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 “Skapa din framtid hos oss  ” 

 Foto:Privat 

 Träffa Thomas 
 Näslund en 
 musikalisk rektor. 
 Vi tog oss upp till studion där vi började 
 intervjua rektor Thomas, vi bad honom att 
 berätta lite om sig själv och tro det eller ej men 
 Thomas har faktiskt inte bara haft yrket som 
 rektor under hela sitt liv. Thomas har nämligen 
 jobbat inom musikbranschen då han var musiker 
 själv. För att vara exakt så var han flöjtist och 
 har jobbat i lite olika delar av världen som bland 
 annat musiklärare inom flöjt. 

 Foto: Okänd 

 Historien om Maria 
 Elementarskola 
 År 1885 grundades Maria Elementarskola av 
 magister Jean Bernhard Ångman. Men skolan 
 såg inte ut som den gör idag. Från början var 
 Maria Elementarskola en skola som bara gick 
 upp till klass tre, en förberedande skola. Men 
 efter ett tag när skolan hade hunnit utvecklats 
 gick klasserna ända upp till fyran, och med 
 tiden till sexan. Till en början var Maria 
 Elementarskola bara menat för att killar skulle 
 gå där, men med tiden runt 1900-talet lät rektor 
 Anna Johansson några tjejer delta i 
 undervisningen i smyg. 

 Bostället på 
 Högbergsgatan 
 Stadsmissionens boende kan vara en 
 skrämmande plats för många av oss. Men för 
 andra är det ett hem, en familj. 
 Stödboendet på Högbergsgatan finns öppet för 
 hemlösa och före detta missbrukare som alla 
 strävar efter en sak. Ett nytt liv. 
 Stadsmissionens dörrar står öppet för alla! 
 Även husdjur får tas med. 

 I DET HÄR NUMRET 
 •  Upplysande krönikor 
 •  Kluriga gåtor 
 •  Lärorika debattartiklar 

 •Engagerande, nutida reportage 
 •Korta, intressanta notiser 
 •Ett gott skratt, eller två 
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 Välkommen till denna tidning! 
 Är du intresserad av nära inblickar på skolans, och samhällets 

 verksamhet? Då är detta tidningen just för dig! 

 Maria Elementarskola från utsidan. 
 Foto: Okänd/Okänd 

 Redigering: Okänd/Okänd 

 Äntligen!  Efter många veckor av planering och skrivande, så kan vi på redaktionen slutligen, med stor 
 glädje presentera den första upplagan av Maria Elementars nya skoltidning. 
 I dessa tidningar så kommer ni som läsare att få en direkt summering av det senaste, nya. Denna tidning 
 kommer, med hjälp av sin stora mångfald, b.l.a att erbjuda er: 

 ●  Upplysande krönikor 
 ●  Kluriga gåtor 
 ●  Lärorika debattartiklar 
 ●  Engagerande, nutida reportage 
 ●  Korta, intressanta notiser att läsa i alla hast 
 ●  Ett gott skratt, eller två 

 Och självklart mycket, mycket mer… 
 Så allt vi på redaktionen kan säga är detta: 

 Trevlig läsning! 

 JACOB RASMUSSEN & 

 Åk 8 

 Kunskapstest 

 Den här tabellen visar kunskapen av Maria Elementar elever jämfört med folk ute på stan. 
 Vi ställde sju allmänbildningsfrågor till eleverna från årskurs 3 till 8. 
 Detta bevisar att yngre folk är mer allmänbildade än vuxna och ungdomar på stan  .   

 Maria 
 Elementarskol 
 amentar 

 Max antal rätt: 
 7 

 Folk på stan ålder  Max antal rätt: 
 7 

 ÅK 3  3/7  16 år   4/7 

 ÅK 4  5/7  18 år  4/7 

 Nya Schoolsoft 
 Vi är nog alla bekanta med 
 skolans nya 
 informationsplattform vid namn 
 Schoolity. Detta läsår gick 
 nämligen vår skola från 
 Schoolsoft till Schoolity. 
 Anledningen till denna drastiska 
 förändring var på grund av att 
 Schoolsoft var specifik uppbyggd 
 för att stämma med den engelska 
 skolans kriterier och sedan också 
 ekonomimässigt. 
 Schoolity är en nyligen grundad 
 plattform och är till skillnad från 
 schoolsoft mer avancerat 
 uppbyggd då 
 du kan se bla kunskapskrav, och 
 hur många procent närvaro du 
 har. 

 Nior stoppas 
 av civilpolis 
 Under onsdagsförmiddagen blev 
 två nior stoppade av civilpolis på 
 Repslagargatan, de blev stoppade 
 på grund av att de åkte två på en 
 och samma hyr skoter. Detta är 
 olagligt enlig svensk lag. Straffet 
 för att bryta med den lagen är 500 
 kr böter, men niorna hade tur och 
 bara fick en varning. 
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 ÅK 5  3/7  20 år  2/7 

 ÅK 6  5/7  30 år  1/7 

 ÅK 7  5/7  62 år  1/7 

 ÅK 8  5/7  65 år  2/7 

 76 år  5/7 

 V  ILL  DU  TESTA  ? F  RÅGORNA  HITTAR  NI  I  SLUTET  AV  TIDNINGEN  . 

 Historien om Maria Elementarskola 
 SAGA KORSNES LINDHOLM 

 År  1885  grundades  Maria  Elementarskola  av  magister  Jean  Bernhard  Ångman.  Men  skolan  såg  inte  ut 
 som  den  gör  idag.  Från  början  var  Maria  Elementarskola  en  skola  som  bara  gick  upp  till  klass  tre,  en 
 förberedande  skola.  Men  efter  ett  tag  när  skolan  hade  hunnit  utvecklats  gick  klasserna  ända  upp  till  fyran, 
 och  med  tiden  till  sexan.  Till  en  början  var  Maria  Elementarskola  bara  menat  för  att  killar  skulle  gå  där, 
 men med tiden runt 1900-talet lät rektor Anna Johansson några tjejer delta i undervisningen i smyg. 

 År 1930 hade skolan börjat bli en samskola där båda tjejer och killar kunde gå i. 
 Det  var  meningen  att  Maria  Elementarskola  skulle  utgå  efter  handlingsfrihet  och  använde  sig  inte  av 
 hjälp  från  stat  och  kommun,  men  det  ändrades  fram  till  1992,  när  kommunal  skolpeng  infördes.  Från  en 
 början  var  elevavgifter  och  donationer  det  som  hjälpte  skolan  framåt,  men  avgifterna  var  dock  inte  höga. 
 Med  skolpengen  slutade  skolan  med  elevavgifterna,  men  detta  gjorde  dock  att  skolan  förlorade  en  del  av 
 sin handlingsfrihet. 

 Förr  på  den  goda  tiden  fanns  det  ett  julklappslov  där  eleverna/lärarna  fick  köpa  julklappar  till  sina  nära 
 och  kära,  men  nu  för  tiden  så  har  skolan  slutat  med  det,  men  vem  vet,  det  kanske  kommer  tillbaka.  Men 
 även  på  FN-dagen  så  får  alla  i  PK  till  trean  ta  med  fika  från  deras  hemländer.  På  FN-dagen  så  får  också 
 en  från  varje  årskurs  en  regel  inom  FN:s  barnkommission  som  dem  läser  högt  inför  hela  skolan.  Enligt 
 tradition  utförs  det  traditionella  uppropet  på  första  skoldagen,  avslutningsdagen,  julspelet  och  lucia  i 
 Maria-Magdalena kyrka och i Sofia kyrka.   

 Saker  som  skiljer  vår  skola  från  andra  skolor.  Jo,  det  finns  mycket  som  skiljer  vår  skola  från  andra  skolor. 
 En av de främsta grejerna är maten lagas på plats. Detta gör att maten är mer vällagad och godare.  

 Meritvärdet  som  elever  går  ut  med  i  nian  på  vår  skola  är  högre  än  på  de  flesta  andra  skolor,  detta  är  för 
 att kraven på eleverna är högre än på andra skolor.  
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 En musikalisk rektor 

 KRISTINA POPOV & ALICE DALHAGE 
 Maria Elementar är en liten skola på Södermalm med runt 300 elever. Den går från primära 
 klassen upp till nian och grundades 1885. Torsdags morgonen den 16 september gick vi upp till 
 studion för en intervju med vår nya rektor, Thomas Näslund. 

 Vi tog oss upp till studion där vi började intervjua rektor Thomas, vi bad honom att berätta lite om sig 
 själv och tro det eller ej men Thomas har faktiskt inte bara haft yrket som rektor under hela sitt liv. 
 Thomas har nämligen jobbat inom musikbranschen då han var musiker själv. För att vara exakt så var 
 han flöjtist och har jobbat i lite olika delar av världen som bland annat musiklärare inom flöjt. 

 Han har nämligen jobbat i både Malmö på en musikskola och bott i Tyskland och jobbade som flöjtlärare 
 men valde till sist att komma hit till Stockholm i början av 90-talet. På den tiden jobbade han som lärare i 
 tvärflöjt vid kommunala musikskolan i Nacka i 17 år, men inte på heltid. På den andra halvan av hans 
 arbete brukade han ha konserter. 

 Men när systemet och skolplanen ändrats i början av 2000 talet, då han kände att musikundervisningen 
 inte var detsamma när han istället blev lite som en extralärare. Allt handlade inte om att undervisa i 
 musik längre. Han kände att han hade förlorat en gnutta av musikens mystik. 
 Så efter något år skrev han på en magisteruppsats och började studera, några år senare närmare bestämt 
 2012 blev han då rektor på Kulturskolan i Sollentuna. Där var han i 8 år. 
 Det var Thomas senaste jobb där han hade jobbat i nästan 10 år innan han kom till oss här på Maria 
 Elementar. Nu planerar han att stanna här tills “han blir fri” om man använder Rektor Thomas ord. 

 Senare under intervjun förekom mer sko inriktade frågor så som: 
 Skolans stöd till behövande elever? Vad högstadiets sista årskurser ska ha med sig efter grundskolan 
 under gymnasieresan? Och till sist. Vad är planerna är för skolan framtid? 
 Det rektor Thomas svarade då var att skolan stödjer elever med bland annat dyslexi. Detta med hjälp av 
 skolkuratorn och läshjälpen från fröken Anita.  

 Det som många lärare har fått höra genom åren av tidigare Maria Elementar elever är just att de inte 
 tyckte att första skolåret på sitt nya gymnasium var så pass ansträngande just eftersom att de uppnått en 
 stor del av den kunskapsnivåerna och studieteknikerna redan i grundskolan.  

 Nu kommer vi in på det med skolans framtid och inriktningar kommer att bli inom teknik då exempelvis 
 en 3D-skrivare och en hel del andra tekniker förts in till skolans lokaler, i och med att vi förväntas få fler 
 distanslektioner och detta blir lite mer som en förberedelse fören moderniserad skola. Men också 
 småsaker så som att brickor ska tilldelas eleverna för att de ska kunna komma in i skolans lokaler på ett 
 mycket mer effektivt sätt. 

 Covid-19 har lärt många inom skolor hur man arbetar på ett annorlunda sätt vilket rektor Thomas vill ta 
 inspiration av och fortsätta med på sätt och vis. Så enligt oss så ser vi en ljus framtid med Thomas 
 Näslund som rektor här på Maria Elementar. 
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 Bostället på Högbergsgatan 

 stan om de kan köpa ut. En del 
 ungdomar får alkohol från sina 
 föräldrar. Nu när sociala medier 
 också finns så ökar utköpandet 
 där också. 

 KIWA SÖDERMAN 

 När sirenerna ekar över Högbergsgatan så rusar vi alla 
 till staketet på skolgården. Men vad är det egentligen 
 som pågår där? 

 Stadsmissionens boende kan vara en skrämmande plats för 
 många av oss. Men för andra är det ett hem, en familj. 
 Stödboendet på Högbergsgatan finns öppet för hemlösa och 
 före detta missbrukare som alla strävar efter en sak. Ett nytt 
 liv. Stadsmissionens dörrar står öppet för alla! Även husdjur 
 får tas med. Och med en hälsosam, näringsrik kost som 
 serveras tre gånger om dagen. Då är det ju klart att man 
 genast måste känna sig bättre. På Stadsmissionen tycker man 
 att alla har rätt till ett hem och äkta kärlek. Man brukar säga 
 att man inte ska vara rädd för dem högljudda, utan att det är 
 de tysta som gömmer sig i buskarna som man ska tvivla på. 

 Vi frågade Olle, som också kallas för “Gangster Olle” om 
 hur hans liv har förändrats sedan han fick sin plats på 
 bostället. Olle svarade ungefär så här: 

 “  När jag började missbruka alkohol så gick mitt liv  bara åt 
 ett håll, nedåt. Men efter att ha sett döden i vitögat så 
 ångrade jag mig genast. Detta måste ta ett slut. Så jag 
 ansökte om en plats på bostället. När jag kom in för första 
 gången möttes jag av ett varmt välkomnande leende av 
 Viveka, ordförande för bostället. Den dagen glömmer jag 
 nog aldrig. Första dagen på mitt nya liv  !” 

 Nu kanske du undrar hur detta är möjligt. Vart kommer 
 egentligen pengarna ifrån? Jo det är nämligen så att när du 
 handlar second hand hos stadsmissionen så hittar du inte 
 bara sjukt snygga kläder eller är en klimathjälte utan du är 
 också med och bidrar till denna fantastiska gemenskap som 
 ger folk som Olle en ny chans i livet. 

 Är det inte helt fantastiskt hur lite mat, kärlek och tak över 
 huvudet kan förändra en människas liv. De som jobbar på 
 stadsmissionen måste vara stadens riktiga hjältar! 

 Alkoholanvändning hos 
 minderåriga 
 LARA EBERLING RADOJICIC & ALEXANDRA LÖVGREN 
 I genomsnitt drack gymnasiekillar 2,6 liter ren alkohol och 
 tjejerna ca 1,9 under ett år, idag dricker färre än hälften av 
 niondeklassarna alkohol. 48 % av tjejerna och 38 % av 
 killarna har druckit alkohol år 2019. År 2004 drack 90 % av 
 eleverna i gymnasiet årskurs 2 alkohol medan det nu ha 
 minskat till 69 %. Andelen niondeklassare som har varit 
 berusade innan de fyllt 14 har minskat från 20 % till 5 % 
 under de senaste 20 åren. Killar i gymnasiet dricker mest 
 starköl, sprit, alkoläsk och cider medan tjejerna dricker 
 cider, alkoläsk, vin och champagne. 
 Källa: 
 https://www.iq.se/fakta-om-alkohol/ungdomars-drickande-forr-och-nu/ 

 Här söker många boplats under natten. Foto: 
 okänd 

 Hemlöshet i 
 Stockholm 
 GEORGINA HJELMQVIST 

 Många personer får det svårt när de ska 
 skaffa boende då andelen personer som 
 kan köpa ett boende utan något 
 ekonomiskt stöd är 24 %. Hemlöshet 
 kan ofta bero på missbruk, alkoholism 
 eller psykisk ohälsa, men det börjar bli 
 vanligare att personer inte har råd att 
 skaffa boende då de inte har inkomsten 
 för det.  

 Det är vanligare med hemlöshet i 
 Stockholm då det är svårare för att få 
 boende då det är en stor stad. Många 
 flyktingar blir även hemlösa när de 
 kommer till Sverige då de inte har så 
 mycket kvar eftersom de flyr från krig.  

                   

 Det finns anonyma konton på t.ex 
 instagram och snapchat som ungdomar 
 kan köpa från. 
 De kallar sig “hink” konton och de 
 säljer oftast hembränt, vilket inte är så 
 säkert då det kan vara vad som helst i 
 flaskan som t.ex. t - sprit. Hinkkonton 
 säljer även annat som e-cigg och 
 cigaretter. Det är inte alls säkert att köpa 
 alkohol från främlingar men som tur är 
 så har alkoholanvändningen minskat 
 genom åren.   
 Ungdomar får tag på sprit olika sätt t.ex. 
 sprit bilar som åker runt och säljer ut. 
 Andra får från äldre kompisar som är 
 myndiga eller frågar någon främling på 
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 Sena ankomster! Vad kan 
 detta bero på? 
 INEZ CHATTY 

 ”Helt oacceptabelt, det kan väl inte vara så 
 svårt att stå utanför dörren vid typ 08:25 och 
 bara vänta”, säger både elever och lärare. 

 De flesta kommer lite sent någon gång då och då, 
 inget märkvärdigt, eller? Nu på senaste har de 
 sena ankomsterna ökat något otroligt på Maria 
 Elementar. Elever dyker upp efter 8.30 slaget och 
 plingar hejvilt utan någon tanke på klockorna som 
 hörs och störs ända in till klassrummen längst bort 
 i korridoren. Det har dykt upp flera klagomål från 
 lärarnas sida, vissa tycker att stänga och låsa 
 dörren funkar för dem medan andra inte bryr sig 
 lika mycket. 

 . 

 Sena ankomster kan bero på många saker, 
 försovningar, trafikförseningar, mamma eller 
 pappa försov sig och lovade att skjutsa dig mm. 
 Som ni ser så kan listan bli lång. Vissa av dessa 
 argument är starka, och vissa inte. 
 Trafikförseningar är ett av de starkare 
 argumenten medan att försova sig inte är lika. 
 Ett annat starkt argument kan vara att man har 
 en doktors tid, eller att en i familjen har skadats 
 och behöver vård. 

 “Att komma försent är lite som att inte komma 
 ihåg någons namn, det säger då väldigt mycket 
 om en person och hur den ser på sin 
 omgivning”, säger 
 en känd psykolog som har läst på mycket inom 
 detta ämne. 

 Studier visar att lärares sena ankomster 
 har stor påverkan på elevernas tider, med 
 andra ord; ju noggrannare du själv är med 
 tiderna desto större chans att även 
 eleverna är det. 

 Detta påverkar ens arbete i skolan då 
 senare ankomster med tiden blir lika med 
 förlorad arbetstid. På sikt blir detta något 
 mer än “inget märkvärdigt”, det blir ett 
 problem och inget litet sådan. 
 Vill du att dina elever ska bli sena vuxna i 
 hela livet? 

 Sportnytt 
 SAGA LINDHOLM KORSNES 
 Fotboll 
 Den 3:e september spelade Sverige en match mot Spanien och 
 vann med 2-1. Det vinnande laget skulle med stolthet kvala 
 vidare till VM 
 (Världsmästerskapet). 
 På grund av corona har alla matcher i Sverige behövt spelas utan 
 publik, men detta var den första matchen som landslaget spelat 
 med åskådare på en väldigt lång tid. Matchen ägde runt på 
 Friends Arena utanför Stockholm, alltså hemmaplan. 
 Stavhopp 
 Armand Duplantis, 21 åringen som slagit många världsrekord i 
 stavhopp och kommer förmodligen göra det igen. Just nu ligger 
 han på 6,18 meter Det rekordet klarade han i februari 2020 på en 
 tävling i Glasgow. Han har under lång tid försökt höja stavhopps 
 ribban upp till 6,19 meter utan framsteg, men det sägs att han är 
 i sin bästa form och att ett nytt världsrekord kommer sättas. 
 Kanske till och med innan 2021 når sitt slut.  
 Häck 400 m 
 I somras slog Karsten Warholm världsrekordet i 400 meter häck 
 med 0,76 sekunders marginal. Det var helt otroligt, han vann 
  OS-finalen med tiden 45,94 sekunder, där det förra rekordet var 
 på 46,70 sekunder. Men Warholm var inte den enda som gjorde 
 bra ifrån sig på tävlingen. Om Warholm inte ställt upp i 
 tävlingen, hade rekordet ändå slagits av Rai Benjamin (som då 
 kom tvåa). Han sprang på en sanslöst bra tid, 46,17 sekunder. 
 Bronset lyckades Alison de Santos ta, som  
 var 0,03 sekunder ifrån att slå det tidigare rekordet. Några 
 millisekunder kan betyda väldigt mycket inom friidrotten.  
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 3D-skrivare och hur de fungerar 
 K  EVIN  M  OAF 

 3D skrivande är en av de nyare sätten att 
 skapa. Eftersom att det har blivit billigare och 
 lättare att använda så kan man ju vilja veta lite 
 hur det fungerar. 

 Att 3D skriva kallas också för att FFF eller 
 friformsframställning. 3D skrivare fungerar 
 genom att de bygger lager på lager av två 
 dimensionella former av olika material som till 
 exempel plast eller metall. De finns många sätt att 
 3D skriva de vanligaste och billigaste sättet är att 
 extrudera olika sorters plast och andra material 
 som titan. 

 Det vanligaste och billigaste materialet är PLA 
 även känd som polymjölksyra eller polylaktid. 
 Polylaktid är en blandning mellan majsstärkelse 
 och rör socker. PLA är ett väldigt bra och 
 slitstarkt material, 3D skrivare experter 
 rekommenderar PLA som bra material för en 3D 
 skrivare. 
 PLA har en smältpunkt på 173 och 178 °C. 

 Nackdelar med olika sorters 3D skrivning 

 De finns flera anledningar för att 3D tekniken inte 
 har blivit populär, till exempel så tar de oerhört 
 lång tid för 3D skrifter att bli utskrivet. Det kan 
 också finnas många problem under en utskrivning 
 som till exempel att extrudering blir blockerad av 
 materialet. 
 För att kunna använda 3D skrivare behöver man 
 vara lite tekniskt intresserad och kunnig. Man 
 måste vara villig lägga ner ganska mycket tid för 

 Varför ska du 
 återvinna? 
 GEORGINA HJELMQVIST 
 Återvinning är bra för klimatet då man sparar 
 massor av energi och det förminskar 
 koldioxidutsläppen. Men det är inte alla som 
 vet hur man återvinner och varför man gör 
 det  .  
 I vissa lägenheter och villor är det vanligt att ha 
 olika soptunnor där du sorterar ditt hushålls skräp. 
 Det är väldigt vanligt att man sorterar skräpet 
 enligt kategorierna plast, papper, metall och glas. 
 Materialet som du slänger där återvinns och blir 
 nya produkter. När du till exempel har läst klart 
 och slänger en tidning, återvinns den och den blir 
 en ny tidning. 

 att lära sig konsten att 3D skriva. 
 Hälften av tiden går åt att lösa problem som 
 uppstår under utskrivningarna. Man behöver 
 lösa dess problem och komma på nya sätt att ta 
 sig förbi det. 

 3D skrivandes historia 

 Att 3D skriva är en ganska ny sorts teknik som 
 kom igång under 1980-talet. De första 3D 
 skrivarna var väldigt komplicerade och dåliga 
 maskiner de fanns ingen precision och 
 utskrivningarna blev inte hållbara. Till skillnad 
 från nutidens 3D teknologi så var de första bara 
 prototyper med många olika sorters problem. 

 Matavfallet som du sorterar blir biogas som 
 används som bränsle för olika fordon 
 Och biogödsel som är näringsrik jord som är 
 mycket bra för odling. 
 Farligt avfall är allt som är giftigt, 
 cancerframkallande, frätande, miljöfarligt etc. 
 Dessa kan utmärkas med ett varningstecken på 
 förpackningen och kan vara sladdar, batterier, 
 färg och rengöringsmedel. 

 Restavfallet är det som är kvar när du har 
 sorterat ut allt. Det kan till exempel vara blöjor, 
 fimpar och fimpar. 
 Om du inte har ett soprum med alla dessa 
 kategorier kan du åka till din närmaste 
 återvinningscentral där du kan lämna alla dina 
 sopor och så återvinns dem. 
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 Netflix blir stämda för 
 Squid Games 
 popularitet 
 SAGA LINDHOLM KORSNES 

 Netflix blir stämda på grund av 
 populariteten av Squid Game. Alla vet 
 alltså att Squid Game är den mest populära 
 serien i världen just nu. Sydkorea och en 
 internetleverantör har beslutat att stämma 
 Netflix på grund av programmets 
 popularitet. I grund och botten är 
 programmet så populärt att det orsakade en 
 massiv ökning av internetanvändningen. 

 UTRIKES 

 Foto: Wikipedia.se 

 Kvinnorna i det 
 talibanstyrda 
 Afghanistan 
 MILOU ÖLVE & LARA EBERLING RADOJICIC 
 Kvinnor i Afghanistan (kallas nu det islamiska 
 emiratet) behandlas hemskt. För 20 år sedan 
 styrde talibanerna Afghanistan och den 15 
 augusti i år tog de tillbaka makten. 

 Vi har sett ett fåtal dokumentärer om detta och vi 
 har fått en uppfattning kring deras tankesätt. Vi 
 såg en taliban prata om hans syster och sättet han 
 pratade om henne var förskräckligt. Han pratade 
 om henne som om hon var ingenting, skräp. Han 
 sa att om hon hade skaffat ett jobb så skulle det 
 varit hans och hans pappas ära och glädje att 
 avliva henne. 

 Många kvinnliga journalister får samtal fyllda 
 med hot från talibaner. Talibanerna säger att de 
 kommer bli stena alla kvinnliga journalister. De 
 beskriver det som en mardröm. 

 Sydkorea och internetleverantören 
 hävdar att denna ökning orsakar problem 
 för dem. Internetleverantören hävdar att 
 Facebook och amazon redan betalar dem 
 för användningen, så nu tycker de att 
 Netflix också borde betala dem. De 
 stämmer för närvarande Netflix på över 
 27,2 miljarder won eller drygt 22 
 miljoner dollar (225 miljoner kr). Man är 
 nyfiken på att se om de vinner detta eller 
 inte. 

 Foto: Okänd 

 . De måste gömma sig på säkra ställen och fly 
 från städerna de befinner sig i. “Du är en 
 kvinna, gå hem” har massor av kvinnliga 
 journalister fått höra från talibaner. 

 När talibanerna kom fick folket i Afghanistan 
 en sista chans att fly från talibanstyret. 
 Amerikanska militärens lastflygplan som flög 
 till Qatar hjälpte afghaner att fly men 
 majoriteten av alla som var på planet var män 
 som lämnade kvar kvinnorna och barnen 
 ensamma mot talibanerna i Afghanistan. Vid 
 påstigningen fanns det 800 människor ombord 
 och vid avstigningen var det bara 640 
 människor. Folk var i en hopplös situation så de 
 klättrade upp på planet medan planet avgick. 
 Amerikanska soldater öppnade eld mot 
 startbanan mot afghaner som klättrade upp och 
 stod i vägen. 
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 Mobilen och Sociala medier - Dina två enda vänner 
 ELENORA PETTERSSON 

 Mobilen och dess påverkan på oss är en stor diskussion i dagens samhälle. 
 Många har olika åsikter men dem flesta är negativa.  

 Vad är det första du gör på morgonen? Kollar du till din sovkamrat, mobilen? Visst, många sover med mobilen med men är det verkligen nyttigt? 
 Forskning visar att sova med mobilen under natten ökar stress och sömnproblem. Mobilen drabbar oss på många sätt. Nuförtiden går det knappt att få 
 kontakt med folk, vid middagsbordet är det mobilen upp, vid konversationer är blicken på mobilen. Mobilen är som en tredje person i samtalet och 
 skadar våra verkliga relationer. Man känner att samhället har fått nog. Saken är inte att vi ska slänga den helt och gå tillbaka till 1700-talet. Men vi 
 kan minska mobilanvändningen. Mobilen måste inte vara i fickan hela tiden.  

 Med mobilen kom även sociala medier ex Tiktok som kan vara väldigt underhållande. Att bli indragen i scrollandet är en lätt fälla som många går in i 
 dagligen. Och med sociala medier kom dessa influencers. De flesta influencers poserar och redigerar utan någon skam i kroppen. Dessutom verkar de 
 ha det ideala livet. Många stör sig på dessa influencers när de inte förstår vilken skada de gör på unga sinnen. Hur detta kan bilda en ätstörning eller 
 depression. Frågan om detta är ett jobb är en ständig debatt i samhället. 
 En app som är otroligt populär just nu är Tiktok. Tiktok är en app där man kan spela in 15s videos och lägga ut dem till allmänheten. Appen är så 
 konstig men ändå underhållande. Här finns något för alla. Dock fastnar många, speciellt unga i scrollandet. Detta oroar många och man undrar hur 
 det kommer bli i framtiden. Kommer den nya generationen vara som levande robotar? 

 Idag är det en självklarhet att barn ska växa upp med en mobil. Åtta av tio förskolebarn använder internet hemma. Med denna forskning och 
 revolutionära teknik har många fått åsikter kring detta. Vad ger det barnen förutom en outvecklad fantasi och ett beroende av ständig underhållning? 
 Ipaden är det enda de behöver och utan den är de otrevliga och griniga. Det är bra för barn att ha tråkigt då och då. Ipaden kan användas ibland men  
 inte hela tiden. Men en del säger samtidigt att det är viktigt för barn att lära sig tekniken nu än senare då detta är framtiden. 

 Men vad har mobilen och sociala medier hjälpt hos? Jo, med sociala medier går det att sprida viktiga budskap och nyheter. Såsom Black lives matter 
 osv. Även om det snabbt också kan spridas felaktig information och hat... Under Corona tiden har den nya tekniken gett oss möjligheten att köra på 
 distans. Många tycker att distans funkar ganska bra. Men en del tycker att det är krånglig. Exempel, när någon har dålig uppladdning stannar hela 
 lektionen och den stela stämningen sprider sig. Många åsikter finns kring detta. Men det är just dessa åsikter som gör hos till ett samhälle. 

 O  RDET  Ä  R  FRITT 

 Klädkod, rätt eller fel? 
 C  ORNELIA  AHLQUIST 

 Klädkod är något som man hört mycket om i Amerikanska skolor och 
 nästan aldrig om i svenska skolor. Men något som jag har märkt är att 
 det har börjat komma till Sverige, då speciellt på jobb miljöer och 
 skolor. Och detta tycker jag inte om. 

 Idag så blev min dotter hemskickad på grund av klädkoden på hennes 
 skola, de ansåg att hon hade för kort kjol och för tajt tröja. Detta gör mig 
 så ledsen att se hur små flickor blir sexualiserade och hemskickade på 
 grund av deras klädsel. 

 Jag anser att klädkod är något som är väldigt nedvärderande speciellt till 
 tjejer. Tjejer får inte visa axlarna, inte ha för kort kjol, inte för tjat, inte 
 för urringat och så vidare. Låt dem ha på sig de vill! Alla säger att det en 

 Såklart så beror detta av historiska händelser som har hänt förut, och hur 
 kvinnor har alltid ansetts som något sämre än män. Men snälla det är 
 2021. Vi lever inte i 1800-talet längre. Det ska inte vara såhär i dagens 
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 distraktion från jobb och fokus ifall man inte har en viss typ av klädkod, 
 och min åsikt leder med att både mv än och kvinnor skall kunna 
 kontrollera sig. Visst man skall inte gå till skolan eller jobb i en bikini 
 eller bara byxor, men ens klädsel är ett sätt att uttrycka hur man är som 
 person. Dessutom har jag nästan aldrig hör om hur en man eller kille har 
 blivit hemskickad på grund av deras klädsel för att någon har blivit för 
 distraherad eller tappat fokus. Ingen som någonsin pratar om hur killar 
 ska dra upp deras byxor, nej utan detta gäller tydligen bara kvinnor och 
 tjejer. Både killar och tjejer ska kunna få ha på sig i princip det de vill. 

 Läs noga du som inte tror på 
 coranavaccinet! 
 FILIP LIRÓN KÄLLÅKER 

 Under 18 månader har vi levt med corona. Som ni alla redan vet, 
 (hoppas jag), så är Corona ett virus som från början kom från Kina. I 
 början av Corona, eller Covid-19 som man också kallar det, hade vi det 
 oerhört tufft. Massor av människor dog och massor var på IVA 
 (intensivvårdsavdelning) T.ex min morfar hade Corona och han var 
 väldigt sjuk. Han dog nästan. Vi känner alla någon som har fått Corona, 
 alla blir inte jättesjuka och det beror på vilken ålderskategori du är i, 
 eller om du har någon underliggande sjukdom. Vissa blir ordentligt 
 sjuka och för dem har den här tiden varit jättesvår. 

 Men bara för några månader sedan kom vaccinet för Corona. Många 
 blev exalterade och ville ta det så snart som möjligt för att inte bli sjuka 
 och eller i värsta fall dö. Många vaccinerades och dödssiffran sänktes. 
 Men som ni alla har märkt finns det vissa, eller rätt så många, som har 
 konspirationsteorier och tror att vaccinet bara är en bluff eller något 
 liknande. Det finns teorier om att vaccinet till exempel är ett mikrochip 
 som sprutas in i armen och gör att någon främmande kraft kan 
 kontrollera oss. Ett annat exempel är de som tror att vaccinet gör att man 
 blir sjukare än själva viruset.  

 Om alla människor över 16 skulle vaccinera sig skulle vi få ett samhälle 
 där man kan gå och kolla på teater, gå på en fotbollsmatch med andra 
 eller bara vara med sina kompisar och göra något kul. Precis som man 
 kunde göra innan Corona. Vi andra drabbas av att ni inte vaccinerar er 
 och jag som individ fattar faktiskt inte varför du inte tar det förbaskade 
 vaccinet! Gör det bara, sluta tänka så överdrivet mycket! Jag kan 
 fortfarande inte ta vaccinet eftersom jag är under 16 år. Men om jag 
 skulle få chansen skulle jag gå till närmaste drop in vaccination och ta 
 vaccinet.  

 Idag den 10 november  har 81%  svenskar vaccinerat sig med 2 doser, 
 och alla som har tagit en dos är 85,1% procent. I Sverige kan man 
 vaccinera sig om man är 12 år och uppåt. Ni ungdomar, jag uppmanar er 
 att Jag ändå kan förstå er om ni inte vill ta vaccinet på grund av rädsla 
 för någon slags biverkning. Men ni behöver inte vara rädda för vaccinet, 
 tänkt nu ett steg längre och kolla med en läkare hur vaccinet fungerar. 
 Prata med någon i familjen eller någon vän som kan lite mer om 
 vaccinet. Sök inte, eller gå inte med i någon konspirationsteori-grupp på 
 facebook. Se inte någon film om vaccinet på plattformar som youtube. 
 Ni måste alltid kolla upp vem som har gjort hemsidan, den är skapad. 
 Kolla upp om det är någon forskare eller någon som arbetar inom 
 sjukvården som har skrivit informationen, annars bör ni inte läsa den! 
 Corona kommer aldrig att försvinna, det kommer alltid att finnas kvar 
 och därför behöver vi leva med det. I fortsättningen kommer vi inte att 
 prata så mycket om det, det kommer att vara som vilket virus som helst.  

 Men om alla vaccinerar sig kommer vi att kunna göra saker som vi 
 längtar efter. Jag uppmanar er, tänk en gång till och förhoppningsvis 

 läge, och speciellt inte efter hela me too rörelsen. Och mot små flickor? 
 Nä nu räcker det! 

 Borde man bojkotta kinesiska 
 varor? 
 LARA EBERLING RADOJICIC 
 Känner du igen Shein, Wish eller Aliexpress? 

 De flesta brukar köpa saker därifrån. Varorna är billiga, trendiga och 
 snygga så varför inte? Vi gör egentligen fel när vi köper kinesiska varor. 
 När man betalar för varorna, går pengarna direkt till Kina. Men vad gör 
 Kina med våra pengar?  

 Kinas ekonomi är idag världens näst största och det är staten som har 
 kontroll över nästan alla företag där. Deras export av varor till andra 
 länder är 50 gånger större idag än den var för 30 år sen. Och landet 
 tillhör ju en av de största ekonomierna i världen. Men vägen dit har inte 
 alltid varit helt ok.   

 Många fabriker tillverkar varor utan att bry sig om miljön och utsläppen 
 från industrier. Kina släpper ut mest växthusgaser i världen och de står 
 för en fjärdedel av de globala koldioxidutsläppen. 

 Fabriksarbetare har ofta dåliga arbetsförhållanden. De får dåligt betalt 
 och jobbar runt 15 timmar om dagen, sju dagar i veckan. Många 
 arbetsolyckor sker också för att de arbetar långa dagar. Kinas kolgruvor 
 är en av världens farligaste arbetsplatser. Under 2008 dog 3200 
 människor i kolgruvsolyckor. De vanligaste orsakerna till dödsfall i 
 kolgruvorna är översvämningar och gasexplosioner. 

 Dessutom använder staten sig av tvångsarbetare. Ett exempel på detta är 
 uigurer som är frihetsberövade i koncentrationsläger. De tvingas jobba 
 och tillverka varor för bland annat Apple, BMW och Nike.  

 Barnarbete är förbjudet i Kina men det finns ändå minst 600 000 barn 
 som tvingas jobba. Deras månadslön är oftast bara några hundra kronor. 
 Företaget City Toys är leverantör till McDonald’s i Kina och de 
 använder barn som arbetskraft.  
 Det är hemskt att vi stödjer barnarbete när vi köper vissa varor.  

 Detta borde man tänka på speciellt under jultiden då man köper 
 julklappar i stora mängder. Kinas produktion ökar otroligt mycket under 
 denna högtid och vi bidrar bara mer och mer till olika problem som 
 produktionen orsakar. 

 Därför borde man bojkotta kinesiska varor.  
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 vaccinerar ni er så snabbt som möjligt. Verkligen ta chansen och ta 
 vaccinet om ni kan det eller om ni får möjligheten att göra det.  

 Ni som inte har chans, eller inte vill vaccineras. Har ni tänkt på att ni 
 eller majoriteten av alla på jorden redan har vaccinerat sig. T.ex när ni 
 var små, då tog ni vaccin mot polio eller mot röda hund med mera. Om 
 vi inte skulle ha tagit vaccin mot alla sorters olika sjukdomar eller virus 
 skulle vi vara betydligt mycket färre som levde på jorden idag. Tänk er 
 för 150 år sedan på vår planet. Vi hade inte några vaccin men vi dog 
 antagligen när vi var betydligt yngre än nu. Antalet människor på jorden 
 har fördubblats bara inom loppet närmaste generationerna. Varför? Jo, vi 
 har fått vaccin och vi har överlevt längre. 

 Nu får det vara nog! 
 BJÖRNA SAHLMAN & SAGA LINDHOLM KORSNES 

 Elever stressar, kämpar och gör allt för bli godkända på prov. Vi 
 hinner knappt röra på oss på fritiden för att skolan tar över. Lärare 
 tycker bara att vi klagar och klagar men det är av en anledning. 
 Hur svårt kan det vara att planera när man sätter ett prov som 
 lärare? Nu får ni skärpa er! 

 Det är supermånga barn på maria elementarskola som klagar på att 
 många lärare inte planerar när de lägger ut sina prov och läxor. Lärarna 
 visar inte hänsyn till eleverna då de inte har tid att göra arbetet. Det är 
 inte ovanligt att vissa inte får någon fritid över huvud taget, och i vissa 
 fall har till och med vissa barn slutat på sporter och aktiviteter för att 
 skolarbetet tagit över. För att skolarbetet ska rulla på för eleverna 
 hemma måste vi ha ett rimligt prov- och pluggschema. Men för att det 
 ska funka kan inte lärarna bara sätta ut prov lite när som helst. Hur ska 
 vi kunna göra ett rimligt pluggschema när vi vissa veckor har fyra prov 
 och andra veckor inte har ett enda prov. Lärarna måste börja 
 kommunicera med varandra och sätta proven på rimliga tider.  

 En del lärare berättar att vi har en rekommendation på skolan med att vi 
 bara ska ha max ett prov per dag och tre läxor men ingen följer ju den. 
 Är inte rekommendationer till för att följas? Men istället för att följa 
 dessa tänker lärarna nästan bara på sina egna ämnen och sätter ut de bäst 
 som de vill. När vi berättar för det att det inte passar för oss med att 
 skriva provet på den dag det är satt så vägrar de att ändra sig och flytta 
 det. Inte ens en liten vecka kan de tänka sig att flytta provet. Eleverna 
 stressar, pluggar, stressar och pluggar och vi blir glada vid ett godkänt 
 resultat och då är det lärare som skäller på oss för att vi har presterat 
 dåligt. Hur ska vi prestera bra när du som lärare bara trycker ut prov i 
 ansiktet på oss. Vissa lärare berättar inte heller allt vi ska kunna på 
 provet.   

 Detta kan även gå ut över resten av arbetet som läxor och andra 
 inlämningar. Forskning har faktiskt bevisat att man får bättre inlärning 
 av att röra på dig men med tanke på att många barn måste sluta på sina 
 aktiviteter så blir det inte mycket rörelse för dem. Det blir inte heller 
 bättre av att man sitter stilla när man pluggar. Då får man faktiskt ännu 
 mindre rörelse. Att bara röra sig på rasterna. 

 Detta kan ge en mycket dålig effekt på eleverna och vi som går på 
 skolan försöker prata med elever så mycket det går så att vi får stopp på 
 detta. Vi vill en gång för alla att lärarna ska lyssna på oss för både vår 
 och eran skull. Så snälla gör så gott ni kan! 
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 Skolskåp? 
 ESTELLE CASTEEL 

 Mina saker i skolan försvinner alltid eller blir stulna av bortskämda 
 ungar som rotar i ens bänk och detta är jag sjukt trött på! Alla 
 ytterkläder ligger stökigt i korridoren. Varför kan inte bara skolan 
 införskaffa skolskåp? Man hittar sina saker lättare, skolböckerna 
 försvinner inte, man måste inte släpa med sig gympaskor till skolan, mer 
 utrymme, med andra ord kan man säga att allt hade blivit så mycket 
 lättare!  
 Skolskåp är inte så dyrt att köpa in och i längden blir det billigare för 
 skolan. Det är en bra investering. 
 Platsbytet som nu kräver mycket tid och planering skulle kunna ske 
 snabbt på bara några minuter genom att flytta på eleverna istället för 
 bänkarna. Varje gång man ska in i klassrummet för att byta sal så blir 
 det otroligt stressigt. Då behöver inte någon lärare öppna upp 
 klassrummet för att hämta något.  
 Vi vill ha skåp. 

 Bra skolmat-bra elever! 
 TABASSUM RAHMAN, MILOU ÖLVE & GEORGINA HJELMQVIST 
 Skolmat är en viktig sak för skolelever eftersom man växer mycket 
 under tiden man går i grundskolan. Det är viktigt att man får bra 
 skolmat i skolan så att man orkar med skoldagen, men är det 
 verkligen så i alla skolor? 

 År 1997 blev det lag på att kommunerna behövde servera kostnadsfri 
 skolmat till alla elever i grundskolan. Alla fysiska och myndiga personer 
 vars inkomst överstiger en bestämd brytpunkt måste betala skatt som går 
 till t.ex. skolor. Då ska skolan också ha råd med bra skolmat till alla 
 elever. I stora skolor brukar skolmaten oftast vara lite sämre än i små 
 skolor, anledningen till varför det är så är för att man har inte råd att gå 
 över en viss summa. I de flesta skolor brukar det stå regler för hur 
 mycket mat man får ha t.ex. “max 8 köttbullar var”. Alla barn är olika, 
 vissa har snabb metabolism och vissa har långsam vilket gör att några 
 kanske inte bli mätta på skolmaten och går runt trötta och hungriga 
 resten av skoldagen.  
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 Allt du behöver veta om el-scootrarna som tar över Sverige. 

 DANTE REYES 

 På den här sidan kommer du kunna läsa om hur elsparkcyklar funkar och vad man får och inte får göra. Ni kommer få veta om vad det 
 kostar och liknande. 

 På väldigt kort tid så har el-scootrarna tagit över landet, du kan inte längre gå ut på stan utan att lägga märke till en el-scooter. Du kan se dem slängda 
 på marken, någon som åker på dem, eller så står de bara på vägkanten. Det finns folk som älskar dem och dem som hatar dem. Många älskar 
 färdmedlet, och många tycker att fler borde välja el scootrar förre annan transport. Men hur ska man hålla sig till dessa, och vilka regler gäller? Här 
 får du svar på lite frågor om el-scootrarna. 

 En el-scooter eller elsparkcykel som den också kallas, är konstruerad för en person och inte fler. Den har en motor med 250 watts kraftkälla, och en 
 maxhastighet på 20 km/h. Detta innebär att den klassificeras som en typ av cykel. El-Scootern har samma regler som en vanlig cykel. Därmed gäller 
 samma krav på ringklocka, bromslampor vid mörker, och hjälmtvång upp till 15 års ålder. Tänk på att det är föraren som ansvarar för att 
 elsparkcykeln följer kraven. Att köra en eldriven sparkcykel med högre hastighet, eller starkare motor kan räknas som olovlig körning. 

   
 Vart man får åka och vart får man inte får åka? 
 En el-scooter får köras på samma sätt som en vanlig cykel får köras. Det innebär att el-scootrar bara får köras på cykelväg, och bilväg när man måste. 
 Man får också åka på trottoaren om man åker 6-7 km/h, och du har väjningsplikt mot fotgängare. 

 Vem får åka el-scooter och varför är det så? 
 Enligt företagen som hyr ut el-scootrarna, är det inte tillåtet för barn och yngre ungdomar. Det är alltså ett förbud för personer under 18 år. Man får 
 inte heller åka 2 personer på en el-scooter. Och när man laddar ner appen som krävs så accepterar du reglerna. Fast enligt trafikverketsregler, så får du 
 som är 15 år och äldre åka el-scooter. Dock så finns det tyvärr folk under 15 år som fortfarande åker. 

 Vilka ansvarar för el scootrar? 
 De som ansvarar för att ladda cyklarna, och ställa ut dem där de kan komma till god användning kallas för "hunters", och dessa får lön utifrån hur 
 många scootrar som laddas. Ersättningen ligger enligt Voi på 50-150 kronor per scooter. En laddning räcker i ungefär två mil. 

 Böter och avgifter 
 Inom en snar framtid så kommer El-scooter företagen att behöva ett polistillstånd för att bedriva sin verksamhet, samt betala en avgift på 1 400 
 kronor per fordon. Och 1500 kr böter för varje felparkerat fordon. Efter årsskiftet kan 23 000 el-scootrar bli 8 500 i Stockholm. 
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 Clownen Manne har ärrat barn för livet 
 BJÖRNA SAHLMAN & SAGA LINDHOLM KORSNES 

 I januari 1974 kom barnprogrammet clownen Manne ut, 
 men det som ingen visste var att det skulle bli ett barnprogram 
 som skulle skrämma barn och i vissa fall ärra barnen för livet. 

 Programmet var gjort för barn med hörselskador eller döva barn och därav pratades det teckenspråk i programmet.  
 Barnen jublade under programmets gång men sedan vid vuxen tid har de insett hur obehagligt programmet var.  

 Man hade ingen tanke på att clowner kunde vara läskiga förr men sedan när folk började klä ut sig till mördarclowner så kom det flashbacks från 
 Manne. Vi har frågat en del lärare på skolan om de har sett programmet varav ⅗ hade det. Clownen Manne beskrevs som väldigt obehaglig och 
 läskig. Programmet var inte på den roliga sidan utan mer år det obehagliga hållet, Min bror är fortfarande rädd för clowner efter att ha sett på Manne. 
 Detta berättar magister Therese om Manne. 

 Det är lite sorgligt att budskapet om clowner har ändrats. Clowner var menat till att vara roliga och till exempel jonglera på cirkusar, medan clowner i 
 dagens nu är mer läskiga och obekväma. Detta har vi fått höra från många familjer där föräldrarna kollade på Manne.  

 Om du frågar ett barn när programmet sändes skulle de se en clown som en rolig person, men nu ser de flesta unga en clown som en läskig utklädd 
 person, precis som i filmen It även kallad för Pennywise.  

 Recensioner 
 KIWA SÖDERMAN, INÉZ CHATTY, ASSARINA TÖRNQVIST & CORNELIA AHLQUIST 

 Squid game (Netflix)  4,5/5 
 456 olika personer med enorma skulder utmanas i sex olika spel på liv och död. Klarar man alla sex så vinner man en förmögenhet, men vägen dit är 
 inte helt rak. På vägen möts man av flera hinder och svåra val. “Tårar fälls!” -Kiwa Söderman 
 Serien innehåller:  

 ●  Rekommenderad ålder: 16+ 
 ●  9 avsnitt à 45 min 
 ●  Våldsamma scener 
 ●  Mycket blod 
 ●  Koreanskt tal 
 ●  Flera olika “plot-twist” 

 Project Mc  2  3 av 5 
 Rekommenderad ålder: 7+  
 Project Mca handlar om McKeyla bildar en grupp med sina vänner.  Alla tjejerna i gruppen är smarta och har  olika agent kunskaper. Serien började 
 2015 och har 6 säsonger. Serien gör att vara smart cool vilket är en bra påverkan på yngre. 

 You:  3 av 5  
 Rekommenderad ålder: 16+ 
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  Säsong 3, den senaste säsongen av den nervkittlande serien You. Denna säsong började starkt, men fortsatte på samma sätt som säsongerna innan. 
 De flesta var inte riktigt nöjda med denna säsong. Rangordningen från bäst till sämst på säsongerna är: - Inèz Chatty 
 1. första säsongen 
 2. andra säsongen 
 3. tredje säsongen  

 Mamma Mia (Netflix)  5 av 5 
 Rekommenderad ålder: 13+ 
  En riktig klassiker som är riktigt värd att se! Mamma mia är en romantisk musikal som utspelar sig på en grekisk ö. Huvudkaraktären Sophie bor på 
 ön och hennes bröllop är inte långt ifrån. Hon får plötsligt reda på att hennes ensamstående mamma hade haft tre olika sommarflörtar precis innan 
 hennes graviditet. Hon tar kontakt med alla tre och bjuder in dom till bröllopet på ön i hopp om att hitta sin riktiga pappa  .  

 Bonus familjen  -  En känd svensk serie som handlar  om ett bonus liv. Det är en dramaserie som handlar om Lisa och 
 patrik som är två av huvudkaraktärerna som har flyttat ihop och har problem med att deras barn inte kommer överens och deras före detta som ställer 
 till problem för dom. Det finns tre säsonger och den tredje kommer ut nu i höst. Serien är gjor av FLX som även har också har gjort den kända serien 
 solsidan och Bert 2021.       

 Conjuring 3 
 GEORGINA HJELMQVIST 

 The Conjuring 3 är en väldigt lång film med ganska få läskiga scener. Jag tyckte att de förra två filmerna i filmserien var bra men lite långtråkigt 
 ibland. Denna filmen var lite utav en besvikelse för mig då jag hade stora förväntningar. Filmen var lite för tråkig och det fanns inte så många 
 “jumpscares”. Jag tyckte även att handlingen inte var så bra och filmen hade ett dåligt slut.  
 Jag hade stora förhoppningar då de andra två filmerna i serien var mycket bra och läskiga. Denna film rekommenderas inte för personer som gillar 
 mycket händelsefulla och läskiga filmer då detta nog kommer vara en besvikelse. 

 Filmer och serier med krigstema 
 FILIP LIRÓN KÄLLÅKER 

 Hacksaw ridge: 2h 19 min krig/drama   15år 

 Den sanna berättelsen och strid för den beryktade japanska fästet Hacksaw ridge under andra världskriget. Den sista kvar på det enorma fältet var 
 sjukvårdaren Desmond T Doss, som vägrade att bära ett vapen. 
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 Midway: 2h 18min krig/action 2019 

 Den episka och sanna berättelsen om en underbemannad amerikansk flotta och de modiga marinsoldaterna och piloter som segrade över en över en 
 mäktig motståndare. 

   

 Fury: 2h 14min  krig/ action 2014 

 April 1945, mitt under de allierades stora slutoffensiv i Europa får en rutinerad sergeant kallad wardaddy i uppdrag att leda en sherman-tank med sin 
 fem man starka besättning bakom fiendens lände 

 Band of Brothers: antal avsnitt 10 ca 70 min / avsnitt 

 Band of Brothers handlar om berättelsen om Easy Company den sprillans nya elitstyrkan i USA:s armé där alla de unga männen tränades till 
 fallskärmsjägare under 1940-talet. 

 Rädda menige Ryan: 2h 49 min Krig/action 1998 
                                         
 D-dagen, 6 juli 1944. Under de allierades invasion av Normandie dödas 2 amerikanska bröder. En tredje broder har just tillfångatagits av Japanerna - 
 och USA:s arméchef ger order om att hitta de fjärde broder till varje pris. 

 Spel 
 CEASAR MÅNSTRÖM ALM 

 Minecraft 
 Det är just nu världens mest bästsäljande spel, det har sålts 200 miljoner kopior, och det bara ökar och ökar. Det är ett väldigt lugnande spel, man kan 
 bygga vad man vill, eller så kan man försöka överleva natten och strida mot mobs (fiender) Minecraft är också ett spel skapat av två svenskar, 
 Markus Persson, även kallad Notch, och Jens Bergsten, även kallad Jeb. Minecraft kom ut år 2011, men innan det ens kom ut så fanns en tidigare 
 version år 2008, då hette det “Cave Game” och då så kunde man bara gå runt och placera blocks. En stor del av spelet är en grej som kallas “servrar”. 
 I servrar så kan man spela mot andra spelare i modifierade versioner av minecraft. Som t.ex. Skyblock, då så strider man mot andra spelare på 
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 enhöjd. Minecraft är ett spel som jag rekommenderar väldigt mycket, det är roligt och har bra lugnande musik. 

 Roblox 
 Det är ett av världens mest kända spel, det är helt gratis också, det är egentligen inte direkt ett “spel” utan det är mer som en hemsida som har flera 
 spel som andra personer har skapat, man kan skapa sina egna spel som andra kan spela. Och om man har tur så kan man börja tjäna pengar om det 
 går bra för ett spel. Roblox kom ut 1 september 2006, och då så kunde man inte göra egna spel utan spela spel som redan fanns, och då fanns det bara 
 ett spel,“Crossroads” det var bara en liten stad som man kunde gå runt på, inget annat, men senare så kunde man skapa egna spel och då blev Roblox 
 större. 

 Vem var bäst klädd under The Met gala? 
 MILOU ÖLVE & LARA EBERLING RADOJICIC 

 Met Gala, formellt kallad Costume Institute Gala eller Costume Institute Benefit och även känd som Met Ball, är en årlig insamlingsgala till förmån 
 för Metropolitan Museum of Arts Costume Institute i New York City. Det markerar invigningen av Costume Institutes årliga modeutställning  . 

 Källa;  https: //en.wikipedia.org/wiki/Met_Gala 

                          
 Timothée Chalamet 3/10 Kläderna hör till temat 
 men han hade kunnat vara mer originell och stå ut 
 byxorna som är uppdragna med sneakers ser ej bra 
 ut men de svarta och de vita gör så att de ser mer bra ut. 

 Dixie d'Amelio 3,5/10 kläderna hör ej till temat 
 klänningen är för vanlig man kan se att hon har lagt 
 till hatten för att göra det bättre men den liknar mer ett fågel. 
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 Gigi Hadid 8/10 kläderna ser bra ut med de röda håret och sminket 
 dock var klädern lite tråkigt men sminket och håret höjer betyget.       

                                                                       
 Jennifer Lopez 6/10 klänningen och pälsen ser fantastiska ut 
 men hatten gör  så att den ser speciell ut men den drar tyvärr ner betyget.  

 Lil Nas x 8,5/10 det var bra med 3 utstyrslar även 
 fast den i mitten ser ut från en film vilket tyvärr ej var uppskattat.  

 Iman Abdulmajid 10/10 vackert originalt, 
 stort, fint, färgen är “center of attention”, alla ögon är på henne.  

 Justin och Hailey Bieber . 4/10. De klädde sig för vanligt. 
 Hennes glasögon  passar inte bra med hennes klänning  .     

    Olivia Rodrigo 3/10 
 Inget märkvärdigt  och inget som ögat dras till. 
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 Shawn Mendes och Camila Cabello 4,5/10 färgen och designen hör ej ihop. 
 De kom som ett par men deras outfits matchar inte.     

 Madison Beer  3,5/10 det var ej en Met gala-klänning. 
 det ser ut som en “prom dress” 
 man ser en skarp linje där klänningen ändrar form. 

 Kendall Jenner 9,5/10 Väldigt vackert och unikt. 
 Utstyrseln är stilren. 

  Billie Eilish 8,8/10 De påminner 
  mycket om den kända och  
 vackra Marilyn Monroe. Klänningen är drömmig och 
  prinsessig. 

 Addison Rae 1/1000 hon kan ej  
 låna en klänning från hennes 
  bästa vän Kourtney kardashian 
  och sedan.ha den på met gala   
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    Kim Kardashian 1/100 
 Det skulle lika gärna kunnat vara en annan person 
 det är ingen ide med en vacker outfit  på Met gala 
 om man ej kan se henne. Det är sorgligt nog att hennes makeup artist 
 gjorde en väldigt vacker makeup look på henne, 
 som täcktes med en svart mask, ända ner till fötterna.  
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 RECEPT 

 Crispy Chickenburger 
 DANTE REYES & DAVID GOSH 

 Klart på:  30-35 minuter 

 Till  4 personer 

 490  kalorier 

 Ingredienser: 

 ●  500 g kycklinglårfilé 
 ●  2 dl vetemjöl 
 ●  1 uppvispat ägg 
 ●  2 dl pankoströbröd 
 ●  1 msk paprikapulver 
 ●  sedan 4 valfria hamburgerbröd  

 Gör så här: 

 1.  Börja med chili gurkan. Koka upp ättika, socker och grön chili. Låt svalna. Skiva gurkan tunt och låt ligga i lagen. Gärna över natten i kylen. 
 2.  Rör ihop majonnäs och soja. Smaka av med salt. 
 3.  Skiva broccolin tunt. Skala, halvera och skiva löken tunt. Blanda med olivolja och smaka av med salt och peppar. 
 4.  Om kycklingfiléerna är stora - skär dem på mitten så att det blir två tunna filéer (om de är tjocka så tar de längre tid att bli genomstekta). Salta 

 och peppra kycklingen. Gnid in med kryddorna. 
 5.  Vänd runt dem i gräddfil och panera i panko. 
 6.  Fritera kycklingfiléerna i omgångar gyllenbruna i olja. Kycklingens innertemperatur ska vara minst 72 grader. 
 7.  Rosta bröden i ugnen på 225 grader, ca 5 minuter på grillvärme. 
 8.  Fördela broccolisallad, gurka, majonnäs, kyckling och koriander mellan bröden. 
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 Serier 
 David Mannheimer 
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 Gåtor 
 “Jag gör dig hastigt fattig eller rik, lycklig eller olycklig. Men när jag försvinner är allt som förut. Vem är jag?” 

 “Vilket ord har fyra bokstäver och kan aldrig vara fel?” 

 “Vi är ett par. Vi ser nästan likadana ut. Vi tar oss fram bredvid varandra. Vi är med på fotbollsmatcher och fina fester. Vi blir 
 aldrig mindre än vi är. Ändå kan vi ibland bli för små. Vad är vi?”’ 

 “Vilken dräkt bär man livet ut?” 

 “Hur får man det omöjliga att bli möjligt?” 

 “Jag blir ofta funnen, men ska egentligen inte finnas alls.” 

 “Den väger ingenting, men trots det förmår inte ens den starkaste mannen att hålla den speciellt länge.” 

 “Vad gör alla i hela världen i samma takt samtidigt?” 

  “Vilket är det första namnet i almanackan?” 
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 Rätt svar till gåtorna 

 Drömmen. 

 Rätt. 

 Ett par skor. 

 Andedräkten. 

 Tar bort bokstaven O. 

 Felet. 

 Andningen. 

 Åldras. 

 Alma. 

 Kunskapstest 

 1. Nämn 5 länder i Afrika.  svar: T.ex. Tanzania, Kenya, Ghana, Mali, Sudan 
 2. Vad heter huvudstaden i Kosovo?  svar: Pristina 
 3. Vilken är den kemiska beteckningen för silver?  svar: Ag 
 4. Vilka världsdelar finns det?  svar:   Nordamerika,  Sydamerika, Europa, Asien, Afrika, Australien/Oceanien och Antarktis. 
 5. Hur mycket är 5 mg i kg?  svar: 0,000005 kg 
 6. Hur många världshav finns det och vilka?  svar: Norra Stilla havet, Södra Stilla havet, Norra Atlanten, Södra Atlanten, Norra ishavet, Södra 
 ishavet och Indiska oceanen. 
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