
NBL Galakse AVIS
Velkommen til vores univers ○ Oktober

De voksne fra
galaksen fik ideen om
at lave en avis for. Det
var i tankerne at den
skulle vise børn og
forældre hvilke sjove
aktiviteter vi går og
laver og har lavet.
Avisen er til galakse
børnene som går i 0.-
3. klasse. Der vil ca.
kommen en ny avis en
gang om måneden,
eller for hver periode.
Avisen vil indeholde
emner såsom, sjove
citater, måneds jokes,

interviews og meget
mere. Der kommer til
at stå noget om de
ting der sker i
galaksen men også fra
skolentiden. Der kan
til tider være indlæg
fra bestyrelsen,
ledelsen, lærerne,
andre klasser og
eleverne. Man er også
velkommen som
forældre af et galakse
barn til at skrive et
indlæg til avisen.
Kontaktoplysninger
vil stå på bagsiden.

Halloweenfest i 
galaksen
Se børnenes flotte 
kostumer fra 
halloween-festen i 
galaksen
Se på s. 2
Emneugen
I emneugen lavede 
børnene en masse 
sjove ting og lærte 
em masse. De 
mødte også de 
store elever og 
blev venner med 
dem. 
Se på s. 1

Fodboldturnering 
i galaksen
En god uge med 
fodbold på 
skemaet. En masse 
engageret spillere, 
som alle kæmpede 
for at vinde!

Se på s. 5

Af Ellen Spreckelsen Oktober

Galaksens hel nye avis
Avis der indeholder alt spændene fra galaksen 
på en hel måned.

Tak fordi du læste med
Velkommen til vores univers ○ Oktober

Af Ellen Spreckelsen Oktober

Fødselsdage i Oktober
Atlas 1. kl. - 8/10

Wilde 1. kl. - 17/10
Elias 1. kl. - 10/10
Orla 2. kl. - 5/10

Viggo 2. kl. - 26/10
Mira 3. kl. - 21/10

MÅNEDENS CITAT
“Der stod tre eller færre - jeg 
troede der stod tre eller flere”

- Mads Lerche 28/9-22

Galakse-telefonen 
0. + 1. kl. skal benytte 23392141 
2. + 3. kl. skal benytte 60261433

Kontakt ift. indlæg
Ellen Spreckelsen: 

ellen@norrebro-lilleskole.dk
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Labyrinter fundet på hjemmesiden: printland.dk

mailto:ellen@norrebro-lilleskole.dk


Noah, 6 år fra 1. kl.
1. “Jeg vil godt kunne løbe 
lige så hurtigt som Sonic!”
2. “Min mor er fra Brasilien, 
og min far er bare fra 
Danmark”
3. “At man skal 
spille IPad hver 
fredag!”

Af Ellen Spreckelsen Oktober måned

Lärke, 6 år fra 0. kl.
1. “Jeg vil gerne have at jeg 
kunne skyde med vand ud af 
hænderne”
2. “Begge mine forældre er fra 
Sverige. De er bare ikke fra det 
samme sted af i Sverige”
3. “Jeg kunne godt tænke mig 
et hjerne hvor man kunne lave 
sådan rigtige krea ting. 
Sådan med pap og
sådan noget. Det
ville være sjovt”

Af Ellen Spreckelsen Oktober måned

Emneuge

Nova, 9 år fra 3. kl.
1. “Jeg vælger at gøre alle 
superkræfter til en 
superkraft sådan at jeg kan 
have dem alle sammen”
2. “Min mor er fra Fyn og 
min far er fra Sjælland”
3. “Jeg syntes at alle børn 
skal have en IPad, en telefon 
og en computer hver haha”

Hver måned bliver tre galakse børn interviewet til månedens avis.
De bliver stillet tre spørgsmål som fortæller lidt om dem, og andet
sjovt.

Månedens interview 

Månedens tre spørgsmål
1. Hvilken superkraft vil du 
have?
2. Hvor er dine forældre fra?
3. Hvis du kan ændre en ting 
ved galaksen, hvad skulle det så 
være?

Mange at børnene fra galaksen var lidt
nervøse de først to dage, for at skulle
være sammen med de store elever. Men
efter at se at de ikke var farlige, blev
mange af de små gode venner med de
større. Nu er de fleste ikke lige så
nervøs for tanken om at skulle være
sammen med de store igen.

I emneugen lærte børnene på
tværs af alle klasserne
hinanden bedre at kende. De
lavede en masse sjove
naturfaglige og kreative
produkter.

Der var i alt otte forskellige
værksteder. Der var fire
naturfaglige værksteder og fire
kreative værksteder. I alt var
der fire hoveder emner for
værkstederne. Emnerne var;
Ilt, luft, vand og jord. Hvert
emne havde to værksteder, et
kreativt og et naturfagligt. Alle
værksteder var lavet med
elever helt nede fra 0. kl. og
helt oppe til 9. kl.. Der var
værksteder der havde om
tsunamier, oversvømmelse og
ligene. Ud fra det de havde
lært skulle de lave et kreativt
eller naturfagligt produkt som
blev vist til ferniseringen.
Udover at børnene skulle lære
ny viden om deres emne, så
var/er emneugen lavet til at
eleverne på hele skolen kan
lære hinanden bedre at kende
på tværs af klasserne.
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Det sidste gode vejr
Vi har allesammen fra galaksen nydt de
sidste dage i oktober måned hvor det har
været godt vejr. Der er blevet lavet en
masse sjove lege og aktiviteter, som
børnene har haft det sjovt med. Der er
blandt andet blevet klandret, lavet børne
pyramider, fundet gulerødder i
grøntsagskassen og meget mere. Men nu
begynder vejret at blive dårligt og koldt.
Husk at få regntøj, skiftetøj og varmt tøj
med i skole så man er klar til alt slags vejr.

Af Ellen Spreckelsen Oktober måned

Et par af drengene fra 3. klasse fik
en fantastisk ide til at lave en
fodboldturnering for Galaksen. Det
syntes vi voksne var en rigtig god
ide og galakse voksen Mads blev
tovholder for det med drengene.
Mads var også dommer under
kampene.

De planlagde hvornår kampene
skulle spilles, hvor mange man
måtte være på hvert hold, og
hvordan man kunne stille op.
Derefter fik de lov til at fortælle
om det til cafe og der var 8 hold
der gerne ville melde sig. Hvert
hold havde fundet på et holdnavn;
FC-Street, FC-Nisserne, Mbappé,
FC-Vinderne, FC-Paris og Team
Fodbold.

Finalen bestod af FC Nisse og
FC Vinderne. Det ville havde
været oplagt hvis FC Vinderne
havde vundet, men det blev FC
Nisse der vandt. De spillede godt
og var engagerede, lige som alle de
andre hold og ende med at vinde 6-
3. FC Nisse fik en fin pokal som
står i Galaksen. Selvom de andre
hold ikke vandt, var der også en
lille præmie til dem i form at en

bolche. Det fordi de alle spillede så
godt.

De voksne fra Galaksen vil sige
mange tusinde tak til drengene fra
3. klasse for at tage sådan et godt
initiativ, som alle syntes var sjove.

Af Ellen Spreckelsen Oktober måned

Fodboldturnering Halloween fest
D. 31/10 holde galaksen
halloweenfest. Børnene havde
mulighed for at blive malet, få fortalt
gyserhistorier eller være med til en
morder leg. Børnene havde det rigtig
sjovt og var alle klædt uhyggeligt godt
ud. Nogle var malet hjemme fra og
andre havde lavet hjemmelavet
kostumer som var meget imponerende.
Til cafe blev der fortalt en uhyggelig
historie til børnene, hvor der var
uhyggeligt musik i baggrunden.
Det var ikke kun børnene der var
klædt ud. Andrew havde også en
kostume på af manden med leen. Han
så meget uhyggelig ud

NBL sange og skolekor
Husk at gå ind og lytte til alle
skolen sange og specielt korets
sang “Bardomsgade” som kom
ud i oktober måned. Alle sange
kan findes på Richard
Magistrados YouTube profil.
Husk at give videoerne et like
med på vejen!
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Af Ellen Spreckelsen Oktober måned Af Ellen Spreckelsen Oktober måned

Vi har d. 2/11 i galakse cafeen fejret de dødes dag
som er en af de vigtigste højtider i Mexico. Det er
en fest for de dødes sjæler som kaldes tilbage til de
levendes verden, hvor de kan få lov til at nyde alle
de ting de holdte ad den gang de var levende.

Fredagen før de dødes dag viste vi børnene filmen
”Coco” lavet ad Disney, som er en film der
fortæller om de dødes dag. Det hjalp børnene til at
forstå hvad dagen er for noget.

På de dødes dag fortalte vi børnene lidt om hvad
dagen handler om og så havde mad-lab lavet det
traditionelle døds dags brød. Børnene var vilde med
det og også de voksne.

De dødes dag

Vær sød at rydde op i Spejlsalen.
Det er lidt for ofte at der er rigtig
rodet nede i spejlsalen. Det er det
rum hvor børnene må lege uden er
hele tiden er voksen opsyn. Så
hvis man har fået lov til at gå der
ned betyder det at galakse voksne
stoler på at man kan finde ud af at
lege stille og roligt der nede, men
også huske at rydde op igen.

Spejlsalen roder ofte
Hvis du står og undre dig om noget, så 
kan du få lov til at skrive ind til vores 
brevkasse og få svar. Du behøve ikke at 
skrive sit navn, hvis du gerne vil have dit 
spørgsmål skal være anonymt. 

Der vil stå en brevkasse ude på
stentrappen hvor du kan putte et
spørgsmål i. Spørgsmålene vil blive
besvaret til cafe i den næste avis.

Brevkassen

Månedens jokes
Hvor mange drenge er 

der i Danmark?

To
Dan og Mark

Hvad hedder numsen på 
et egern?

Nødudgangen

Hvordan får man en fisk 
til at grine?

Man putter den i 
kildevand

Hvorfor er citroner gule?

Det ved de heller ikke selv, 
det er derfor de er sure
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