette var de beste 

cookiene vi noen gang 

hadde smakt, Det som 

vi syntes at gjorde 

cookiene så spesielle 

var at de var crispy på 

utsiden og myke på 

innsiden var helt 

Gary, sjefen av kafeen står bak disken og ønsker oss   

velkommen   
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magisk. Definitivt 

verdt å smake på hvis 

du ikke har det, og hvis 

du har smakt disse 

cookiene så vet du hva 

vi snakker om. 

Kakaoen var ganske så 

vanlig men det var 

deilig at den ble 

servert på en 

perfekt 

temperatur så 

vi slapp å 

vente på at 

den kjølte seg 

ned.  

Terningkast 6 

Vi gir denne 

kafeen 

terningkast 6 

for god 

service, 

kjempegod 

mat og lekre 

omgivelser. 

 

 

 

 

 

Fantastisk cookie og kakao.  
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Rehabilitering ved Storokrysset 

 

      Her ser du Storokrysset før rehabiliteringen begynte 

Rehabiliteringen 

handler om at de skal 

gjøre veien bedre enn 

den var før. De skal 

rehabilitere helt opp 

til Kjelsås.  

Av Theo N Iversen og Ole 

Christian. K. Berg 

På grunn av at trikken 

påfører veien store 

påkjenninger som lager 

sprekker i veien, må 

Storokrysset 

rehabiliteres omtrent 

hvert 12. år. 

-Vi begynte omtrent i 

fjor sommer med å 

gjøre klart til 

rehabiliteringen, sier 

trafikkjentene.  

Grefsenveien har vært 

en viktig transport vei 

istedenfor å kjøre 

masse småveier. 

-Vi har ikke hatt noen 

store problemer enda 

og vi vet ikke om noen 

som kommer. 

Det er også et problem 

at de ombygger fordi 

barn har en skummel 

ferd til skolen, brede 

lastebiler som du snike 

deg fordi gravemaskiner 

og høye lyder fra 

morgen til kveld. 

-Når vi er ferdige med å 

legge ned rør skal vi 

legge ny asfalt. 

-Det er mange som 

kjører ulevelig fordi de 

ikke lese skiltene. 

-Det vi gjør nå er å 

grave etter fjell og 

legger ned kloakkrør. 

-Vi har ikke peiling på 

om vi blir ferdig 2020. 
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 Dette er sånn det er forventet å se ut 
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          Skeid får nytt kunstgress 

 
Skeid har i snart 10 år spilt på ett slitt og gammelt kunstgress. 

Nå får de et nytt kunstgress av kommunen. 

 

Av: Josef Georg Jønnum Røise og Mikkel Wennberg Lindbäck 

 

Snart 10 år 

Det nyopprykkede 

Obos-laget skeid har i 

snart 10 år spilt på et 

slitt og gammelt 

kunstgress. Nå mener 

kommunen at de 

trenger en ny 

kunstgressbane. Det er 

også veldig hardt 

under banen sier 

barna i skeid. Det fører 

til unødvendige 

skader. 

Begynner i mai 

De begynner å legge 

kunstgresset i mai og 

er forhåpentlig vis 

ferdig i august. Banen 

blir utvidet med noen 

meter, så det vil si at 

de må bruke tid på å 

grave ut banen. Det 

kunstgresset som er 

der fra før av blir 

flyttet opp på en 

annen bane.  
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Hvordan det blir 

med nytt 

kunstgress 

Og vi har snakket med 

noen av barna i skeid 

og hørt om hva de 

tenker om å få nytt 

kunstgress. 

 -Det blir helt 

fantastisk å spile på 

det nye kunstgresset 

så man slipper de 

vonde skrubbsårene. 

 -Det er flere som 

klager på skader i 

hæler og knær, så jeg 

håper at det blir 

bedre. 

Og vi har også snakket 

med sjefen over 

barnefotballen i skeid. 

 -Jeg tror ikke det vil 

påvirke spillet, men jeg 

tror færre vil få skader 

i knær og hæler 

 -Det er gøy å se at 

barna tar så store steg 

og jeg tror de fleste 

blir happy for ny 

kunstgressmatte. 

  

 

 

Så det virker som om 

de på skeid gleder seg 

til nytt kunstgress og 

det er vel på sin plass 

at de får en ny 

kunstgressmatte etter 

som de har hatt en i 10 

år. 

 

 

 

  

 

 
                          

   

 

                           

 

 

 

 

 



Disenvisen 

Hva synes folk om skole? 

Fem på gata 

1. Syns dere barn burde ha lekser på skolen, hvorfor, hvorfor ikke? 

2. Burde kommunen bruke penger på varm mat på skolen? 

3. Hva er deres beste minne fra skolen? 

4. Hvilken barneskole gikk du på?  

5. Burde man få lov til å bruke telefon i friminuttene?  

Laget av: Siri Manum-Fystro, Ingvild Elea Lindegaard, Cyntia Maniyam og Leah Kallandsvik Floden. 

                              Aase Brox  

1. Litt kanskje, det kommer an på hvor gamle dem er. 

2. Ja, det synes jeg. 

3. Det beste minne var nok å spille kanonball og stikkball ute. 

4. Jeg gikk på Bolgen skole. 

 

                             Kjell Hundven 

1. Ja, da kan man få hjelp til skolearbeid hjemme. 

2. Ja. 

3. Det beste minnet må være gymnastikk timene. 

4. Jeg gikk på en barneskole som het Årsta skole som ligger i Bergen. 

5. Jeg sier nei. 

6. Jeg gikk på en barneskole som het Årsta skole som ligger i Bergen. 

                            Cecile Wroldsen 

1. Jeg synes vært fall de burde lese hver dag. 

2. Det hadde vært hyggelig for barna men, vi har ikke råd til det. 

3. Det beste minne var når vi hadde studenter. 

4. Jeg gikk Husby barneskolen rett ved gardeleiren. 

5. Nei, det synes jeg ikke. 

6.  

                            Hilde Borg Årekol 

1. Ja, for det hadde jeg og nå husker jeg sangene vi lærte. 

2. Ja, det synes jeg er på tide faktisk. 

3. Det må ha hvert friminuttene. 

4. Jeg gikk på Grende skole. 

5. Det synes jeg var vanskelig å svare på, må man bruke telefonen hele dagen. 
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17. mai på Disen skole

Bildet er tatt foran slottet på 17.mai 

Mange elsker 17. mai og 

synes det er koselig å 

feire den på Disen skole. 

Disen skole har et 

opplegg på morgenen og 

et på ettermiddagen. 

Av: Theo Andreas Michael, Thelma 

Louise Szewczyk Placht & Eline 

Tolstrup Christensen. 

 Vi har intervjuet Sunniva 

Sande som er leder for 17. 

Mai komiteen. Hun har 

gitt oss litt informasjon 

om 17. mai opplegget på 

Disen skole.  

Morgen opplegget   

Dagen starter klokka                                      

 

08:00 med flaggheising, 

08:15 er det velkomst av 

Geir Ueland deretter tale 

ved elevrådets nestleder 

Hannah Gilje Østhus og 

etter det synger 3. klasse. 

08:45 er det oppstilling og 

avgang til byen. Det er 

også cafe fra 07:45 til 

09:30  

Ettermiddagsprogrammet 

Ettermiddagsprogrammet 

starter 15:00 med 

borgertog fra Trollbua 

hvor Grefsen skolekorps 

og Disen strings spiller  

 

hele veien ned til skolen. 

Klokka 16:00 er det 

underholdning i gymsalen 

med disen strings som 

spiller, v-klasse danser og 

Vegardo tryller.  Fra 15:00 

til 17:30 er det kaffe, leker 

og loddsalg.  

-Vi starter september året 

før med å planlegge, sier 

Sunniva Sande. 

Så er det bare å se fram til 

17. mai 19 på Disen skole. 

 

 



 

Grefsenkollen opp 

Grefsenkollen opp er et løp som begynner 

ved muselunden og slutter på Grefsenkollen.  

Løpet starer søndag. 19 mai klokka 11:00.  

Gjør dere klare for detta blir moro! 😊 

Onsdag 22. Mai er det 

lokalkamp i NM på Grefsen 

stadion, Kjelsås mot Skeid. 

NFF har satt opp disse to 

erkerivalene mot hverandre. 

Skeid spiller i Obos-ligaen og 

Kjelsås spiller i Postnord-

ligaen så Skeid er 

storfavoritter. 

 Gjør dere klare for detta blir 

moro! 😊 

Lokalkamp i NM 

17. Mai på Disen Skole 

17. Mai arrangeres på Disen skole. Det er 

åpent for alle. Der er det aktiviteter. Du kan få 

popcorn, brus, is, sukkerspinn, kaker, pølser, 

burger, og Kaffe.  

Gjør dere klare for detta blir moro! 😊 

OverOslo 2019 

OverOslo er fra 19. Juni til 22. Juni på Grefsenkollen. Det 

kommer mange flinke artister som skal synge og danse. 

Billetene koster 890kr, men du må være over 18 år. 

 Gjør dere klare for detta blir moro! 😉 

Vålerenga mot Lillestrøm 

 Den 25. mai er det en fotballkamp imellom Vålerenga og Lillestrøm. Kampen spilles på Intility 

arena, klokken 18:00. De er erkerivaler, og det går hardt for seg på tribune og bane. Det er 

alltid god stemning på kampene mellom disse rivalene, så vi anbefaler alle å dra på kampen.  

Gjør dere klare for dette blir moro! 😊  

ANNONSER  
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Fruktpause 

Når barn starter sitt 

liv på skolen, får de 

2 spisepauser, 

fruktpause og 

spising. Men når de 

begynner i 5. klasse 

får de ikke lenger 

fruktpausen. Vi 

synes dette er dumt 

fordi barna må få 

spise når de har 

matlyst og er 

sultne.  

Tekst: Emma Bråthen Schau, 

Ronja Blichfeldt Mjønes 

Det fine med fruktpause 

Det vi likte med 

fruktpause er at vi fikk et 

lite ekstra måltid. Det kan 

hende at vi ikke rakk å 

spise frokost og da er det 

ikke så fryktelig lenge til vi 

skulle spise. 

Ulempene med å ikke ha 

fruktpause  

Vi synes dette er dumt 

fordi noen barn vil ikke 

spise når det er spising 

fordi de ikke har matlyst,  

men hvis de får 

fruktpause kan det hende 

at de spiser mer mat. 

 

Hva vi gjør isteden 

Nå som vi ikke har 

fruktpause lenger, tar vi 

med maten vår ut i 

friminutt. Dette er en god 

løsning, men vi vil helst 

brukte friminuttet vårt å 

noe annet enn å spise. 
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Snøen er borte!  

 
Vinteren er borte                                                  

Nå er vinteren over, det er 

barna på disen skole glade 

for. Vi intervjuet to 2. 

klassinger på disen for å høre 

hva de sier.  

Av: Sigurd a Waage og Sondre s 

omland  

-Jeg synes det er gøy når 

det ikke er noe snø fordi 

man kan ha på lettere 

klær og man slipper å skli 

på isen, sier Anne i 2c. 

- Jeg liker heller ikke når 

det er snø fordi det er 

ikke noe gøy når det er 

kalt og man kan få snø i 

skoen, sier Emil i 2c. 

Dette er mange i enige i. 

men det er masse 

aktiviteter på skolen om 

vinteren for eksempel 

skidag, ake dager, skøyte 

dager, og masse 

aktiviteter i friminuttene.    

-Det er gøyere og leke på 

sommeren fordi da er det 

varmt og det er bar bakke, 

sier Anne i 2c. 

På skolen kan barn gjøre 

mange aktiviteter for 

eksempel spille fotball, 

hoppe hoppetau, huske, 

leke på klatrestativet og 

mye mer. 

Så det er ikke noe so er 

gøy med vinter? 

-Det eneste som er gøy 

med vinteren er å ake, stå 

på slalåm og man kan lage 

snømann. 

Barna på disen er glade 

for at vinteren er over 

men man kan ha andre 

grunner til å like våren 

-Jeg synes våren er bedre 

fordi da har jeg bursdag. 

En annen som har 

bursdag på våren er 

Sondre S Omland, en av 

artikkelens journalister og 

nyhetsredaktør i 

disenvisen. 
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Byttet ut skiene med løpesko 

 
Sondre Omland og Elisabeth Myhre

Nå er snøen 

borte, og 

skiløperne bytter 

ut skiene med 

løpesko og 

rulleski.  

Tekst av: Cyntia Maniyam 

og Thelma Placht.  

Hvordan 

langrennsløpere 

trener når det ikke er 

snø. 

På Disen skole er det 

mange elever som går 

aktivt på ski. Nå som 

snøen er borte er det 

mange som bytter 

treningsmåter. Vi har 

intervjua to elever som 

går på Kjelsås 

langrenn.  -Vi har en 

liten pause nå som 

snøen er borte. Så blir 

det barmarkstrening 

på langsettløkka til 

svåren, sier Elisabeth 

Myhre. Hun går i 6. 

klasse på disen skole 

og er en sprek og aktiv 

jente. -Nå er snøen 

borte så da går jeg på 

rulleski, løper og 

trener litt styrke og 

teknikk, sier Sondre 

Omland. 

Favoritt måten 

 Elisabeth sier at 

favoritt måten hennes 

å gå på ski på er 

skøyting. Fordi det går 

mye raskere enn 

klassisk. Og sondre 

liker best å gå 

skøyting.  

Hvorfor de går på 

langrenn 

 Sondre trener fem til 

syv ganger i uken. Og 

synes at langrenn er 

en veldig bra sport å 
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gå på fordi man for 

utfordra seg selv på en 

fin måte, mot 

konkurrenter. 

Elisabeth trener to 

ganger i uken. Og 

Elisabeth er en som 

ikke klarer å sitte stille 

som må røre på seg 

hele tiden, og da synes 

hun langrenn passer 

som en veldig fin sport 

for henne. 

Hva de trener til 

Sondre sier at han 

slapper av litt nå. 

Siden sesongen er 

over. Men skal trene 

mye og starte 

oppbygningen igjen litt 

senere til neste 

sesong.  Elisabeth sier 

at hun trener til 

ungdomsbirken, 

telenorkarusellen, og 

til mange andre renn. 
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Skeid har rykket opp 

Skeid rykket opp til Obos ligaen fra Post 

nord ligaen i fjor høst. De rykket opp 

sammen med Raufoss og KFUM Oslo.  

Om Skeid  

Skeid fotball ble grunnlagt 1.Januar 1915 

og fikk navnet Skeid i 1925. Der Skeid har 

hjemmebaner er på Åsen. Skeid er knyttet 

til Torshov. Skeid sine hjemme drakter er 

røde og blåe, de har røde t-skjorter og 

blåe strømper og shortser. Bortedraktene 

til Skeid er helt svarte. Skeid sin logo er 

svart med gul skrift hvor det står Skeid på.  

Av: Truls Eide Solvang og Carlo Mendiola 

Bjørnstad. 

Tom Nordlie 

Tom er 57 år og ble født 

2.Mars 1962. Han fikk prisen 

for beste trener i 2005. Han 

har vert tidligere fotball    

spiller. Han var også tidligere                              

vannpolo spiller. Han har også 

jobbet som kommentator.  

Nye greier 

Skeid har fått flere tribuner. 

Før hadde de bare tribuner på 

begge langsidene, men nå har 

de fått på en av kortsidene. Nå 

har de flere plasser som var et 

problem før. De har også fått 

nytt kommentatortårn. Før 

hadde de det på andre siden 

mot REMA 1000, men nå ser 

det mye finere ut. Det er 4000  

plasser på Skeidbanen. De har 

også fått ny innbytterbenk. 

Rykker opp 

Skeid har rykket opp fra Post 

Nord ligaen til OBOS ligaen.  

 

                Tom Nordlie, trener i Skeid. 

 

Supporterne synes det er 

veldig bra at de har rykket 

opp. Det har blitt mye mer 

spennene å se på kampene. 

De spiller bra på kampene og 

gjør en bra innsats. 

Alle i Skeid se fram til Obos 

ligaen. - For klubben er det 

mye større krav til anlegget, 

gjennomføringer av kamper, 

rapportering etc. 

Medieoppmerksomhet er også 

større. Nå blir kampene våre 

vist på tv. For spillere er nivået 

høyere og alt går mye fortere, 

sier Jørgen Bjerke. 

Skeid håper de gjør det bra og 

får en høy plassering. Jørgen 

sier at han gleder seg til at 

gode og kjente fotballag som 

Ålesund, Start, Sogndal og 

Ham-Kam kommer på besøk til 

Skeid. Han tror det blir mange 

spennende kamper.  

 

 

Jørgen sier at det er gøy og på 

tide at Skeid har kommet opp i 

liga. Skeid er en klubb med en 

lang og stolt historie. Vi bør 

være i toppen av norsk fotball. 

Vi trenger også mage flere 

frivillige til å selge billetter, 

steke vafler og være vakter. 

Alle i klubben må hjelpe til. 

Jørgen sier at 

kommentatorboksen har blitt 

mye finere og de som 

kommenterer kampene syntes 

at de har det mye mer 

komfortabelt. 

Innbytterbenken er også litt 

«proffere» enn de vi hadde. 

Både trenere og spillere er 

fornøyde.  

En bra start 

Skeid har gjort det bra til at de 

rykket opp til Obos ligaen. De 

ligger på 9.plass, de har spilt 

seks kamper, to vunnet, to 

uavgjort og to tap. De har en i 

målforsjel, de har åtte målmot 

seg og de har skåret ni mål. 
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Bilde: Fortnite spillere som skyter 

Flere millioner spiller Fortnite 

Fortnite er et verdens kjent spill med flere millioner spillere 

hver dag. Det er flere gamemodes i Fortnite. 

 

Laget av: Max Åker og Kevin Bakke

Fortnite spillet 

Fortnite er et spill og har 

tre gamemodes. Save the 

world, Battle royale og 

Kreative. Spillet ble først 

utgitt som et early access-

spill 25. juli 2017, men ble 

fullstendig utgitt i 2018. 

Battle Royale er den mest 

populære gamemoden. 

Det er flere millioner som 

spiller Battle Royale hver 

dag. 

Save The World 

 Save the world er en 

tower defense gamemode. 

En tower defense 

gamemode er et spill der 

du bygger en base rundt 

det du skal forsvare. Du 

kan bruke feller og 

forskjellige materialer.  

         Battle Royale 

Battle Royale er det 

fortnite er mest kjent for. 

Du kan velge å spille Alene, 

Duo og Squads. Du kan 

finne våpen rundt i hus 

eller i kister. Når du dreper 

noen får du tingene de har 

på seg. I battle royale er 

det om å eliminere alle 

som du ikke er på lag med. 

Det er 100 spillere med i et 

spill og når alle er døde 

unntatt deg eller 

lagkameraten din har du 

vunnet. 
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Kreative 

Kreative er en gamemode 

der du kan øve på å bygge 

baser eller noe annet. Du  

 

 

kan også spille deg mot 

vennene dine uten andre 

folk. I kreativ er det bare 

16 mennesker som for 

være med.  

Vi har intervjua en som elsker fortnite

Vi snakket med Hermann om 

spillet. Han begynte å spille 

fortnite når det først kom ut. 

Mange av vennene hans 

gjorde det, og han syntes det 

så gøy ut. Man kan bygge, og 

det kommer ut nye ting 

nesten hele tiden, sier 

Herman. - Jeg liker bygging og 

skyting best. Det er gøy å 

bygge fort, det er også gøy å 

treffe mange skudd. 

 - Tfue fordi han er morsom og 

god i fortnite. Recon Expert 

fordi det er et veldig kult skin 

og det er sjeldent, sier 

Hermann

 

 

 

 

BILDE: Fortnite spillere som glider nedover 


