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Välkomna till Milo! I det 

här avsnittet följer vi 

än en gång upp fuskan-

det på skolan. Trots att 

Milo skrivit så mycket 

om det, verkar lite gö-

ras. Många elever vitt-

nar om att det är busi-

ness as usual och Mi-

los reporter fuskade 

utan problem genom 

ett helt prov på den  

(ö)kända omprovstiden. 

Läs hennes berättelse 

så förstår ni hur enkelt 

det är. Vi noterar också 

att sexorna ser ut att 

bli kvar på skolan och 

ägnar ett antal sidor åt 

dem. Trevlig läsning! 
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Lektionen börjar om 

två minuter, du har 

glömt nyckeln hemma 

och vaktmästeriet är 

stängt. Känner du igen 

dig? Elever har bett 

Milo granska vaktmäs-

teriet.  

 

Vaktmästeriet, skolans 

hjärta, måste fungera, 

annars påverkar det både 

elever och lärare. Redan 

2009 skrev Milo om att det 

var ofta vaktmästarkuren 

stod tom. Elever pratar 

om motorstopp i verksam-

heten, speciellt sedan Åke 

varit sjukskriven under en 

längre period.   

   Vi tror alla är överens 

om att det bästa vore om 

eleverna har med sig 

nyckeln till sina skåp från 

början. Då skulle proble-

men inte uppstå. Men 

någon gång glömmer man 

ju nyckeln, det kan vi inte 

komma ifrån. Dessutom 

är det ju inte bara skåp-

öppning vi behöver hjälp 

med. 

 
Oro för när Åke slutar 

Enligt våra undersökning-

ar upplever många elever 

att vaktmästarna är som 

svårast att få tag på under 

morgonen, den tid man i 

regel behöver dem mest.  

   Vad kan det bero på?  

   Och vad händer när Åke 

är sjukskriven, för att inte 

tala om när han går i 

pension? Rasar allt då? 

Finns det ingen som vika-

rierar för honom när han 

är borta? Det är frågor 

många ställer sig när ku-

ren där nere står låst och 

mörk på morgonen.  

 
Vem blir ny boss 

Vem blir den nya bossen 

efter Åke? Efter 20 år som 

vaktmästare på Äppelvi-

ken är hans dagar här 

dessvärre snart slut. Frå-

gan blir förstås vem ska 

efterträda honom i hu-

vudansvaret när det gäller 

att få allt att flyta på så bra 

som möjligt? Kommer 

Rolle eller Micke ta över 

chefsvaktmästarrollen, 

eller skaffar skolan en helt 

ny boss? 

   Ska man behöva komma 

försent för att vaktmästar-

na håller på med andra 

saker? På tal om det, vilka 

saker är det då som vakt-

mästarna gör istället? När 

vi frågade dem hade de 

lite olika uppfattning om 

hur man prioriterade olika 

uppgifter.  

    Det var bara en som 

tyckte att eleverna alltid 

kommer först, de andra 

var osäkra, tyckte nog att 

allt kommer i första hand 

och att man därför tar det 

först som kommer först. 

Micke säger ändå:  

   - Man kan sammanfatta 

alla våra uppgifter i ett 

ord: service!  
 

15 skåp om dagen 

Åke säger att han troligt-

vis öppnar minst 15 skåp 

varje dag. Att ta sig till ett 

skåp normallångt från 

vaktmästeriet tar nästan 

tre minuter. Det betyder 

att bara Åke ägnar åt-

minstone 45 minuter åt att 

öppna elevers skåp varje 

dag. Eftersom det finns 

två vaktmästare till, så 

öppnar vaktmästarna to-

talt skåp i två timmar och 

15 minuter per dag. Ett 

arbete som man i och för 

sig kan förstå att det blir 

rätt enformigt 
 

Svårt med vaktmästarhjälp 
- Vad händer när Åke slutar? 

>> Micke: man kan 

sammanfatta alla 

våra uppgifter i ett 

ord: service!<< 
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 På mornarna är det enligt eleverna vanligt att vaktmästarkuren är stängd. 



Plötsligt stod det en rosa 

buss på skolgården med 

coola ungdomar som de-

lade ut godis och gjorde 

reklam för EF-resor. 

Många elever tyckte bus-

sen var mer spännande än 

lektionerna och när lärare 

försökte få den att flytta 

sig vägrade dom. EF:s re-

presentanter hävdade att 

dom hade rätt att stå på 

den allmänna parkering-

en. Många fotograferade 

händelsen och upptäckte 

då en äldre mannen som 

smög runt och tog bilder 

av skolans elever baki-

från. 

 

Det var i höstas som en buss 

från språkreseföretaget EF 

dök upp utanför skolan. Den 

rosa bussen fungerade effek-

tivt för att locka till sig barn 

som direkt ombads skriva 

upp sina namn och eposta-

dresser på små papper. 

Gjorde man det belönades 

man med godis.  

 
Smygfotade bakifrån 

Flera vuxna på skolan reage-

rade och Mauricio på expe-

ditionen gick ut och bad EF 

att respektera skolan och 

flytta på sig. Men EF väg-

rade. Tvärtom hävdade dom 

att dom hade rätt att vara på 

kommunens allmänna parke-

ringsplats och stod kvar. 

Mauricio fotograferade hän-

delsen för att kunna följa upp 

och fick då syn på en äldre 

man som smög bakom sko-

lans elever och smygfotogra-

ferade dem. När han kon-

fronterade mannen nekade 

denne till att ha fotograferat. 

Det var inte förrän Mauricio 

visade honom sina bilder 

som mannen erkände och 

mumlade något om att det 

bara var för användning 

inom EF.  

 
Vägrade prata med Milo 

Och mycket riktigt. När Milo 

får del av bildmaterialet ser 

man mannen smyga runt på 

flera av bilderna. Alltid 

bakom barnen som är distra-

herade av godis och rolig 

information. 

   När vi frågade runt bland 

elever som var på plats, är 

det ingen som överhuvudta-

get minns att dom sett ho-

nom.  

   Att bli bjuden på godis och 

smygfotas kändes lite olus-

tigt, så Milos ringde EF för 

att försöka reda ut vad som 

hänt.  

   Vi försökte flera gånger, 

men fick aldrig prata direkt 

med EF:s marknadsansvarige  

EF våldgästar skolan och  

Mauricio på expeditionen reagerade direkt när han såg den äldre mannen från EF som smygfotograferade 

skolans elever bakifrån. Mannen nekade ända tills Mauricio konfronterade honom med bildbevis.  
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Corinne Engellau. Men när 

Corinne till slut förstod vad 

Sveriges bästa skoltidning 

tänkte skriva om lät hon sin 

receptionist meddela att alla 

frågor skulle mailas. Det 

gjorde vi och fick till slut ett 

svar. Så här skriver Corinne: 

   - Hej Milo! Jag vill inleda med 

att uttrycka min beklagan över 

att skolan uppfattade vårt besök 

enligt Er beskrivning. Våra 

besök är ofta uppskattade, t.ex. 

vår informationsturné med EF-

bussen. Vi vill bidra till ökat 

språkintresse samt delge in-

formation till de elever som är 

intresserade och som frivilligt 

uppger sin kontaktinformation 

för att få en katalog.   

 

Milo: Kan ni förstå skolans 

kritik i att detta är en rätt 

aggressiv affärsmetod?  

 

EF: Vänligen se vår syn på besö-

ket i ovan beskrivning. Vi bekla-

gar att skolan ifråga uppfattat 

det annorlunda.  

 

Milo: Varför valde bussen att 

stanna kvar alldeles utanför 

skolan? Bussen hade tillstånd 

formellt, men skolans perso-

nal bad dom trots allt att 

avlägsna sig längre bort från 

de lokaler där undervisning 

bedrivs?  

 

EF: Då jag inte vet vilken skola 

det rör sig om är det svårt att 

svara gällande ett specifikt fall, 

men självklart vill och bör vi 

inte stanna på en skola där vi 

inte är välkomna av rektorn. 

Rektorn ifråga får gärna höra av 

sig till mig, så kan vi se till att 

det inte händer fler gånger.  

 

Milo: Vem var den äldre 

manne som smög i bakgrun-

den?  
 

EF: Även här är det svårt att 

svara med säkerhet, men det kan 

ha varit vår chaufför som är 

anställd av EF och som kör runt 

med bussen runtom i hela 

Europa. Han brukar vara väl-

digt uppskattad av både lärare 

av elever.  

 

Milo: Vad fotograferade han?  
 

EF: Vi dokumenterar turnén för 

både internt och externt bruk. I 

de fall elever finns med på bild, 

används de självklart inte ex-

ternt.  

 

Milo: Kan du förstå om sko-

lans personal och föräldrar 

reagerar när en äldre man till 

synes smygfotograferar de-

ras elever och barn bakifrån?  

 

EF: Jag beklagar att det upp-

fattats på detta vis, men delar 

inte den bilden med er. Den 

äldre mannen har jobbat på EF i 

många år och har hjälpt oss att 

dokumentera turnén över hela 

Europa för internt bruk. Han är 

en uppskattad medarbetare och 

vi har alltid fått väldigt positiv 

feedback om honom från både 

elever, föräldrar och lärare. 

Hoppas att detta gav er svar på 

era frågor. Hör gärna av er ifall 

det är något som är otydligt. Jag 

är även väldigt intresserad av 

att höra vilken skola det var, så 

att vi inte upprepar det som 

upplevt som du beskriver.   

EF är medietränad 

Corinne skriver trevligt och 

välformulerat och har för-

modligen gått en kurs i me-

dieträning. Läser man snabbt 

kan man tro att hon ber om 

ursäkt, men egentligen håller 

inte alls med oss i vår kritik.  

   Att hon inte kan svara i en 

principiell fråga utan att veta 

vilken skola det handlar om 

är konstigt. Finns det då sko-

lor där det är ok att strunta i 

vad personalen säger?  

   Och att den äldre mannen 

som smygfotade bakom oss 

egentligen är en uppskattad 

medarbetare som jobbat 

länge för EF, vem sjutton 

hade kunnat räkna ut det? 

   Milo har därför ett tips till 

EF och Corinne Engellau:  

    - Ring och kolla med sko-

lorna i förväg. Ta reda på om 

det är okej att ni dyker upp 

och berätta vad ni ska göra.  

   Då blir det nog inga miss-

förstånd i fortsättningen. 

fotograferar elever i smyg 

 

Så här såg det ut när EF-bussen parkerade utanför skolan. Även på den här bilden syns mannen fotografera. 
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Har ni lagt märke till de 

nya skyltarna på parke-

ringen? De har skapat 

hysteri inom lärarkå-

ren. Stockholms kom-

mun har valt att ta ut 

parkeringsavgift på 

skolans parkering. Milo 

har tagit fram all fakta 

som ni kan tänkas be-

höva veta om det som 

ledde till att lärarnas 

VIP-parkering blev sko-

lans nya fotbollsplan.                            
 

30 kronor per dygn kostar 

det att parkera på skolans 

parkering nu för tiden. 

Det kanske inte låter så 

mycket, men kostnaden 

på ett år kan bli upp mot 

10 000 kronor. Och det är 

inte bara en hel del 

pengar det handlar om 

utan även en massa tid 

som slösas bort. För först 

måste man ladda ned och 

förstå appen som behövs 

att betala med, sedan ska 

en anslutningsavgift beta-

las på 99 kronor, efter det 

ska man ta ställning till 

om man vill bli medlem 

eller inte. Vill man bli det 

kostar anslutningen 59 

kronor i månaden, annars 

måste man betala 15 %  av 

sin parkeringsavgift istäl-

let.  

   Låter det krångligt? Det 

är just så det är. Milo har 

frågat olika lärare på Äp-

pelviksskolans om vad de 

tycker och det vanligaste 

svaret var just 

”krångligt”. 

  
Måste ha smartphone 

Vi frågade Hanna Sund-

ström om hennes åsikt.    -   

   - Jag har ingen 

smartphone, hur gör jag 

då? 

   Även om det är många i 

vårt samhälle som har en 

smartphone så finns det 

faktiskt de som inte har. 

Redan där finns det en 

brist i systemet. Det blir 

plötsligt mycket svårare 

att betala in den dagliga 

parkeringsavgiften då 

man måste göra det via 

mobilen.  

   Om man sedan tittar på 

de två skyltarna på parke-

ringen så är instruktioner-

na väldigt otydliga. Om 

någon kommer på besök 

till skolan för första 

gången, kan det vara svårt 

att förstå hur man ska 

betala. Det är ju inte di-

rekt en vanlig myntauto-

mat som står där. Då upp-

kommer tidigare nämnda 

problem: det är både 

tidskrävande och krång-

ligt.  

 
Fler cyklar 

Är det här systemet verk-

ligen hållbart i längden?  

En effekt det verkar fått är 

åtminstone fart på lärar-

na. Nu kan man se dem i 

full fart på cykel, precis 

som vi, skyndande för att 

hinna i tid till lektionerna 

på mornarna. Och det 

måste ju i alla fall vara en 

fördel, att lärarna får mer 

motion när de både cyklar 

och springer. Och plöts-

ligt omvandlades den helt 

tomma parkeringen till en 

fotbollsplan. 
 

Snökaos i Äppelviken 

   - Lite konstigt, lite märk-

ligt, säger Arne när Milo 

frågar om hans åsikt.  

   - Speciellt ur säkerhets-

synpunkten, att vem som 

helst nu får parkera på 

skolområdet. 

   Ett stort minus till den 

här höga parkeringsavgif-

ten, är att lärarna inte be-

höver stå på parkeringen 

utan väljer såklart att par-

kera utanför skolan. Det 

leder till högre trafik i  

Tom parkering 
Men kaotiskt på vägarna i området när 

  Under dagtid kan man knappast hitta en parkering i områ-

det efter 9 på förmiddagen. Men på skolgården står bara en enda bil sedan avgifter infördes. 
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området och fulla gator. 

Och på vintern med fullt 

av snöhögar på gatorna lär 

det bli både trångt och 

kaotiskt med dubbelt så 

många bilar på våra små-

vägar. 

 
Lärarna driver med det 

Nu när lärarna accepterat 

att det inte finns något att 

göra åt saken har de i stäl-

let börja driva med situat-

ionen. I lärarrummet kan 

man hitta en liknande 

skylt som den vid parke-

ringen. Den sitter ovanför 

kaffekannan och kräver en 

avgift för varje kopp. 100 

kronor koppen och 500 för 

en kanna.  

   Det är inte precis något 

billigt kaffe på Äppelvi-

ken. Det hela sägs skötas 

av firman Applebay Airli-

nes. Enligt skylten ska 

man skicka ett sms till 

07066666666 med namn, 

civilstånd, intressen och 

gärna en bild. Är det nå-

gon av lärarna som är de-

sperat efter en kaffedrick-

ande partner? 

 
Alla skyller ifrån sig 

Självklart har vi på Milo 

försökt nå de som har 

hand om parkeringsavgif-

terna för att få svar på 

våra frågor. Men det har 

verkligen inte varit det 

lättaste! 

   Vi började med att ringa 

till SISAB som har hand 

om de flesta skolfastighet-

erna i Stockholm. De sva-

rade med bara komplice-

rade ord för att vi skulle få 

svårt att förstå och de und-

vek skickligt våra exakta 

frågor.  

   När vi inte gav oss la de 

över ansvaret på kom-

munfullmäktige. Ungefär 

samma sak hände när vi 

fick tag i dem. Men istället 

för att hänvisa oss tillbaka 

till SISAB sa de att vi 

skulle prata med Trafik-

verket för att det var dom 

som hade det riktiga an-

svaret.   

   Men inte heller dom ville 

svara på våra frågor.  

   Ett moment 22 sa någon 

lärare, vad nu det betyder.  

   Kan det vara så att de 

som har hand om det hela 

inte heller är helt nöjda 

med det nya systemet? 

Eller så är dom åtminstone 

så smarta att de förstår att 

deras argument helt enkelt 

är för kassa? 

 

 
Cecilia Ewerlöf 

Jennifer Carlsson 

Hilma Treijs 

Sofie Gradén 

Detta får du för 10 000:- 
 

Med månadsavgifter, start-

avgifter och en full daglig 

kostnad kostar det cirka  

10 000 kr per år att parkera. 

För de pengarna skulle du 

istället kunna köpa något av 

det här:  

 

-  1000 st cheeseburgare 

-  2 nya Iphone 

-  10 000 tuggummin 

-  En moppe 

-  Busskort för ett helt år 

-  Cirka 14 par Converse           

 

utanför skolan 
parkeringsavgift införs för lärarna 

Lärarna driver med det komplicerade betalningssystemet. I personalrum-

met har den skylten till höger dykt upp för att betala kaffet.    
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De nya avgifterna för 

att parkera har gjort att 

det  blivit kaos på ga-

torna i området. Lärar-

na är desperata efter 

att hitta nya parke-

ringsplatser och ställer 

sig för både soptunnor 

och grindar. Vi på Milo 

har koll på platserna 

där du kan parkera din 

bil och ställena du ska 

akta dig för. 
 

En av de saker som förvå-

nar bilburna lärare mest 

är att de tar ut avgift när 

det är gratis att parkera 

precis runt hörnet, utanför 

skolans område. Ett av 

parkeringsbolagets 

främsta anledning för att 

börja ta ut avgift är att 

höja säkerheten för elever-

na på skolan. Men om 

lärarna ska hitta parke-

ringsplats på smågatorna 

runt om istället för på den 

bestämda parkeringen på 

skolan, då blir det knapp-

ast högre säkerhet?  

  Alla lärare som läser det 

här kanske undrar var ni 

ska parkera nu? Vi har 

listat de bästa och sämsta 

platserna, där ni slipper 

både avgifter och arga 

grannar. 

 
Område 1 

Den här platsen ligger på 

vägen mellan Klövervä-

gen och vattnet och ett 

flertal av lärarna har re-

dan sökt sig dit. Det som 

är bra här är att den ligger 

precis bakom skolan och 

det finns en avvikande 

väg där man också kan 

parkera, Korsvägen. Det 

är gott om parkeringsplat-

ser och det går inte så 

mycket elever där, så sä-

kerheten påverkas inte 

nämnvärt. Däremot har vi 

hört ett rykte om att det 

bor en otroligt sur person 

i närheten som verkligen 

inte tycker om att det 

kommit massa nya bilar 

på hens gata. Hen har satt 

hotfulla lappar på parke-

rade bilar och nästan tagit 

över vägen själv.     

   Vi har inte lyckats iden-

tifiera var personen bor 

men troligen i något av 

husen i backen. Så om ni 

parkerar där—akta er 

noga!   

Område 2 

Längs tolvan ligger nästa 

plats. Den här vägen var-

nar vi er för. Den är smal 

och det går mycket elever 

där både på förmiddagen 

och eftermiddagen, vilket 

ökar säkerhetsriskerna. 

Den är dessutom enkelrik-

tad, så man får bara åka 

mot Klövervägen, vilket 

kan vara bra att veta.  

   Det finns endast ett fåtal 

parkeringsplatser där 

eftersom många redan är 

tagna av folk som bor i 

närheten. Vi varnar sär-

skilt för att parkera där på 

vintern när vägen lätt blir 

hal och trång.  

Område 3 

Den sista platsen ligger på 

vägen mellan Smedslätt-

skolan och Tolvan. Här 

finns det ett antal parke-

ringsplatser för er som 

inte är allt för lata. Däre-

mot behöver du konkur-

rera med alla stressade 

smedslättslärare som 

också måste fly deras par-

keringsplats efter att de 

börjat ta ut avgift där 

med. Vi vill ju inte se 

några lärarfighter efterallt 

annat elände som drabbat 

dem.  
Cecilia Ewerlöf 

Jennifer Carlsson 

Hilma Treijs 

Sofie Gradén 

Milos guide till områdets bästa  

parkeringsplatser 
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 Här är Milos bästa parkeringstips för morgonstressade lärare. 



En del lärare har be-

stämt sig för att man 

inte ska kunna komma 

undan om man misskö-

ter sig på just deras 

lektioner. Ju stökigare 

klass desto större risk 

är det att elever visas 

ut ur klassrummet. Frå-

gan är bara om det är 

ett bra sätt att få lugn i 

klassen? 

 

Vi har pratat med några 

anonyma elever som blivit 

utslängda från lektioner 

och frågat hur det kändes 

att åka ut inför hela klas-

sen och om dom tycker att 

det är ett bra sätt att få 

ordning på. Finns det 

kanske något bättre sätt 

att göra det på? 

 

Elev 1 

   - Nej, det kändes inte bra 

och det är absolut  inte ett 

bra sätt att få ordning.  

Elev 2  

   - Det var pinsamt. Jag 

tycker inte det är ett bra sätt. 

 Elev 3  

   - Orättvist! Jo men det är 

väl klart liksom, på ett sätt är 

det bra, men ändå liksom. 

Jag vet inte, det kanske är 

bra men man vill ju inte bli 

utskickad själv. 

  Vi har också intervjuat 

Matias Stenskog som är en 

av de lärare som ofta kas-

tar ut elever.  

 

Varför skickar du ut ele-

ver?  

 - Antingen så stör dem 

och ibland i tekniken kan 

någon hota säkerheten. 

    

Tycker du det är ett bra 

sätt att få ordning på? 

 - Nej det kanske inte är 

det bästa sättet, men det 

kan vara ett sätt. Det bästa 

är om de lyssnar direkt 

när man säger till. 

 
Ingen lösning på sikt 

Milo har också intervjuat 

biträdande rektor Anna-

Pia Ewerlöf och rektor 

Arne, om det är ett klokt 

beteende och om det ens 

är lagligt?  

   Det förekommer att lä-

rare slänger ut elever ur 

klassrummet. Tycker du 

det är rätt? 

 

   Anna-Pia: - Normalt sett 

inte men det kanske finns 

tillfällen när man måste. Jag 

tycker den enda anledningen 

att skicka ut någon är om 

den är ett direkt störmoment.  

   Arne: - Det beror på om 

man menar ”slänga”, men 

elever som stör har man rätt 

att se till att de lämnar klass-

rummet. Det är ju för att de 

andra eleverna ska få studie-

ro. 

   Tror ni att det blir bättre 

av att skicka ut elever? 

   Anna-Pia: - Just i den 

stunden kanske. Men inte på 

sikt. 

   Arne: - Det beror på vad 

man menar. Det blir bättre i 

stunden eftersom det blir 

lugnare i klassrummet, men 

det är inte säkert att det blir 

bättre för den enskilda eleven 

om den alltid blir utkastad.  

   Jag förutsätter att läraren 

pratar med eleven som blivit 

utkastad efteråt så att det 

inte upprepas. Problem som 

uppstår i klassrummet ska i 

första hand lösas i klassrum-

met. Att kasta ut någon är en 

sista åtgärd om det inte fun-

gerar. 
 

Rätt enligt lagen 

Men hur är det egentlig-

en—i vilken mån är det 

okej att skicka ut elever?  

Så här säger skollagen:  

   En lärare FÅR slänga ut 

eleven om den stör andra 

elever. Man kan också få 

kvarsittning, skriftlig var-

ning och rektorn kan även 

ta beslutet att flytta på 

eleven till både en annan  

klass och skola. Läraren 

har faktiskt tillåtelse att ge 

upp till en timmes kvar-

sittning per dag och visa 

ut elever upp till resten av 

lektionen. Läraren har 

även rätt att beslagta före-

mål, till exempel mobiler. 

   Vi har funderat över det 

Mathias sa. Det kanske 

inte är det bästa, men det 

är ett sätt. Vad skulle lä-

rarna kunna göra istället 

som är bättre?  

 
Sara Enegren 

Emelie Cedhammar 

Florentina Frölander 

Rött kort, idiot! 
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  Mathias Stenskog är en av lärarna som använder sig av utvisning som metod 



En gång var 
Lasse Kiessling, populär 

lärare på skolan men 

också känd för sin höga 

röst och för att rent all-

mänt understryker sin 

stränga attityd med tuffa 

miner på skolfotot. Ett 

rykte har länge gått om 

att han sett likadan ut i 

skolkatalogen sedan han 

började här och att det är 

en väl medveten strategi 

för att vinna respekt. 

   Ligger det någon san-

ning i detta? Vi beslöt 

oss för att ta reda på det. 

    

Milo fick tag på en guld-

gruva av gamla skolkata-

loger från förr och började 

direkt gräva. Lasse finns 

med på samtliga bilder, ett 

tecken på hög närvaro, och 

alla rykten visade sig di-

rekt vara sanna.  

   Han ser i princip EXAKT 

likadan ut på alla skolfo-

ton. Det finns dock ett un-

dantag.  

   Ett stort undantag.  

   Under Lasses första år på 

Äppelviksskolan ler han 

och är glad. 

 
Något hände 2002  

Vi tror att Lasse kom hit 

för att prova på något nytt. 

Han hade hört om vår 

trevliga skola och ville 

göra karriär bland Brom-

maborna. Han var ung, 

hade säkert idéer och vis-

ioner och på hans första 

skolfoto är han glad och 

avslappnad.  

   Men sedan måste något 

ha hänt. Idag finns det 

ingen som riktigt minns 

hur det gick till, men från 

ett år till ett annat föränd-

rades attityden. Vad vi kan 

se är att han hade en riktig 

frisyr på den första bilden, 

men kan hans hårdhet 

kommit sig bara av att den 

blev… kortare? Att Ham-

marby åkte ur Allsvenskan 

skedde inte heller förrän 

långt senare och var väl 

ärligt talat ganska väntat, 

så inte heller det kan vara 

skäl nog. Var det kanske 

hans höga förväntningar 

på eleverna som inte upp-

fylldes? Efter sitt första år 

blev han dock den vi kän-

ner igen idag. På bilderna 

ser han arg ut med en min 

som är i princip identisk 

från år till år.  
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  På sitt första skolfoto i Äppelviken är Lasse glad och har en fin frisyr på huvudet. 



2003 - Första året med Lasses nu-

mera klassiska min. 

2006 - Här har Lasse sin känneteck-

nande penna i kragen. 

2004 - Mycket prat om Al Qaida det 

här året kan ha inspirerat Lars. 
2005 – I princip identisk med år 

2003! 

 

2008 - Ord är överflödiga.  

2009– Favoritlaget Hammarby åker 

ur Allsvenskan och det kan ha satt sig 

på humöret. 

2007 - Den svarta tröjan som vi för-

knippar Lasse med bryter av lite i år. 

2010– Färgglad men ändå inte rik-

tigt glad. Pride-plagget väckte många 

frågor.  

2011 - Cirkeln är sluten. En hel sida 

med samma min måste betyda något. 

Men vad? 
                 MILO Vt14       11      

han glad 



När du läser det här är 

det inte långt kvar in-

nan matte– och NO-

läraren Sabines nya tv-

program börjar sändas. 

Snart har vi en pro-

gramledarkändis här 

på skolan! 

 

Hela hösten har Sabine 

befunnit sig på UR och 

spelat in det kommande 

programmet Kalkyl. Det 

kommer, surprise sur-

prise, att handla om 

matte, inte helt otippat 

när det gäller Sabine 

kanske?  

    
Dränks i vaniljsås 

Programmet riktar sig till 

ungdomar i högstadiet 

och det kommer vara nio 

avsnitt totalt som börjar 

nu i vår eller som senast 

till hösten. I programmet 

testar Sabine och andra 

olika matteexperiment, till 

exempel hur mycket va-

niljsås de kan få in i en 

låda utan att en person 

(Beppe från hjärnkon-

toret) får vaniljsåsen över 

huvudet.  

   Nu är Sabine tillbaka på 

skolan igen, men många 

av hennes elever har fått 

vara utan sin lärare under 

flera dagar på hösttermi-

nen.  

   Någon var lite taskigare 

och menade att hon offrar 

sina egna elever för att 

resten av Sveriges mattee-

lever ska få det bra. Å 

andra sidan kommer vi att 

få se henne på TV och då 

är det säkert värt det. 

   Milo kommer självklart 

fortsätta att bevaka Sabi-

nes kändiskarriär.  

Sabine blir TV-kändis 
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  Kalkyl heter UR:s nya mattesatsning där matteläraren Sabine är programledare 

Avsnitten innehåller massor av praktisk matte 



Konsten att fuska har 

förts vidare från elev 

till elev i alla tider. 

Fusk har alltid funnits 

men med tiden har me-

toderna uppgraderats 

och finslipats. Nya upp-

finningar och hjälpme-

del har kommit in i 

skolvärlden.  
 

Milo har skrivit om skol-

fusket vid flera tillfällen 

tidigare, men inte mycket 

verkar ha gjorts för att 

råda bot på det. Av dom 

rapporter vi tar del av 

fuskas det fortfarande hej 

vilt på skolan. 

 
Lärarna tar mobilen 

Den nyklassiska och mest 

informationsrika fusket 

idag är telefonen. Den är 

liten och lätt att hantera 

när man använder Safari, 

egna anteckningar eller 

smsar en vän om råd.  

   Det sorgliga med använ-

dandet av telefonen är att 

det är den metoden som 

lärarna mest rår på. Vid 

början av skrivtillfällen så 

samlar numera de flesta in 

mobiler och tar därmed 

ifrån oss möjligheten att 

använda detta ändlösa 

informationsflöde.  

    
Karin värre än Rolle 

Man kan förstås fortfa-

rande gömma telefonen 

och säga att man inte har 

någon, men då vet man 

att straffet om man åker 

fast bli ännu hårdare ef-

tersom läraren vet att man 

dessutom ljög för dem.  

   Sen beror det även på 

läraren. En irriterad Rolle 

är lättare att hanskas med 

än en rasande Karin Hög-

berg 

   En annan klassiker som 

inte skapar misstänksam-

het bland lärare är sudd-

gummit. Man ber om att 

få låna ett sudd under ett 

prov, skriver lite diskret 

”2:an?” ger tillbaka sudd-

et, väntar, ber att låna 

igen och får svaret till-

baka. Detta bygger förstås 

på att du har väl pålästa 

och samarbetsvilliga 

klasskamrater.  

 
Fusklapp vanligast 

Fusklappar är förmodlig-

en det mest breddade 

fusket. Där kan du vara 

kreativ. Oavsett var du 

bestämmer dig för att 

gömma fusklappen, så är 

ett grundläggande tips att 

knöggla ihop pappret 

riktigt rejält så att det inte 

knakar eller gör ljud ifrån 

sig när du tar upp det.    

   Att smuggla in lappen i 

klassrummet är ingen 

konst, det är värre hur 

man ska komma åt den 

under provet. Här behövs 

kreativitet, men vanliga 

platser där lappa brukar 

gömmas är fickan (basic 

choice), skorna (på olika 

sätt) BH:n (där får lärarna 

inte titta). 

  En annan variant är ju att 

skriva fusklappen direkt 

på huden och där har man 

många olika ställen att 

välja på. Man kan också 

använda mössan som 

man då lägger lite diskret 

bredvid sig, eller som en 

trollkarl—i skjortärmen.  
 

Lärare fuskar också 

När vi frågar lärare vad 

de tycker om fusk så sva-

rar de alla på samma sätt. 

”att fuska är aldrig okej”.  

   De beskriver alla med 

olika ord att fuska en en-

staka gång kanske får en 

att vinna något litet på 

kort sikt, men i längden så 

förlorar man inte bara 

själv utan förstör också för 

andra. Men sen blir det 

plötsligt intressant när 

Milo frågar om lärarna 

själva brukade fuska när 

dom gick i skolan. Du får 

själv gissa vad lärarna på 

listan nedan svarade. Du 

har facit i rutan upp-och-

ned i slutet av artikeln. 
 

Jesper Stridbeck 

Åke Berggren 

Olle Nordheden 

Hanna Sundström 

Karin Högberg 

Arne Landström 

Fusket bara fortsätter 
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Svar: Vilka lärare har fuskat? 
Jesper: Ja. Fusklapp på gymnasi-

enivå. En gång hade han en helt 

färdigskriven uppsats under 

tröjan, som han smög upp när 

läraren såg bort.  

Åke: Nej! Fusk är inget för vår 

vaktmästare. 

Olle: Nej! Olle hävdar starkt att 

han aldrig har fuskat i skolan. 

Jesper påstår dock att han gett 

Olle sina uppsatser från univer-

sitetet, så Olle skulle klara sin 

examen och kunna bli lärare. 

Hanna: Nej, kanske någon gång. 

Karin: Ja. Skrev på armen under 

lågstadiet. 

Arne: Ja, skrev på armen i 7:an-

8:an men slutade efter det. 

 Placeringen i klassrummet är viktig. Malins position bakom Victoria gör att hon är helt skymd från katedern. 



Det är lätt att fuska, det 

vill Milo bevisa genom 

att skicka en journalist 

till omprovstiden för att 

genomföra olika sorters 

fusk. Här får du läsa hur 

det gick och vilka fusk 

som var lättast att ge-

nomföra. 

 

Jag (Milos reporter) går in i 

sal 52, omprovstiden bör-

jar om 5 minuter. Redan 

innan provet har jag 

knögglat ihop och fuktat 

mitt papper för att jag ljud-

löst ska kunna plocka upp 

det ur fickan vid behov.  

   Telefonen är på ljudlöst 

och ligger tryckt mot min 

handled under tröjärmen.  

   - Alla mobiler ska lämnas 

vid katedern, säger vak-

tande lärare. Jag går fram, 

lämnar min väska och 

jacka innan jag går och 

sätter mig vid min bänk 

igen. Längst bak förstås, 

dold bakom en annan elev.  

   Läraren ser inte ens åt 

mitt håll.  

 
Börjar fuska direkt 

Så fort jag får mitt prov tar 

jag tillfälle i akt medan 

läraren är upptagen med 

att dela ut resten och har 

blicken åt annat håll.  

   Försiktigt för jag handen 

mot min ficka och greppar 

tag om den lilla lappen jag 

skrivit sedan innan.  

Jag tittar upp mot kate-

dern, mest i ögonvrån och 

utan hastiga rörelser, en 

sista gång innan jag dis-

kret vecklar upp lappen. 

Jag kan urskilja vad som 

står, skriver av några rader 

och petar sedan ljudlöst in 

lappen i fickan igen medan 

jag  utvecklar mitt svar på 

provet.  

   Fusklapp: check.  

Hur lätt som helst 

att fuska på   
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>> Man kan 

gömma sig 

för lärarna, 

men elever-

na kommer 

alltid att se 

dig >> 

Malin får snabbt och enkelt upp sin mobiltelefon som är gömd i ärmen 



Mobilen börjar vibrera 

Adrenalinet rusar till, det 

är dags för nästa test. Just 

då vibrerar mobilen i är-

men. Flera andra elever 

reagerar och vänder sig 

bakåt, men jag klara att 

hålla ett pokerface och 

stirrar stint på häftet fram-

för mig.  

   Folk återgår till sina egna 

prov och jag andas ut, 

lättad.  

   En kille längre fram räck-

er upp handen och läraren 

vänder sig bort. Snabbt tar 

jag upp mobilen, sänker 

ljusstyrkan och aktiverar 

stör ej.  

   Då knackar det på dör-

ren. Jag petar ner telefonen 

i ärmen igen och tittar upp. 

Ett vaktskifte sker och nu 

är det en ny lärare att an-

passa sig efter.  

   Hon är som en hök där 

framme vid katedern, 

sitter inte och rättar utan 

tittar hela tiden ut över 

salen. Det är inget att göra, 

i 10 minuter sitter jag och 

kladdar lite på mina prov-

papper när dörren öppnas 

igen. Det är den tidigare 

läraren som är tillbaka 

med en kopp kaffe och en 

macka.  

 
Eleverna ser dig alltid 

Så fort hon tittar bort tar 

jag upp min IPhone igen 

och lägger den på bordet.  

   Söka info på nätet: check. 

Sms:a en vän: check.  

   När jag gömmer undan 

min mobil igen upptäcker 

jag att personen bredvid 

mig tittar besviket på mig.  

   För en sekund är jag oro-

lig att han ska skvallra, 

men han skakar bara på 

huvudet och tittar ner i sitt 

eget prov igen. Då förstår 

jag plötsligt innebörden i 

eleverna runt omkring 

mig. Man kan gömma sig 

för lärarna, men eleverna 

kommer alltid se dig.  

 
Jag blir plötsligt orolig 

Även fast provet är falskt 

och jag endast sitter där för 

att utföra ett journalistupp-

drag så känns det fel och 

jag blir plötsligt väldigt 

orolig för att åka fast.  

   Att fuska är inte någon 

dans på rosor och jag är 

väldigt medveten om ris-

kerna. När som helst kan 

en lärare titta åt mitt håll 

och upptäcka telefonen i 

min hand. Denna sekund 

kan en elev bestämma sig 

för att det jag gjorde var fel 

och räcka upp handen för 

att informera läraren om 

vad jag höll på med. Jag 

kan tappa mobilen i gol-

vet. Det finns många sätt 

att åka dit på och nu vill 

jag därifrån fort för att 

undvika misstag.  

   Jag tittar igenom mina 

svar och går fram och läm-

nar mitt häfte, tar upp min 

väska och börjar långsamt 

att gå mot dörren.  

 
Stoppad av läraren  

   - Ursäkta mig? Jag vänder 

mig långsamt om och ser 

att läraren tittar igenom 

mina svar.  

   - Ja? Jag försöker låta 

nonchalant, men misslyck-

as förmodligen. Nu är jag 

körd.  

   - Är du säker på att du 

inte ska skriva mer än så 

här?   

   Jag är förvånad, men så 

förklarar läraren att hon 

undrar om jag absolut inte 

hade något mer att skriva 

och om jag inte trodde att 

min lärare inte skulle vilja 

att jag skrev lite mer?  

   Jag suckar lättat, men vill 

fortfarande därifrån.     

   - Nej, jag tror jag fick med 

allt, säger jag och med en 

del övertalande får jag 

tillslut lämna salen och 

återgå till säkerheten i kor-

ridoren. 

   Ärligt, jag var nervös och 

det var verkligen ingen 

superslapp lärare som satt 

där framme. Men att fuska 

var hur lätt som helst. 
 

 

 

Malin Bergman 

för Milos reporter  

omprovstiden 
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 Den här fusklappen låg kvar i sal 64 efter en matteskrivning i februari. 



Att mucka med sin lä-

rare kan vara fres-

tande men också myck-

et dumt. Innan du be-

stämmer dig för att 

säga din hjärtas me-

ning så kan du grunna 

lite över konsekvenser-

na av din frispråkighet. 

Milo listar de tio van-

liga effekter som bru-

kar följa på lärarmuck. 

 

Sämre betyg 

Sämre betyg är kanske 

den värsta konsekvensen. 

Grälet med läraren sänker 

inte ditt betyg i sig men 

när han eller hon inte 

orkar lyssna på dina kun-

skaper längre, dalar plöts-

ligt resultaten.  

 

Dåligt intryck 

Din attityd kan få läraren 

att ändra uppfattningen 

om dig och tycka du är 

allmänt jobbig. Det kan 

sedan leda till att han/hon 

litar mindre på dig. 

 

Dåligt rykte hos andra 

Läraren kan dessutom 

sprida sitt perspektiv vi-

dare så andra lärare också 

tappar förtroende för dig. 

 

Hemringning 

Läraren surhet kan även 

resultera i en hemring-

ning. Det är ett straff för 

dig. 

 

Syskon ärver skulden 

Är du riktigt jobbig kan 

läraren minnas dig som så 

dåligt att det går ut över 

dina syskon som kommer 

efter dig.  

 

Rektorssamtal 

Läraren kan bli arg och 

skicka upp dig till rektorn 

inför hela klassen. Ett 

straff för att förnedra dig. 

 

Pinsamt föräldramöte 

När dina föräldrar får 

reda på att du har muckat 

med läraren blir de nog 

inte glada. De kan be-

stämma en träff med lära-

ren för att reda ut saken. 

 

Taskiga frågor i klassen 

Läraren ger igen på din 

stöddighet inför klassen 

genom att ge dig frågor 

som du inte kan svaret 

på. Eller berättar för klas-

sen att ”vissa har lite svårt 

med en del inom ämnet” 

samtidigt som hon tittar 

på dig. 

 

Du får aldrig frågan 

Ett annat alternativ är att 

du räcker upp handen 

men läraren låtsas inte se 

dig utan ger alltid ordet 

till någon annan istället. 

 

Slutar inte i tid 

Läraren drar över på ti-

den fast ni redan har slu-

tat. Det drabbar dessutom 

alla och det får du skul-

den för. 

Därför ska du inte  

mucka med din lärare 
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Att få rektorn på sig är en tråkig konsekvens när du bråkar med din lärare. 

Och har du hans fru som lärare blir det ännu värre! 



Du kanske har märkt 

att tvålautomaterna på 

skolan ofta står 

tomma. Ända sen dagis 

har vi lärt oss att tvätta 

händerna med tvål och 

vatten är viktigt, men 

vad blir följderna när 

det inte längre finns 

någon tvål? 

 

Jo, det stämmer. Det finns 

i princip aldrig tvål på 

någon toalett i skolan. Det 

leder förstås till att vi får i 

oss bakterier. Bakterier 

som leder till sjukdomar, 

till exempel förkylning, 

magsjuka, matförgiftning, 

salmonella, streptokocker, 

diarréer och i värsta fall 

lunginflammation. 

   Dessa sjukdomar är fak-

tiskt så pass allvarliga att 

flera miljoner barn dör av 

dem varje år.  

   I och för sig inte i Sve-

rige, men ändå.  

 
Vägrar ta ansvar 

Allt på grund av att vakt-

mästeriet inte orkar byta 

ut tvålpåsarna i tvålauto-

materna. Vi har intervjuat 

vaktmästeriet om vad 

dem har och säga om 

detta, men dom vill inte 

veta av något ansvar. 

   Tvålautomaterna står 

tomma, varför fyller ni inte 

på dem?  

   Micke: - Det är inte vårt 

ansvar, det ska städarna 

göra, men det gör dom 

inte.  

   Åke: - Det är inte vårt 

problem, låt bli att skita 

ner händerna istället.  

   Vi antar att han skojade, 

men vaktmästarna verkar 

inte direkt bry sig om vår 

hygien och hälsa.  

Lärarna har tvål 

Vi gick upp till expedit-

ionen för att prata med 

någon som var ansvarig 

för städarna. Där var det 

folktomt, så vi passade på 

att titta in på personalens 

toalett om de hade någon 

tvål. Och precis som vi 

trodde, där stod en helt 

påfylld tvålpump på 

handfatskanten! 

   Hoppsan, då var det 

alltså viktigare med tvål 

till sig själv än till barnen 

på skolan. 
 

 

 

Lovisa Arpi  

Agens Bohlin 

>> Det är inte 

vårt problem, 

låt bli att skita 

ner händerna 

istället! >> 

    Bilden till vänster är en tom tvålautomat på en elevtoalett, den högra en full hos lärarna. 
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Tvålkris på skolan 
men hos lärarna finns det minsann 



Hur kommer det sig att 

så många ungdomar 

spelar så mycket? 

Många skjuter upp 

läxor, prov och kompi-

sar för att kunna spela 

mer. Det låter konstigt 

men det händer hela 

tiden och drabbar allt 

fler. 
 

Vi har intervjuat olika 

elever på skolan från olika 

årskurser, för att försöka 

få en bild av hur spelbero-

endet ser ut här. Frågorna 

vi ställt var vilket deras 

favoritspel var samt hur 

mycket tid dom lägger ner 

på det.  

    
Mer som idrott nu 

Spelen har utvecklats 

otroligt mycket de senaste 

åren och de större spelut-

vecklarna vet verkligen  

hur man får någon att bli 

fast i spelet. En stor anled-

ning till varför vi tror att 

det spelas så mycket är de 

många utmaningarna det 

innebär.  

   Spelarna älskar utma-

ningar och det är därför 

många skippar skolan för 

att gå helt in i dem. De 

största spelen är verkligen 

som sporter nu för tiden 

och dit hör framför allt 

League of Legends,  GTA 

Grand Theft Auto V,  och 

Call of Duty.  

   Enligt våra undersök-

ningar spelar nästan 90 % 

av alla tillfrågade killar på 

skolan regelbundet. 

Playstation 3 verkar vara 

det vanligaste valet bland 

eleverna.  

 
Tjejer spelar mindre 

Statistiken såg som väntat 

inte likadan ut hos tjejer-

na. Hur kommer det sig 

att dom spelar mindre? 

Och hur kommer det sig 

att killar blir lättare bero-

ende av spel? Och varför 

är det just de våldsamma 

spelen som toppar listan 

av favoriter?   

   Detta är frågor vi försökt 

ta reda på svaren på. De 

frågor vi ställde vid inter-

vjuerna var: Vad spelar 

du? Hur många timmar 

spenderar du på spelet? 

Spelar du istället för att 

träffa kompisar/göra 

läxor?  

    
6-8 timmar om dagen 

Resultatet visar att man 

spelar mer och mer ju 

äldre man blir, vilket är 

ganska konstigt då man 

också får mer läxor med 

åldern. Flera av de nior vi 

frågade berättar att de 

spelar ända upp till 6-8 

timmar varje dag! När vi 

frågade sexorna svarade 

nästan alla 30 min till en 

timme. De tjejer vi frågade 

spelade oftast inte varje 

dag heller, utan mer nå-

gon gång ibland.   

Påverkar hela livet 

Spelen påverkar utan tve-

kan skolarbete och fritid 

för alla som spelar mycket 

och vi som skriver artikeln 

är inga undanta, utan kän-

ner definitivt igen oss. När 

beroendet slår till så slutar 

man med sina sporter och 

andra fritidsaktiviteter för 

att bara kunna spela mer.  

   Och istället för att träffa 

kompisar IRL sitter man 

hemma och möter dem 

genom spelen.  

 

 
 

Philip  Essehorn 

Elias Olsson 

Mikael Halldén  

Oscar Öjling 

Utbrett spelmiss-

bruk på skolan 
6-8 timmars dagligt spelande vanligt  
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”Kalle” går i åttan på Äppelviksskolan och spelar ungefär 8 timmar om dagen. 



Alla vet att det förekom-

mer rykten om vår skola. 

Vi har intervjuat ett an-

tal femmor och sexor för 

att få reda på deras tan-

kar och funderingar 

kring hur de tror det ska 

bli när dom börjar här. 

Här får vi reda på myter 

och historier som vår 

skola bär med sig. 

 

En killa i 6A tycker att 

vissa myter stämmer 

ganska bra men att vissa 

är skitsnack, till exempel 

toadoppningen. 

   - Jag tycker att ryktena 

är ganska överdrivna. 

   Vår källa i 6A var inte 

alls rädd för varken åttor 

eller nior, mycket ef-

tersom han inte ens kände 

till dessa myter. När vi 

frågade om vilka rykten 

han hade hört berättade 

han att det pratats om att 

gymnastiklärarna skulle 

tvinga eleverna att 

springa slingan på vintern 

och göra simtestet sent i 

oktober.   

   Vi sa till honom att det 

inte var sant och han lug-

nade sig lite.  

 

Linda i 6E känner att hon 

inte vill gå ut på vintern, 

inte ens för att gå till 

ICA. Anledningen är 

hennes oro för det hon 

har hört om niorna. 

 

Linda trodde de flesta 

niorna skulle vara mob-

bare och stå och röka inne 

i skolan. Det värsta som 

har hänt henne hittills är 

att en kille i hennes klass 

slängde hennes jacka i en 

papperskorg. 

När vi gick i sexan trodde 

vi att åttorna skulle mula 

oss på vintern 

 

Sexor skiljer sig lite från 

oss andra på skolan. Till 

exempel tycker dom flesta 

att niorna är dom farlig-

aste och inte åttorna som 

vi trodde.  

   - Vi trodde att när en nia 

fick syn på en, så skulle 

han jaga en, berättar en 

sexa.        

   - Vi  försökte hålla oss 

borta från niorna eftersom 

dom såg stora, starka och 

farliga ut, berättar en idag 

äldre elev.  

   - När vi gick i sexan så 

var klasserna delade i två 

grupper. Dom som gick 

till Ica och de som hängde 

vid kiosken. 
 

Sexorna planerar att 

stanna inne hela vintern 

eftersom lärarna och ni-

orna är läskiga.  

 

Att lärarna nämns här 

känns lite märkligt, men 

uppenbarligen tror alltså 

så många sexor att niorna 

kommer attackera dom 

med snöbollar och mul-

ningar, att det är smartast 

att stanna inne vid kios-

ken, pingisborden eller i 

korridorerna.  

   Vi nior stödjer förstås 

deras förslag att stanna 

inne, så länge dom hänger 

vid kiosken.  
 

Av rädsla för att träffas av en 

snöboll, så är namnen som 

nämns i artikeln inte de inter-

vjuade personernas riktiga 

namn. 

Sexornas mardröm 
>> Linda: Jag trodde de flesta niorna 

skulle vara mobbare och stå och röka 

inne i skolan <<  
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 - Det är inge kul att bli mulad, säger Tobias i sexan och sätter därmed ord på en oro som många sexor bär. 



Det spelar ingen roll 

vilken årstid det är, det 

finns alltid nior som är 

skoningslösa mot yngre 

barn. Eftersom sexorna  

även i fortsättningen 

ska komma till skolan, 

satsar Milo nu stort på 

en guide för att de ska 

klara sig så bra som 

möjligt. Och kom ihåg, 

alla säsonger har sina 

förutsättningar.  

 

Vintern är jaktsäsong för 

hårdsinnade nior. När 

snön väl har lagt sig är 

sexorna bytesdjur och 

skolgården som en jakt-

mark. Utmana inte ödet 

genom att gå ut bland de 

rutinerade krigsveteraner-

na. Håll er även borta från 

in- och utgångarna, niorna 

har visat sig uppfinnings-

rika när det gäller att 

transportera snö.   

 
Krossas av studier 

Under våren har niorna 

nationella prov och ska få 

sina slutbetyg. Då niorna 

fullkomligt krossas under 

studiebördan orkar de 

knappast bry sig om stö-

kiga sexor längre.  

   Sexorna ska dock inte tro 

att dom är säkra för det. 

Irritationsnivån är nämli-

gen på topp, blir niorna 

störda kan gärningsman-

nen åtminstone räka med 

ett slött slag eller minst en 

dryg bitchblick .  

   Inte heller när sommaren 

kommer går man säker. 

Bara för att sexorna är på 

väg att växa till sjuor så 

gör det dom inte mindre 

jagade. Snarare tvärt om.  

 
Tips för att smälta in 

På hösten är det extra illa, 

för då börjar nya blodtörs-

tiga nior i skolan samtidigt 

som det kommer nya 

sexor. Niorna är även upp-

vilade efter sommaren och 

kan lura bakom vartenda 

hörn. För att bäst smälta in 

i mängden har vi följande 

tips:  

   Tips 1: bär Hollisterklä-

der från topp till tå! Var 

dock försiktig med parfy-

men. Niornas hat emot 

Hollisterparfymen har 

växt sig starkt under fyra 

år. Lukten får vilken blod-

törstig nia som helst att se 

rött. Antingen blir du läm-

nad ifred eller påhoppad. 

Det råder nolltolerans på 

skolan mot Body splashes 

från Hollister för 75 spänn.  

   Tips 2: Bli polare med 

Åke. Han är den som får 

Äppelviken att gå runt. 

Utan honom skulle skolan 

vara ett sorgligt ställe.  

   Tips 3: Tuggar du 

tuggummi så är det en bra 

idé att spotta ut det på 

gympan. Inger kan känna 

vittringen av dagsgammalt 

tuggummi på flera mils 

avstånd.  

   Nu när vi har försökt 

förmedla hur hårda niorna 

är fick vi också det här 

tipset: 

   - Skriv att dom ska sluta 

kaxa mot oss nior!  

   Vi tänkte nog vara lite 

mer subtila än så. Men 

tack ändå för tipset.  
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Faktaruta om sexor 
 

Sexan är en tvåfotad varelse vars naturliga levnadsmiljö 

är utanför videoheat eller skolans kiosk. Där brukar de 

ladda upp med sin huvudföda: socker. Havrebollar eller 

festisar är ett bra lockbete för att lura denna ganska naiva 

varelse. Du kan känna igen en sexa på dess hollisterut-

styrsel och distinkta hollisterlukt.  

   Sexan är ett flockdjur och är därför betydligt mer harm-

lös ensam. Stöter du på en flock sexor så kan du vänta 

dig lite kax. Du behöver dock inte oroa dig; sexan skräms 

av närkontakt vilket man märker på deras millisekund-

långa kramar.  

   Sexan är en rastlös varelse som på grund av sitt höga 

sockerintag alltid har behov av stimulans. Därför hittar 

du dem oftast vid exempelvis pingisbord, biljardbord (se 

bilden) eller springandes i korridorerna. Ett ytterst ener-

verande beteende för övrigt.  

   Vi har lyckats fånga den skygga gruppen sexor på bild. 

Det medförde en del risker, men Milo är beredda att gå 

genom eld för sina läsare. Avslutningsvis så vill vi även 

säga att sexan är såväl harmlöst som snällt. Som övrig 

elev behöver du aldrig frukta för den mycket vänliga och 

naiva sexan. De är fyllda av livsglädje och vill oftast väl.  

Såvida du inte försöker sno deras havrebollar. Då ligger 

du risigt till. 

Så överlever du 

 Ett gäng intensiva sexor spelar biljard i skolans pelarhall. 



sexan! 
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1. Matsalen: Här finner du en salig 

blandning av sjuor, åttor, nior samt 

sexor som tafatt försöker hitta till 

sina bord utan att behöva fråga nå-

gon om vägen. Håll låg profil, alla 

sitter bara och hoppas på att du ska 

spilla ut din mjölk eller tappa din 

tallrik så att de kan ge dig en rung-

ande applåd Äppelviken-style.  

 

2. Bibblan: Här kan du slippa ifrån 

skolans hektiska jargong för en 

stund. Du kan läsa Guinness rekord-

bok eller KPs kropp och knopp, om 

barn som kanske har samma pro-

blem som du. 

 

3. Kiosken: Sexornas main hangout.  

 

4. 60-korridoren: Här har två nior 

sina skåp. En av klasserna, A-klassen 

är också kända som snällklassen. 

Lärarrummet ligger även i närheten, 

så du har nära till hjälp om du mot 

förmodan skulle stöta på en blod-

törstig nia där uppe. Risken för detta 

är dock inte särskilt stor, så simma 

lugnt. 

 

5. 40-korridoren: Här har bara en nia 

sina skåp och det är även Karin Hög-

bergs revir. Det är ingen idé att 

bråka inom hennes område, så här 

kan du känna dig trygg. 

 

6. 20-korridoren: Tre nior huserar 

här. Ta’t lugnt, annars blir det hus i 

helvete. 

 

7. 00-korridoren: Det här brukade 

vara niornas territorium, numera har 

bara en nia skåp här, som dock ver-

kar jobba hårt på sin image. 

 

8. Gympasalen: Här byter alla sko-

lans elever om innan gympan, 

ibland tre klasser samtidigt. I tjejer-

nas omklädningsrum är det hyfsat 

lugnt, bortsett från eventuella par-

fymkatastrofer, men i killarnas om-

klädningsrum vet ingen nu levande 

tjej vad som händer. Det är och för-

blir en gåta och även viss oro för 

många mindre barn. 

 

9. Lärarrummet: I de mörka 50-

korridorerna håller lärarna hus. De 

sitter och nästan förgås av mysighet i 

sin lilla lärarbubbla. Låt dig därför 

inte luras av lärarnas närhet, risken 

för en attack från en nia blir inte 

mindre för det, snarare tvärt om.  

   Det finns fullt av mörka hörn 

bland skåpen som är fyllda av rutt-

nande fågelfoster och dylikt. Där kan 

du gömma dig från eventuella nior 

som är ute på jakt.  

   Som du förstår handlar ditt första 

år som sexa mycket om att orientera 

dig på rätt sätt och på rätt ställe. Då 

kommer du växa till en mogen, kom-

petent individ, redo för yrkeslivet.  

 

Som sexa kan det vara svårt att veta hur man 

ska föra sig i Äppelvikens korridorer. Alla har 

vi varit små, detta är dock något som sjuor, 

åttor och nior ansträngt sig mycket för att 

glömma. Du kan därför inte vänta dig så 

mycket hjälp från dem, men misströsta icke. 

Milo kommer till din undsättning, här har vi 

guiden som ska göra ditt första år i Äppel-

viksskolan betydligt lättare. Detta är den ulti-

mata överlevnadsguiden för alla sexor.    

 



Äppelviksskolan är en 

av Sveriges mest ex-

trema skolor, enligt Af-

tonbladet. När vi läste 

deras artikeln om vår 

skola kände vi att vi var 

tvungna att börja gräva i 

orsakerna.  

 

En del av Milos uppdrag 

går ut på att googla på sko-

lan med jämna mellanrum 

för att se om någon annan 

skriver om oss. Den här 

gången hittade vi något 

riktigt snaskigt. 

   Det första som kommer 

upp vid en googling föru-

tom Äppelvikens egna 

hemsida och Wikipedia, är 

en artikel från Aftonbladet 

med rubriken Här är tio av 

Sveriges mest extrema sko-

lor. Äppelviksskolan är en 

av dem.  

 
Det mesta är positivt 

Rubriken är väldigt laddad 

och låter negativ, men när 

man läser vidare är det 

mycket i det som gör oss 

extrema som inte är så då-

ligt egentligen. 

   Det som artikeln handlar 

om och som skiljer ut oss är 

att nästan allas föräldrar är 

högutbildade, att det ge-

nomsnittliga betygsmerit-

värdet är väldigt högt, att 

över 99% av eleverna får 

behörighet att gå gymna-

siet, att den genomsnittliga 

lönen för föräldrar i områ-

det är 50 000 kr i månaden, 

att 95% av eleverna bor i 

närområdet och att en villa 

i Bromma kan kosta uppåt 

12 miljoner kronor. 
 

Arne försöker förklara  

Jaha, men det här låter ju 

najs! Men så scrollade vi 

ner lite på sidan, och får 

läsa ett uttalande av vår 

egne rektor Arne Land-

ström om att Äppelviks-

skolan ses som särskiljande 

som vi inte riktigt fattar.   

    - Det är både ett problem 

och ett ickeproblem. Jag 

tycker ju att det vore bättre 

om världen var mer blan-

dad, men nu är det inte så 

verkligheten ser ut. För oss 

är det viktigt att förklara 

för barnen att världen är 

mer mångfasetterad än vad 

de ser här. Att få in den 

aspekten i olika ämnen är 

lätt, men det svåra är att 

det blir lite artificiellt när 

man inte möter andra kul-

turer i verkligheten. 

   Ehhh, vad menar vår 

rektorn här egentligen? 

Mångfasetterad betyder 

typ skiftande och blandad. 

Aspekt betyder synvinkel 

och artificiellt betyder 

oäkta (ja, vi fick gå in på 

Synonymer.se). 

   Vi elever upplever nog 

inte riktigt att de lärare vi 

haft har försökt förklara att 

världen inte ser ut som i 

Bromma. Även fast vi nog 

fattar det själva, kan vi inte 

låta bli att undra om det är 

något man tvärt om undvi-

ker att prata om?  
Lovisa Arpi 

Agnes Bohlin 

22     MILO Vt14 

En av sveriges mest 

extrema skolor 



Äppelvikaren: en med-

veten och självsäker 

person, eller? När man 

skrapar lite på ytan 

kommer någon helt an-

nan fram. En ängslig, 

orolig och osäker per-

son som inte alls vet 

hur den ska vara eller 

bete sig om den inte får 

kopiera någon annan.  

 

Ärligt talat, hur mycket av 

kläder och beteende som 

dom flesta elever i Äppel-

viksskolan har, tror ni att 

dom har kommit fram till 

själva? Många känner sig 

självsäkra med rätt kläder 

och rätt åsikter, men tas 

det ifrån dem så vet dom 

inte alls vad dom ska göra. 

   Om du ser på dig själv, 

är det inte så att mycket av 

det du har på dig är 

snyggt just därför att alla 

andra har det också?  

 
2500 för en mössa 

Vi tar ett exempel, päls-

mössan som Hpi of Swe-

den  har gjort. I princip 

alla tjejer hade den förut, 

ALLA! Dessutom hade 90 

procent av dom den äkta 

som kostar ungefär 2500 

kronor. Så ni som har en 

men inte använder den för 

att ingen annan gör det, 

det ligger 2500 kr i er gar-

derob.  

Så fort dom ”populära” 

slutade använda dem 

hängde alla andra på. Ett 

klädesplagg som var jätte-

populärt blir lika snabbt 

ute och ingen vill veta av 

det längre.  

   Men jag uppmuntrar 

ingen att ha den, jag antar 

att de flesta vet hur djuren 

behandlas och dödas. 

 
Skoltröjan ska vara rätt 

Skoltröjan är också ett 

exempel på när det ska 

vara rätt. När man kan 

köpa dem pratar alla om 

vilken färg de ska ha och 

vilken storlek, men när 

tröjorna väl kommer an-

vänds dom högst några 

veckor och sedan ser man 

dem aldrig mer. Skolan 

har ju till och med sett till 

att designen ska likna 

Abercrombie & Fitch-

tröjor, därför om inte 

”rätt” personer accepterar 

dem och handlar, så vågar 

inte den stora majoriteten 

göra det heller.  

 
Det perfekta utseendet 

Men det är inte bara i klä-

derna som pressen ligger. 

Våra utseenden är en väl-

digt stor del av det här 

flockbeteendet. Tjejerna 

går oftast efter samhällets 

stereotypa tjejmodell och 

killarna efter motsvarande 

killmodell. Tjejerna ska ha 

långt hår, ha former (alltså 

rumpa, bröst och midja) 

men ändå vara smala, 

”bikinikroppen”), ha 

smink men inte för mycket 

bara lite lagom så det syns 

lite och helst det där per-

fekta och snygga utseen-

det. 

    Killarna då? Jo, dom ska 

ha en muskulös kropp, 

alltså sex-pack, muskulösa 

armar, rätt breda axlar, 

vara långa och gärna 

ganska macho. Alltså rätt 

kaxiga och inte visa så 

mycket att de också har 

känslor. 

   Det är helt sjukt att man 

tillåter sig att se upp till 

personer som har det där 

”perfekta” utseendet,  men 

det verkar som att det är 

så man själv blir accepte-

rad. Genom att bli förknip-

pade med de rätta och 

själv skaffa sig samma 

utseende och kläder.  

Jag skulle säga att majori-

teten på skolan ser upp till 

Barbie och Ken. Det 

kanske låter konstigt men 

tänk efter, det är väldigt 

sant. 

 
Fyra typer på skolan 

Det finns fyra huvudtyper 

av grupper i klädkoderna.    

   Den första gruppen är 

De populära som i princip 

alla har respekt för. Dom 

plockar i regel upp modet 

någon annanstans ifrån.       

   Den andra gruppen är 

de som är så osäkra på sig 

själva att de inte vågar 

chansa och sticka ut. Dom 

vill gärna höra till föregå-

ende grupp, men bidrar 

egentligen bara till flock-

beteendet o ch hamnar i 

strömmen av press och 

utseendeideal.  

   Den tredje gruppen är de 

som inte reflekterar sär-

skilt mycket över det hela, 

så länge det de har på sig 

duger och passar in. 

   Sedan finns det några 

personer som har modet, 

självsäkerheten eller bara 

en grundtrygghet i sig 

själva som gör att de skiter 

i att det finns folk som vill 

bestämma hur man ska se 

ut och bete sig. Det är den 

fjärde gruppen, dem som 

klär sig som de vill och 

klarar av att vara den de 

vill vara. 

 
Olivia Hallberg 

Pressen är hård att  

se rätt ut på skolan 

En perfekt tjej, åt-

minstone enligt Äppel-

viksnormen 
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Krönikan 



Vi anser att de flesta 

vill ha praktiskt arbete  

under lektionerna och 

vi har frågat några lä-

rare vad de tycker att 

praktiskt arbete är. Vi 

har även frågat några 

elever vad de lär sig 

bäst av. 

 

Vi började med att inter-

vjua Anders Bergman.  

  Vad anser du är praktiskt 

arbete?  

   - Att använda kartböck-

er, inte bara läsa i böcker. 

Kanske gå ut lite. 

   Tycker du att du har myck-

et praktiskt arbete under 

dina lektioner? 

- Nej! Jag borde kanske ha 

lite mer (nejet kom direkt, 

det andra efter några se-

kunder). 

   
Läroböcker skitdåliga 

Vad tycker du om läroböck-

er? 

   - Det beror på ämnet. 

Vissa är jättebra och vissa 

är skitdåliga! 

   Efter att vi intervjuat 

Anders pratade vi med 

Therese Häljfors. 

   Vad anser du är praktiskt 

arbete? 

   - NO-labbar, mattelab-

bar och estetiska ämnen 

som slöjd, bild och HKK. 

   Tycker du att du själv har 

mycket praktiskt arbete un-

der dina lektioner? 

   - Ja, det tycker jag. 

   Vad tycker du om läroböck-

er? 

   - Dom är bra att kom-

plettera med. 

 
Inga supersvar 

Vi intervjuade sedan 

några elever, tyvärr var 

inte svaren särskilt uttöm-

mande och den första ville 

dessutom vara anonym.  

   Vad anser du är praktiskt 

arbete och vad lär du dig bäst 

av? 

   - När man får göra olika 

saker och inte bara stirra 

ner i böckerna. På vissa 

lektioner är det mycket  

praktiskt arbete.   

   Vad tycker du om läroböck-

er? 

   - Jag vet inte.  

Nästa elev svarar på frå-

gan ”vad anser du är 

praktiskt arbete och vad 

lär du dig bäst av” så här: 

   - Stirra ner i böckerna. 

   Tycker du att det är mycket 

praktiskt arbete under dina 

lektioner? 

   - Inte alltid. 

   Vad tycker du om läro-

böcker? 

   - Dom är bra. 

Det är svårt att dra några 

direkta slutsatser ur dessa 

korthuggna svar. 

 
Märta gillar filmer 

Sen intervjuade vi Märta 

Gullberg. Hon tycker att 

labbar och filmer är bra 

praktiskt arbete. 

   Milo: Tycker du att det är 

mycket praktiskt arbete un-

der dina lektioner? 

   - Japp, på NO. 

   Vad tycker du om läroböck-

er? 

   - Både och, vissa är bra 

och vissa är dåliga. 

   Sophia Wilzén tycker att 

praktiskt arbete är när 

lärarna visar filmer eller 

visar på tavlan. 

   På Milos fråga om hon 

tycker att det är mycket 

praktiskt arbete under sin 

lektioner svarar hon: 

   - Ja. 

   Vad tycker du om läro-

böcker, då? 

   - Dem är bra. 

   De flesta svar var väl-

digt korta men vår slut-

sats blir ändå att lärare 

tycker dem borde ha mer 

praktiskt arbete under 

lektionerna medan elever 

mest vill sitta still och 

jobba i böckerna. 

 
Josefin Kuylser 

Sara Svedmyr 

  Milos undersökning om praktiskt arbete går trögt, eleverna verkar föredra att stirra ned i läroböcker. 

Lärare självkritiska  
 - Vi kan ha mer praktiskt lektionsarbete 
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Ingen verkar äta ordent-

ligt  i skolmatsalen 

längre, men är det sko-

lans fel eller är det Smed-

livs godsaker som lockar 

för mycket? 
 

Ingen verkar äta ordent-

ligt i matsalen längre. 

Vissa äter förstås, men 

inte särskilt mycket.  

   Dem man ser i matsalen 

äter ibland, ibland sitter 

folk bara och snackar med 

sina kompisar. Och är 

dom inte där, hittar man 

dom med säkerhet på Ica 

Smedlivs.  

Om man har bara lite lång 

lunchrast och inte tycker 

maten ser så god ut, ja då 

är det ICA man går till. 

Där stillar man sin hunger 

med läsk, godis, en macka 

eller liknande.  

   Det finns förstås både 

nackdelar och fördelar 

med lunch på Smedlivs. 

Milo listar dom alla, så du 

själv framöver kan avgöra 

om du gjort rätt eller fel 

lunchval. 

 
 

Fördelar med Ica 

1. Man får godare mat 

2. Man blir mätt på riktigt 

3. Det blir mer mat över 

till dem som faktiskt äter i 

skolan. 

 
Nackdelar med Ica 

1. På skolan får man gratis 

mat men på ICA måste 

man ju betala! Kanske en 

tjuga, eller mer. 

2. Massor av mat blir inte 

uppäten utan slängs istäl-

let. Maten som vi slänger 

är både dåligt för miljön 

och skulle kunna gå till 

mer behövande männi-

skor. 

   3. Att vi lunchar på Ica 

bevisar att skolan inte 

uppfyller kravet att mätta 

våra magar. 

 

Som ni ser finns det både 

nackdelar och fördelar 

med att spendera sin 

lunch på ICA. Men nu vet 

du förutsättningarna och 

kan lättare själv göra ett 

aktivt val. 
 

Josefin 

Sara 

Lunchen på Ica, idag igen 
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Tänk om dom  

jobbade ihop! 
 

Har du någonsin funderat på 

vilka i skolans personal som 

skulle jobba bra ihop och kom-

plettera varandra? Milo listar 

några ur personalen som vi tror 

skulle kunna bli ruggigt effektiva 

ihop. 

 
Julia och Lasse Kiessling 

Medans Lasse börjar lektionen med 

hög röst står Julia och harklar sig i ett 

hörn. Detta säger egentligen allt om 

deras egenskaper. Lasses utåtage-

rande bullrighet ihop med Julias 

smygande, tystlåtna lågmäldhet. 

Vilken elev skulle kunna undgå att 

bli sedd av ett sådant team?  

   När Lasse deklarerar att hjärnor är 

otroligt bra och att det skulle vara 

fantastiskt om alla elever hade en, 

smyger Julia runt och småpratar med 

så där precis lagom förvirrande tyska 

liknelser, så alla plötsligt sitter ned 

och gör vad dom ska. 

 
Mat-Gunilla och Dator-Micke 

Det finns dom som menar att om 

Gunilla och Dator-Micke bytte jobb 

så skulle vaktmästeriet plötsligt gå 

på högvarv och maten få en fylligare, 

rökigare ton.  

   Ingen rök utan eld? 

  Julia Koltay och Lasse Kiessling— som Yin och Yang? 

Mat-Gunilla och Dator-Micke, båda kör så det ryker (fast på olika sätt) 



Stenbocken (22/12 - 19/1) 
Försök att göra något åt dina betyg 

innan det är försent, dom är inte 

huggna i sten än. 

Turämne: Teknik 

Turlärare: Mattias Stenskog 

 

Vattuman(20/1-18/2) 

Börja haffa lite mera, mannen/

kvinnan i ditt liv kan finnas här.  

Turämne: Engelska 

Turlärare: Therese Häljfors 

 

Fiskarna (9/2 – 20/3) 

Åh nej! Det blir fiskgratäng nästa 

vecka, gå till Smedlivs! 

Turämne: Hemkunskap 

Turlärare: Anna-Karin Carlsson 

Väduren(21/3– 19/4 ) 

Dina betyg blåser bort! Plugga hår-

dare. 

Turämne: Idrott 

Turlärare: Claes Sandström 

 

Oxen (20/4-20/5) 

Vi vet att det inte kan bli oxfilé varje 

dag till lunch, men försök att äta lite i 

alla fall. 

Turämne: Lunchen 

Turlärare: Karolina  

 

Tvillingarna(21/5-21/6) 

Bry dig inte om vad alla andra har 

för kläder på sig i skolan, alla vet ju 

att det är snyggare när man har sin 

egen stil.  

Turämne: Mattematik 

Turlärare:  Olle Nordheden 

 

 

Kräftan (22/6-22/7) 

Ta det inte så hårt när du tappar bort 

dina skåpnycklar, lärarna tappar bort 

sina passerkort minst en gång i 

veckan. Fråga bara Åke och Micke. 

Turämne: Svenska 

Turlärare: Micke 

 

 

Lejonet (23/7-23/8) 

Lita på din instinkt och satsa allt på 

provet nu. 

Turämne: NO 

Turlärare: Robert Hedblad 

Jungfrun (23/8- 22/9) 

Skåp 069 har en vacker jungfru en 

gång haft 

Turämne: Bild 

Turlärare: Kicki Röhne 

 

Vågen (23/9-22/10) 

Vill du lära dig att surfa? Fråga Lasse 

Kisseling. 

Turämne: Träslöjd 

Turlärare: Lasse Kiessling 

 

Skorpionen (23/10 – 21/11) 

Sluta med plastblommor och börja 

med pioner, då slipper vi matos i 00 

korridoren.   

Turämne: Franska 

Turlärare: Carina Landström 

 

Skytten (22/11-21/12) 

Eftersom du vill ha ett skolfotbolls-

lag, gör något åt det! Lycka till.  

Turämne:  Kinesiska 

Turlärare: Sabine Louvet 

Vårterminshoroskop  
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Lika som bär 

Lika som bär är en gammal hederlig Milo-tradition 

som vi kört i tidigare nummer. Det finns alltid nå-

gon som är lik någon annan, men ibland kommer 

man inte riktigt på vem det är. Milo efterlyser fler 

kreativa fotografer eller tipsare som kan upplysa 

våra journalister om vem som är lik vem på vår 

skola. Säg till någon av våra journalister eller ta 

själv en bra bild som ni mailar till någon av dem så 

ser vi till att fotot publiceras i tidningen 

Olle Nordheden och Alexander Bard, lika som bär? Det tyckte i alla fall fotografen som knäppte denna 

bild på Olle i en känd Bard-pose. Skägget är inte riktigt där än, men på väg.                        Foto: Mauricio 
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9 jobbiga situationer du  

känner igen på skolan 

När du tror ni har håltimme men 

läraren bara är sen. 
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När du har skåp i nollkorri-

doren men lektion i 60 

När du än en gång glömt nyckeln 

och vaktmästeriet är stängt 

När läraren säger:  

   - Vi slutar inte än, det är två mi-

nuter kvar! 

När du inte kan stänga ditt 

skåp 

När du för en gångs skull har 

pengar över och kiosken har 

stängt 

När du har glömt att ni har sov-

morgon och är i skolan 07.50. 

När du inser att idag ska ni springa 

slingan på idrotten. 

Lovisa Arpi 

Agnes Bohlin  

När kön till maten är en halv-

timme lång och börjar utanför 

datorsalen. 


