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Ny redaktion, nytt num-

mer. Vi både följer upp 

och granskar. Till exem-

pel har det alltid fun-

nits ett rykte på skolan 

om att det elever bakar 

och ställer in i lärar-

rummet till försäljning, 

det försvinner också 

utan betalning… 

   Därför gillrade vi en klas-

sisk fälla med en godisskål 

och kamerabevakning på 

bänken utanför lärarglasbu-

ren. Det tog inte många 

minuter innan vi fick napp, 

men fångesten blev större 

än vi väntat oss. 

   Vi konfronterar också 

språkreseföretaget EF. Igen! 

Detta efter att de olovligen 

kört in på skolgården och 

lockat barn med godis.     

   Igen! 

   Vi undersöker det hem-

liga rummet som hittades 

under entrén och som 

snabbt gömdes bakom höga 

plank, vi kartlägger aggres-

siva lärare, skolans fula 

specialkost, varför sexorna 

slutat springa i korridorer-

na och vilka toaletter som 

är bäst och sämst. 

   Vi tar även upp näthatet 

igen. Ett alltid aktuellt 

ämne, inte minst nu genom 

Aftonbladets granskning av 

Flashback som vi så klart 

hänger på. En av Milos 

reportrar berättar om sina 

egna erfarenheter av att bli 

utsatt på nätet.  

   Med i numret finns också 

ett stort bildreportage på tre 

lärare som bytt still genom 

åren.  
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Vad händer när man 

fyller en skål med go-

dis, skriver att den är 

till 7B och ställer in den 

i lärarrummet? Det ville 

Milo ta reda. 

 

Det Milo har gjort är att 

följa upp ett gammalt 

rykte som följt skolan sen 

länge. Ryktet säger att 

saker försvinner när de är 

lämnade ensamma med 

lärare. Framför allt hand-

lar det om elever som har 

bakat för klassen och för-

sökt sälja i lärarrummet.  
 

Åkte dit direkt 

För att testa sanningshal-

ten i den här myten förbe-

redde Milo ett test. Vi 

fyllde en skål med godis 

och smugglade in den i 

lärarrummet med hjälp av 

hemlig personal. Sedan la 

vi en lapp med en tydlig 

text: Till 7B och placerade 

oss själva i smyg med 

kameror på bänken utan-

för lärarrummet.  

   De första minuterna 

passerade utan någon 

uppmärksamhet, men 

ganska snart började lä-

rarna kasta nyfikna blick-

ar mot skålen. Det dröjde 

inte länge förrän den 

första läraren gick fram 

och både oskyldigt och 

nonchalant snattade ett 

par godisar.   

   Totalt sett var det flera 

som åkte dit, men MILO 

lyckades bara få med ett 

par på bild. En lärare såg 

vad vi gjorde och tving-

ade oss att radera ett antal 

foton. 

 
Förstelärarna värst 

Totalt sett var det alltså 

många lärare som gick i 

Milos fälla, men mest för-

vånade blev vi när vi i 

efterhand fick veta att två 

av dem var så kallade 

förstelärare. Alltså typ 

lärarnas lärare. Det visar 

tydligt att när till och med 

de som ska vara extra 

goda föredömen på sko-

lan stjäl godis från små 

oskyldiga elever, ja då kan 

vi nog inte lita på någon.  

   Så tyvärr blir Milos slut-

sats att vi utfärda en var-

ning till skolans elever: 

håll hårt i era godispåsar 

och sälj fikabröd nere i 

Alvik istället. Man vet 

aldrig när en lärare är 

nära! 

 
 

August Kullenberg 

Benjamin Todreas 

Mikael Montén 
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Här stjäl två av skolans lärare utan att skämmas 

godis från klass 7B i lärarrummet. 

Lärare åkte dit i 

Milos godisfälla 
 

  Censur 

Så här såg skålen ut som vi ställde in i lärarrummet. Kan 

man på något sätt missförstå att den är till endast 7B? 



I fjol våldgästade en 

rosa buss från utbild-

ningsföretaget EF vår 

skola. Mauricio och 

skolledningen blev för-

bannade, Milo skrev om 

det men EF verkar inte 

ha tagit till sig någon-

ting. I höstas slog dom-

nämligen till igen. 

 

Väl på skolgården har EF 

enligt vittnen än en gång 

delat ut godis mot att sko-

lans elever skrev upp sina 

kontakuppgifter på en 

lista.  

   De gillade inte Mauricio 

på expeditionen som häv-

dar att detta är under all 

kritik och ihop med den 

numera emellanåt aggres-

siva rektor Arne så gick 

han ut för att konfrontera 

den rosa bussen. Slutsat-

sen var att det precis som 

förra gången inte är okej 

när vuxna ger godis till 

minderåriga. Dessutom 

under lunchtid! EF back-

ade direkt, packade ihop 

sina saker och pep iväg 

fortare än kvickt. 

 
”Bara en kul grej” 

När Milo hörde av sig till 

EF förra gången de var 

här bemötte dom oss non-

chalant och vi behövde till 

och med skriva frågorna 

via mail i förväg.  

   Vi ringde hur som helst 

upp EF än en gång för att 

få tag på presschefen vid 

namn ”Corinne” och 

pressa henna på varför 

dom fortsätter komma hit 

trots Arnes utskällning.     

   Men, det visade sig att 

hon var på ”semester”.  Så 

lägligt, vi fick istället in-

tervjua hennes kollega 

som vi tyvärr inte kan 

namnge.  

   På vår fråga om varför 

dom kommer tillbaka, 

trots att dom inte är väl-

komna svarar EF att de 

specifikt tittade på det här 

i fjol, så de inte skulle åka 

tillbaka till de skolorna 

som de redan hade åkt till. 

   EF:s anonyma kvinnliga 

representant sa att de ville 

ha kontaktuppgifterna för 

att få en bredare kontakt-

lista och mer kunder, och 

menade att godiset bara 

var ”en kul grej” som de 

lagt till för skojs skull.  

   Efter en stunds samtal 

ber hon till slut Äppel-

viksskolan om ursäkt och 

frågar om hon kan gott-

göra oss på något sätt.   

   - Javisst, svarade vi, kom 

aldrig mer tillbaka! 

 

 
 Alice Bevegård 

Eliot Moskowicz  

Kajsa Thorselius  

EF: Förlåt Äppelviken 
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Här packar EF ihop för andra gången på bara ett år. Det var inte många minuter de blev kvar på skolgården 

den här gången heller efter att Arne och Mauricio talat om för dem att de inte är välkomna hit. 



Vi har alla hört spök-

historierna om skolan, 

men är dom sanna? 

Upptäckten av ett hem-

ligt rum på skolan sät-

ter fart på gamla ryk-

ten.  

 

Det var när dom skulle 

bygga om den gamla trap-

pan utanför entrén som 

man upptäckte det: ett 

rum! Ett hemligt, igenmu-

rat rum som ingen kände 

till.  

   Milo fick tillåtelse att 

titta runt lite men av sä-

kerhetsskäl inte gå in i 

rummet. Där fanns dock 

torra väggar, ett tak men 

inget golv. Istället var det 

grus och iskall jord. 
 

Milo frågar Mauricio 

Vi söker upp Mauricio 

som sägs veta mer om 

detta, men han svarar 

fåordigt och undviker att 

se oss i ögonen. Det är 

något som inte stämmer, 

vi ger oss inte och tillslut 

säger han: 

   - Jag får egentligen inte 

säga något om det här, till 

exempel inte att det hänt 

något hemskt där nere.     

Mauricio hänvisar oss 

istället till rektorn, men 

där blir vi avfärdade av 

Arne som kom på att han 

hade ett ”möte” när han 

hörde vad vi ville.  

   När vi vänder oss om 

och ska gå så ser vi hur 

Mauricio och Arne med 

böjda huvuden och sänkta 

röster står och pratar lågt 

med varandra. Vi vet inte 

vad som sägs, men det 

känns inte bra.  

 
Rum från herrgården 

Få lärare verkar invigda i 

hemligheten, inte ens vår 

vaktmästare Micke vet 

något. Istället ger han oss 

ett tips: 

   - Vi borde bygga ett spa 

där, det skulle vara trev-

ligt!  

   Han hjälper oss i alla fall 

ned i hålet och det blir 

genast kallare. En i grup-

pen hörde ett skrapande 

läte där inifrån. Det 

kanske bara var vinden. 

Eller ett djur?   

   Eller?  

   Det brukade ju trots allt 

ligga en herrgård, hem-

sökt enligt ryktena, där 

skolan ligger nu och både 

lärare och elever har upp-

levt kusliga saker under 

åren. De flesta herrgårdar 

har hemliga rum, kanske 

är det här ett som blev 

kvar?  

 
Spärrades av direkt 

Arne och Mauricio vet 

något, men vill inte be-

rätta vad. Antingen för att 

dom inte vill skrämma oss 

elever eller för att dom har 

andra planer för rummet.     

   Det måste finnas en an-

ledning till att hela rum-

met spärrats av. Milo 

hann precis besöka det 

innan entrén låstes och en 

järnring av staket slogs 

upp.  

   Nu har man till och med 

byggt en specialvägg med 

förstärkta metallväggar 

för att ingen ska se vad 

som händer där inne.  

    
Sänk ned skolskelettet 

Vår undervisnings störs 

av ljuden från arbetet där 

bakom, vad det nu är man 

gör. Det verkar i alla fall 

behövas massor av bygg-

gubbar och lång tid för ett 

arbete som känns minst 

sagt hemligt.  

   Det ryktas också om att 

lärare med Arne i spetsen 

föreslagit att skolskelettet 

ska kläs i uniform och 

sänkas ned i rummet, in-

nan det försluts inför 

framtiden igen.  

Gustav Nilsson Mendel 

Kristin Bjarnemark 

Linn Saxon 

Olle Sundberg 

Sofia Ljunglöf Garelius 

Hemligt rum hittat 

under huvudentrén 
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Det hemliga rummet under entrén, precis före allt 

spärrades av och gömdes undan. 

Enda existerande bilden 

inifrån rummet. Kolsvart 

med droppstenar i taket. 



Har du också alltid velat 

säga din mening till den 

där idioten i parallell-

klassen, men inte vågat? 

Tänk vad lätt det blev att 

formulera det i skrift 

istället, särskilt när du 

kunde vara anonym.  

   När man inte längre 

behöver ta ansvar för sitt 

handlande så väljer 

många att gå över grän-

ser som dom aldrig 

skulle överväga annars.  

 

Ta Ask.fm som exempel. 

Ett anonymt frågeforum  

där vem som helst kan 

kontakta dig.  

   Hur lätt som helst. 

Hur lätt är det inte då att 

trycka ned någon också, 

när du själv inte behöver ta 

ansvar för vad du skriver? 

För ingen vet ju vem du är.  

   Friends gjorde nyligen en 

undersökning som visar 

att varannan ung person 

mellan 10 och 16 år har 

känts sig utstött på nätet. 

Hårdast drabbas tjejer mel-

lan 13 och 16 år.   
 

Hora! 

De vanligaste kränkande 

ord som förekommer är till 

exempel Du är en jävla 

bitch, Hora och Du är tjock.  

Det är ändå bara en bråk-

del av allt elakt som skrivs 

på nätet. 

   Och man behöver inte 

leta långt bort för att hitta 

exempel och ungdomar 

som har drabbats. Vår 

skola kryllar av dem och 

lärarna börjar precis få upp 

ögonen för hur stort detta 

faktiskt är.  

   Förra året gick det så 

långt att en lapp hängdes  

Näthatet  
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Näthatet kan se ut på många sätt, vara olika grovt men är väldigt vanligt 

och förekommer även hos oss i Äppelviksskolan. Ungdomar är ofta först in 

i nya sociala medier och skapar sin egen kultur där inne. De har en gigan-

tisk frihet som de oftast inte kan hantera. När dom vuxna följer efter flyt-

tar ungdomarna vidare till nya ställen och beteendet fortsätter där.  



upp i skolan. Den hand-

lade om en elev som blev 

nätmobbad och det var 

faktiskt elevens lärare som 

satt upp den i ett desperat 

försök att få stopp på tra-

kasserierna.  

   Ska det verkligen behöva 

gå så långt  att lärare behö-

ver sätta upp lappar där de 

hota med polisanmälan? 

 
Flera gånger om dagen 

   - Det här är faktiskt inte 

helt ovanligt i skolan, sä-

ger vår egen rektor Arne.       

   - Nätmobbning förekom-

mer flera gånger per ter-

min.    

   Tyvärr är ”flera gånger 

per termin” nog bara de 

tillfällen som skolan får 

reda på. Den egentliga 

siffran är nog snarare flera 

gånger per vecka.  

   Ungdomar vill vara med 

och synas och ofta är det i 

nya sociala medier där 

vuxna saknas, som ungdo-

marna själva skapar kul-

turen och tar över. Sedan 

är också språket  hårdare 

än i verkligheten och man 

accepterar mer och mer 

saker som man inte skulle 

göra på riktigt.  

 
Gigantisk frihet 

Föräldrar och vuxna är 

ofta helt borta när det gäl-

ler datavärlden. Ungdo-

mar har en gigantiskt fri-

het som de oftast inte kan 

hantera. Mobbare blir bara 

starkare ju mer du lider 

och desto längre de ostört 

får hålla på.  

   De viktigaste om man är 

utsatt är att berätta för nå-

gon. Vem som helst inled-

ningsvis. Man mår så 

mycket bättre av det. 
 

Milojournalist drabbad 

Milos journalist som skri-

ver den här artikeln har 

själv blivit mobbad av en 

av sina bästisar. Hen skrev 

plötsligt från ingenstans 

att jag var en bitch, att det 

skulle bli så skönt att 

slippa mig och andra lik-

nande saker. Det träffade 

mig som chock och mitt 

självförtroende sjönk så 

djupt att jag efter år nu 

ännu inte fått tillbaka det 

helt igen.  

   När min lärare fick reda 

på det här så ville hon 

prata med personen i 

fråga, men hen vägrade. 

Hen sa inte ens förlåt öga 

mot öga. Den här händel-

sen har lämnat ett oläkbart 

sår som gör ont varje gång 

jag tänker på det.   

    
Spara alla bevis 

Men just nu pratas det 

extra mycket om detta på 

grund av att allt fler an-

vänder internet. Program, 

böcker, teatrar och långa 

artiklar—allt handlar om 

näthat. Nätmobbning har 

faktiskt också en gräns, det 

mesta är olagligt och går 

och bör polisanmälas.  

   Om du eller någon du 

känner blir utsatt så se till 

att spara alla bevis; gör 

skärmdumpar, spara sms, 

fota, spela in och skriv 

ned.  

 Håll aldrig detta för dig 

själv. Om du berättar blir 

det alltid bättre. Glöm inte 

heller bort att du inte är 

ensam.  

   Och till alla mobbare där 

ute—tänk på det här innan 

ni skriver den där dumma 

meningen till någon i pa-

rallellklassen. Sår läker fort 

men för elaka ord tar det 

en evighet.” 

i skolan 
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Hannah Smith tog sitt liv. Det blir allt vanligare 

att barn och ungdomar tar sina liv efter mobb-

ning som startat på nätet. Hannah är bara en av 

många som media skrivit om det senaste året. 

http://www.google.se/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http%3A%2F%2Fblogg.improveme.se%2Fdruvan%2F2013%2F08%2F09%2Fnatmobbarna-forstorde-minnessida-efter-hannahs-sjalvmord%2F&ei=1JKRVP-uEIrcywOehYHwCQ&psig=A


Hur aggressiva är 

egentligen dina lärare? 

Har du också blivit ho-

tad på en lektion någon 

gång? Milo har träffat 

ett par elever som be-

rättat om sina nära dö-

den upplevelser här på 

skolan. 

 

Vi börjar med en vikarie-

lektion på musiken som 

ledde till hot om vandal-

ism. Några elever berättar 

om händelsen.  

   - Det var en extra stökig 

lektion precis innan lun-

chen. Eleverna visade 

ingen respekt för lärarna 

utan förde oväsen och höll 

på med mobilerna. Lära-

rens tröttnade till slut och 

en elev som skulle visa en 

sak för en kompis fick ta 

allt. Bland annat skrek 

läraren: 

   - Om du inte lägger un-

dan telefonen så lovar jag 

att jag ska slänga den i 

väggen och jag tänker fan 

inte betala, för det har jag 

har inte råd med! 

 
Hotar med elpistol 

En annan elev berättar en 

historia om en våldsam 

svensklärare. 

   - Vi var superstökiga en 

svensklektion. Det ver-

kade som att vår lärare 

hade nått sin gräns, hon 

hotade nämligen vrålan-

des hela klassen med att 

skjuta oss med en elpistol. 

Klassen tittade förskräckt 

tillbaka på henne. Det 

låter ju helt sjukt, har hon 

verkligen en sådan? 
 

Hängning på B-språk 

Under en lugn lektion i B-

språk berättar en elev i 

sjuan om hur luften plöts-

ligt frös till is när en elev 

hade glömt läxan. Läraren 

blev arg på bara några 

sekunder. 

   - Om du inte tar med 

läxan nästa gång så kom-

mer jag att hänga dig!, sa 

hen med en rätt iskall röst.  
 

Anders vill svälja igen 

En telefon framme på An-

ders Bergmans lektion 

ledde till kommentaren:   

   - Antingen stoppar du 

undan telefonen eller så 

stoppar du den i munnen 

och sväljer den.  

  Det här låter väldigt likt 

något som vi läst i Milo 

och som hände för flera år 

sedan. En elev hade pratat 

för mycket och till slut sa 

Anders: 

   - Om du inte håller tyst 

så ska jag stoppa något 

stort och hårt i munnen på 

dig som du inte kan 

svälja.  

   Han hävdade i efter-

hand att han menat over-

headapparat, men flera 

elever gjorde helt andra 

tolkningar.  

 
Fördomar mot apor 

Har Sabine något emot 

apor? På en lektion satt 

två elever och kliade på 

varandra. Detta ledde till 

att Sabine till slut skrek:     

- Sluta klia varandra, ni 

beter er som apor! 

   Man kan ju undra om 

Sabine har något emot 

apliknande beteenden? 

   Även Robert har upp-

levt djuriska beteenden 

från sina elever på lektion-

er. Om du dricker direkt 

ur kranen med honom i 

närheten så skulle du an-

tagligen bli kallad hund.  

   Vad är det med lärare 

egentligen? Borde dom 

inte ha ett oändligt tåla-

mod? Tydligen inte och 

när det brister vet ingen 

vad som väntar.  

 
 

Gustav Nilsson Mendel 

Kristin Bjarnemark 

 Linn Saxon 

Olle Sundberg 

Sofia Ljunglöf Garelius 

Så aggressiva  

är dina lärare 
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  Mauricio skäller ut en liten rädd elev på Arnes soffa utanför expeditionen 



Sexorna har alltid varit 

förknippade med stökig-

het och spring i korrido-

rerna, men nu verkar ti-

derna ha förändrats. Idag  

kan vi se mobilzombies 

ända ned i 12-årsålderna 

sitta och fånglo på en 

liten skärm i vår skola. 

 

Sexorna har alltid ansetts 

att vara för små för den 

här skolan, säger de som 

vet. När Milo frågar runt 

är både lärare och elever 

överrens om att de egentli-

gen inte hör hemma här. 

En stor anledning har varit 

deras relativa omognad 

och spring i benen, som 

stör lektioner och inte rik-

tigt passar i en seriös stu-

diemiljö.  

 
Passiviserade    

Nu verkar sexorna dock ha 

förvandlats till passivise-

rade och osällskapliga små 

individer. Det gäller inte 

alla, fast trenden är tydlig 

och fler och fler verkar 

ramla dit och istället för att 

leka och springa sitter de 

och kollar ner i sina mobi-

ler.  

   Vi tror det här bland 

annat kan bero på att sex-

orna är relativt nya mobi-

lanvändare jämfört med de 

andra eleverna på skolan.  

 
Arne: ”Det är hemskt” 

Det kan också bero på att 

flera sexor kanske tycker 

det är obehagligt att byta 

till en ny skola och en ny 

klass och därför andvän-

der mobilerna som ett 

hjälpmedel för att slippa få 

ögonkontakt?  

   Sexorna är dock inte de 

enda som överanvänder 

sina mobiler. Problemet 

blir större och större i alla 

årskurser.  

   Arne (= rektor) tycker det 

är hemskt att eleverna har 

blivit så beroende. Däre-

mot tycker han att mobiler-

na är ett bra hjälpmedel i 

klassrummet. Han menar 

också att det vore en bra 

idé om man skaffade iPads 

eller datorer till varje elev, 

utan spel på och bara till 

för skolarbetet. 

 
Tips från lärare & Milo 

Här är 8 tips från Milo och 

ett par lärare som velat 

bidra, för hur man bäst 

kan sluta glo ner i mobilen:  

   1. Försök att stänga av 

mobilen. Helt. 

   2. Sätt annars på ”Stör ej” 

läge.  

   3. Som Anders Bergman 

brukar säga: Stoppa ner den 

i fickan eller svälj den! 

   4. Arne: Lämna mobilen 

hemma. 

   5. Charlotte Hammar-

bäck: Titta på youtube 

klippet Look Up som be-

rättar allt du missar när du 

ser ner i mobilen.  

   6. Jesper: radera alla ro-

liga appar och använd den 

bara som telefon. 

   7. Mauricio: försök vara 

social åtminstone lika 

mycket som du andvänder 

din mobil.  

   8. Om inga av dem här 

tipsen fungerar och du blir 

desperat: släng mobilen i 

väggen! 

 
 

 

August Kullenberg 

Benjamin Todreas 

Mikael Montén 

 Sexorna har alltid förknippats med spring i benen, men nu har även dom gett upp och glor mest på sina mobiler 

Slut på springet 
sexorna har blivit mobilzombies 
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Under flera år har många 

av skolans elever upp-

levt toaletterna som ett 

problem som ingen rik-

tigt tagit tag i. Klagomå-

len har varit många och 

därför har Milo beslutat 

sig för att gå igenom 

vilka toaletter som är 

okej och inte. Välkomna 

till toalettguiden. 

 

De värsta toaletterna lig-

ger i gympatrapphuset. 

Den har ett bländande 

vasst, starkt ljus och ofta 

är golvet helt täckt av 

papper. 

   Bakom kiosken befinner 

sig en toalett vars dörr är 

klottrad och själva toa-

letten har en permanent 

urinstank. Där är det dess-

utom svårt att koppla av 

eftersom det är så mycket 

rörelse utanför. Något 

som man också bör se upp 

för är sparkar och slag 

mot dörrarna av elever 

som vill störa dig. 

Pappret ofta slut 

Innan ni utför era behov i 

60-korridorernas toaletter  

så kolla att det verkligen 

finns toalettpapper. Av 

egna erfarenheter har 

Milo noterat att det inte är 

någon höjdare att sitta där 

utan något att torka sig 

med. Anonym: ”Jag fick 

panik och fundera nästan 

på att torka mig med han-

den.”  

 
Skolsysters drömtoalett 

Drömtoaletten kan vi klart 

konstatera finns hos skol-

syster. Den är otroligt 

fräsch och ligger dessu-

tom lite avskild så ljudni-

vån inte är särskilt hög. 

Alltså ditt drömläge till att 

kunna få en härlig stund 

bara med dig själv inne på 

toan.  

   En annan toalett som 

också är uppskattad är 

toaletten närmast gympa-

salen. Den har stor 

kvadratmetersyta och det 

finns ALLTID toapapper. 
 

Toa-problemlistan 

   1. Pappret är slut och 

man har bråttom till sin 

lektion. 

   2. Man har dålig mage 

och bajset luktar så äckligt 

att man tvingas säga till 

den som ska in efteråt 

”Det luktade jätteilla re-

dan när jag kom in”.  

    3. Man frågar sin fröken 

om man får gå på toa men 

man vill egentligen kolla 

Instagram #standard. 

   4. Man går ut från toan, 

har toapapper som sitter 

fast under skon och alla 

stirrar. 

   5. Man har glömt att låsa 

dörren och någon öppnar. 

Ni är sedan för alltid 

bundna till varandra av en 

evig pinsamhet. 

Milos stora toaguide 
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Kajsa Thorselius  

Alice Bevegård 

Varning för urintoan 

bakom kaféet. 

  Skolans sämsta toalett ligger i gympatrapphuset och den tveklöst bästa i syster Marias lugna väntrum. 



Skolan har ungefär 25 

elever och fem lärare 

som av olika skäl äter 

specialkost. Det kan till 

exempel handla om 

allergier så för just de 

här personerna är ma-

ten kanske ännu vikti-

gare än för oss andra. 

Och därmed värd att 

granska.  

 

Milo har blivit kontaktad 

av den här anledningen, 

mest därför att elever på 

skolan upplever maten 

som på gränsen till urusel 

för tillfället.  

   Klagomålen är att maten 

känns smaklös och urvatt-

nad, men framförallt att 

den ser oaptitlig ut.  

 
Svårt se vad det är 

Milo har under en tid do-

kumenterat sanningshal-

ten i detta och stött på ett 

antal mindre aptitretande 

måltider.  

   Se bara på bilderna här 

över. På bild ett längst 

upp till vänster har vi en 

rå köttbit, extra rare med 

en klick fett. Till höger om 

den ser vi en förtjusande 

blandning av typ blek 

falukorv med ett vitt, obe-

stämt drägel eller lik-

nande på.   

   På den nedre raden till-

vänster har vi potatismos 

al la vatten (man har snå-

lat bara liiiiiite med pulv-

ret). Rätten till höger om 

den saknar vi ord för att 

beskriva och sist men inte 

minst ser vi en blandning  

av spenat, fett och sådant 

man omöjligt kan härleda. 

Är det kemikalier kanske? 

 
Matsalsflykt 

Det bästa vore nog om 

man kunde bestämma ett 

möte med matleverantö-

rerna och diskuterar pro-

blemet och vad man kan 

göra åt det?  

   Att byta leverantör har 

varit efterfrågat länge av 

både lärare och elever. 

   Det är rent ut sagt trist 

att maten ser så oaptitlig 

och tråkig ut, det räcker 

med att titta på den för att 

hungern ska försvinna.   

   Den direkta konsekven-

sen blir ju tyvärr att man 

äter mindre vilket förstås 

är dåligt för både tillväxt 

och studieresultat. Dessu-

tom ser vi idag en stor 

matsalsflykt där elever går 

hem och äter, åker till Mc 

Donald’s och ibland ända 

bort till Nockeby för att få 

tag på mat som gör oss 

mätta. 

   Och belåtna.  
 

Johan  Winroth  

Skolans specialkost 
snudd på matmisshandel 
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 Ja, det är färgbilder på skolans specialkost som nu kritiseras för att vara osmaklig. Foto: Johan Winroth  



Dom blir bättre  
Milo har snokat i Åkes gamla   
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Jesper 1999 - 2000 
 

Yo broo! Thats some good 

looking hair. Enligt skolfo-

tona har Jesper alltid varit 

en av de bäst klädda lärar-

na. Vi skulle kunna säga 

att han är skolans egna 

primaboy. 

Titta på ho-

nom… all-

deles kaxig 

och nöjd. 

Påminner 

oss om nå-

gon va? 

Jesper 2001-2002 
 

Aj aj aj. Här var nog en 

vägg i vägen. Vad hände 

med primaboy? Rutig tröja 

och pottfrilla? Trodde han 

plötsligt att han var från 

Skottland? 

   Han ser lite ut som nör-

darna brukade göra i äldre  

klischéhighschool-filmer 

från våra föräldrars barn-

dom, typ. Men man får  

tänka positivt, oftast får  

nördarna tjejerna i slutet. 

Charlotte 2002– 2003 

 

Vem klippte dig? Jennifer 

Lawrence frisör,`cause 

damn you look like her!  

   Charlotte klär sig verkli-

gen som sin personlighet,  

rolig och sprallig. Her 

smile can light up the 

whole school, däremot får 

hennes tröja ögonen att 

skela och känns lite Polarn 

& Pyret för barn. Men, den 

passar henne och ger klart 

godkänt i första ronden. 
 

Charlotte 2003-2004 

  

Minns  ni Jimmy Neutron?  

I så fall minns ni nog hans 

mamma Judy Neutron. 

Här har vi en kopia av 

hennes hår på Charlotte. 

Amazing! 

   Trots den roliga och 

spralliga personligheten 

har hon här förvandlats 

till…. en... sofistikerad 

lärare? När stil och person-

lighet inte lirar ihop, då 

blir betygen låga. 

Jenny 1999—2000 
 

Damn that´s some real 

fluff fluff! 

   Ja, det är Jenny. Skolans 

egen primadonna med 

både pärlhalsband och  

uppuffat hår. Det var 

kanske här allting började, 

år 2001? Eller ska vi säga 

början på en resa där hon 

hittar sin egen stil? 

   Vi hoppas att ni kommer 

älska bilderna som följer 

lika mycket som Milos 

moderedaktion gör! 

Jenny 2003-2004 
 

Nooo, were did the fluff 

fluff gooo? Ja vi förändras 

alla, men efter några år är 

Jenny fortfarande fab!  

   Som ni ser matchar hon 

nu två färger i sitt hår i en 

frisyr som vi på Milo kal-

lar The vanilla and 

chocolate ice-cream style. 

Däremot är vi tveksamma 

till om bruna läderband 

passar ihop med vanilj och 

choklad. Kolasnören? 
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Jesper 2002-2003 

 

Primaboy försvann och 

tillbaka kom prima-

cowboy. Yihaa! Eller var 

han avundsjuk på Rapun-

zel, för vem har inte drömt 

om att få vara Rapunzel?  

   För drömmer ser det ju 

ut som han gör. Det är 

möjligt att det fanns ett 

sammanhang för 12 år 

sedan när folk tyckte det 

har var snyggt. Vi ska slå i 

historieböckerna. 

Jesper 2013 
 

Ja Jesper, BRAVO!  Nu har 

han verkligen fått styr på 

sin stil, hans cowboytid är 

över och primaboy har 

utvecklats till primaman. 

BE PROUD. 

Vi valde även Jesper till  

Bäst i Test eftersom, lets 

face it, Jesper bäst hänger 

med i The fashion roller-

coaster.  

Charlotte 2006-2007 
 

That smile! Woow!  

   Nya Beyonce? Kanske 

inte riktigt, men definitivt 

en ny Charlotte Hammar-

bäck! 

   Hon har ju hur som helst 

definitivt ett leendet man 

skulle mörda för. Kontras-

ten från två år tidigare är 

slående. Det är som om  

gräset har fått tillbaka sin 

gröna härliga färg i en stil 

som definitivt motsvaras 

av personligheten.  

Charlotte 2010-2011 

 

Charlotte är i mål! Precis 

som för Jenny har hon 

funnit stilen med åren. 

Hon har lyckats ta fram 

sin natural beauty. Smilet 

är inte lika klockrent som 

sist, men det sitter ändå 

där och ger ett avslappnat 

och säkert intryck. Även 

håret är riktigt bra, ser ut 

som och är nästan lika bra 

som äkta choklad!  

Jenny 2008-2009 
 

OHH  BAAM! Batmans 

nya Cat Woman? Det tyck-

er i alla fall vi.  

   Tänk er denna kvinna 

säga grrr och spränga hus. 

Jenny har fått till stilen på 

pricken. Mörkt, svart och 

hårt, till och med blicken—

sitter som en smäck! Hon 

skulle lätt kunna döda 

med den. Det är bara öro-

nen som saknas, dom bju-

der vi på.  

   We like it! 

Jenny 2013 

 

The primadonna is back! 

Här ser vi Jenny med blont 

awesome hår. Visst saknar 

vi Cat Woman lite, men 

den nya stilen kompense-

ras med Legally Blonde. 

   Som alla lärare i denna 

test så har hon med åren 

äntligen lyckats sätta sti-

len! Good work! 

 

 

 

 

 

 

Vi elever tillbringar fyra år 

i Äppelviksskolan, men 

lärarna är här år efter år 

och de byter stil och de 

åldras. Allt detta stod klart 

när vi hittade en skatt av 

gamla skolkataloger efter 

vaktmästar-Åke. Milos 

moderedaktion följer ett 

par stilbytare på nära håll. 

BÄST I 
TEST 

med åren 
skolkataloger från förr 



Det händer ju att vi både 

glömmer och struntar i 

att göra läxorna. Ibland 

rätt ofta. Lärarna brukar 

kunna fälla skitjobbiga 

kommentarer då, men 

det här är den ultimata 

guide för att bemöta 

dem .  

 

Situation 1 

Du har glömt din bok 

hemma 

   Lärare: Var är din bok? 

Du: Hemma. 

Lärare: Och vad gör den 

där? 

Du: Den är hemma och 

softar, något som du 

också borde prova på att 

göra lite oftare! 

 

Situation 2  

Du blir tillsagd när du 

snackar på lektionen 

   Lärare:  Varför stör du 

min lektion genom att 

prata?  

Du: Varför stör du min 

konversation genom att 

undervisa? 

 

Situation 3 

Du har inte gjort läxan 

   Lärare: Har du gjort din 

läxa? 

Du: Har du rättat mitt 

prov? 

Lärare: Jag har andra ele-

vers prov att rätta. 

Du: Och jag har andra 

lärares läxor att göra. 

Situation 4 

Du har inte gjort läxan #2 

   Lärare: Varför har du 

inte gjort din läxa? 

Du: Varför är du så besatt 

av mig? 

 

Situation 5 

Om du känner dig obekväm 

när din lärare kallar dig för 

ditt smeknamn, följ den här 

instruktionen: 

   Lärare:  *kallar dig ditt 

smeknam* 

Du: *ser chokad ut* 

 - Vem gav dig tillåtelse?  

 

Situation 6  

Du har inte gjort läxan #3 

   Lärare: Var är din läxa? 

Du: Jag förlorade den i en 

fight med ett barn som sa 

att du inte var skolans 

bästa lärare. 

 

Situation 7 

När din lärare upptäcker att 

du viskar till din kompis och 

högt inför alla uppmanar dig 

att dela med dig av det du 

just sa till hela klassen, då 

ska du svara så här: 

   Lärare: Vill du berätta 

för hela klassen vad det 

var ni viskade om? 

Du: Nej!? Det var ju där-

för jag viskade, vad trodd-

de du? 

 
Athena Hedberg 

Hanna Frånstedt 

Var är din läxa? 
Bra svar på dumma lärarfrågor 

 

14     MILO Vt15 

Jag har 

andra prov 

att rätta 

  Det finns många irriterande standardfrågor från lärare som Milo nu ger dig bra standardsvar på.  

Och jag har 

andra lärares 

läxor att göra 

Har du 

gjort din 

läxa? 

Har du 

rättat mitt 

prov? 



Skolans budget kanske 

är en sak som du inte 

tänker på exakt varje 

dag. Men den är viktigt 

och avgör allt från hur 

välutbildad lärare du får, 

skolmatens närings-

värde, biobesök eller ej 

och blyertspennornas 

kvalitet. 

 

Skolans budget ligger just 

nu på 41 500 000 per år. 

Det intressanta är dock 

vad vi lägger pengarna på. 

Som ni ser går mest till 

löner, såklart. Men vi läg-

ger också ner mycket 

pengar på datorer ef-

tersom vi leasar våra dato-

rer från det privata företa-

get Volvo IT. 

   Skolmaten känns rätt 

självklar att lägga pengar 

på, liksom att böcker och 

materiel är ett måste. Se-

dan har vi böcker, musik-

instrument, godsaker i 

kiosken, verktyg och 

plastmuggar.  

4000 plastmuggar 

Kul att veta är att vi köper 

in 4000 plastmuggar per 

år för 200 kronor. Denna 

kategori ”annat” är väl-

digt stor och vi lägger ner 

hela 6 125 000 kr på allt 

detta. Det är mer än tre 

gånger så mycket som vi 

lägger ned på skolmaten.   

   Här finns både sju akus-

tiska gitarrer och extra-

nycklar till skåpen. Enligt 

oss är det solklart att lägga 

ner så här mycket pengar 

på denna punkt, det är 

här i budgeten som vi kan 

improvisera och hitta på 

lite roliga saker.  

 
Dra ned på materiel 

Om det är en punkt vi kan 

lägga lite mindre pengar 

på skulle det vara 

”Materiel”. Vi tycker att 

det verkar lite mycket att 

lägga ner 50 000 på pap-

per, pennor och anteck-

ningsböcker? Vi har ingen 

statistik på hur mycket 

pengar som går åt i vecka 

på detta, men troligen 

väldigt mycket. Milo tyck-

er man ska lägga mer 

pengar på löner. Eftersom 

det är lärarbrist på många 

skolor så skulle en högre 

lön kunna locka hit fler 

bra lärare från där de be-

finner sig i dag. Vi skulle 

också vilja se en tydlig 

satsning på mysrum med 

tv och tv-spel. 
 

Karl Dalin 

Viktor Lindberg 

Ludvig Balfors 

Vi kostar 41 och en 

halv miljon om året 
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31 125 000 

5 öre 

Lärarna är dyrast och vaktmästarnas plastkopp billigast i skolans budget.  

Äppelviksskolans årsbudget 
 

Datorer 1 500 000 

Böcker 500 000 

Skolmat  2 000 000 

Materiel 250 000 

Löner 31 125 000 

Annat 6 125 000 

Totalt 41 500 000 



Milo på besök  

Milo sitter i riksdagens väntrum för att träffa ledarmoten 

Sofia Fölster. 

Har ni någon gång varit med om ett akward moment när 

man inte vet om man ska kramas eller skaka hand? Det 

hände Milo precis här. 

Vi fick efter detta följa med Sofia in till själva Riksdagen.  

Det var nämligen väldigt hög säkerhet och hon var 

tvungen att ta oss genom säkerhetsdörrarna. 

Sofia berättade att det gäller klädkod finklädd i riksda-

gen. Det finns till exempel en walking closet för låne-

kavajer om man är kille och råkat glömma kavajen. 

Nästa etapp blev en glassigt hiss. Det visade sig även 

finnas ”en hemlig knapp till en hemlig våning” i den. Vi 

fick inte trycka på knappen. 

Genom de stora glasrutorna kunde man verkligen se hur 

stort riksdagshuset egentligen är. 

1 

2 

3 

4 

5 

6 
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i riksdagen 

Nu står vi på allmänhetens läktare #turistbild. 

#dethärkännerniigenva? #somenbildienlärobok 

I mötesrummet för moderaterna har de en elegant ko-

nungatron, vackert tak och överlag otroligt stilfullt. Men 

de borde nog ha satsat lite mer pengar på mikrofonerna.  

Antagligen var det ingen annan i riksdagen eller så ville 

de inte ha oss där. Inga tuffa debatter, som vi hade före-

ställt oss.  

”Smile!”. En pose som blev för mörk. Idag var det väl-

digt lugnt i riksdagshuset konstaterade Sofia, eller så var 

alla rädda för oss och höll sig undan. 

Löjligtvis får man inte applådera i riksdagen om man 

tycker om ett beslut eller gillar någons debatt. Istället ska 

man trycka på ”instämmer” knappen. 

Frågor och svar till Sofia 
 

Vad är det roligaste med att sitta i riksdagen? 

   - Det är roligt att kunna påverka och förändra männi-

skors vardag.  
 

Något pinsamt som hänt? 

   - Folk har gått på toa när kammaren har voterat vid  

omröstningar. Ibland säger talmannen fel namn till fel 

person eller parti (Guuuud, vad pinsamt!). 
 

Tror du på omval? 

-Nej det skulle var konstigt om Sverigedemokraterna 

röstade ner sitt eget budgetförslag. (Men det gjorde dom, 

däremot lär det inte bli nyval/ Milo) 

Alice Bevegård 

Eliot Moskowicz 

Kajsa Thorselius 

7 

8 

9 

10 

11 
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Vilken Disneyfigur 
tycker du att din lärare är mest lik? 

Olle sultan 
 

Så fort man börjar tänka inser man 

att många människor runt omkring 

oss liknar kända Disneyfigurer. 

Inte minst våra lärare. 

   Ta Olle Nordheden till exempel. 

Visst påminner han starkt om Sulta-

nen i Aladdin? Båda är snälla, mjuka 

och roliga. De har också stora mul-

liga skägget som klär deras respek-

tive hakor och försöker undvika 

konflikter, skratta bort problem och 

hålla en god stämning in i det sista.  

   Förhoppningsvis lyckas Olle bättre 

i sitt jobb än vad sultanen gjorde. 

Sabinehontas 
 

Pocahontas, då tänker man ju direkt 

på Sabine Louvet. Till att börja med så 

vågar båda gå sin egen väg. Sabines 

väg fattar man kanske inte alltid, 

men den är helt klart hennes egen. 

Man känner också igen dem på de-

ras originella och kreativa klädstilar. 

Dessutom blev båda erbjudna en ny 

chans i livet. Pocahontas när hon fick 

möjlighet att utforska de ”vita” män-

niskornas kultur och Sabine när hon 

fick sin TV-serie. Glasögonen skiljer 

dem förstås åt, men det är nog den 

absolut enda detaljen! 

Arndalf 
 

Ok, ingen Disneyfigur, Gandalf är ju 

från Sagan om ringen, men likheten 

med vår rektor är ändå uppenbar. 

   Båda är ärliga, lojala och målmed-

vetna, men som vi har erfarit, också 

med en mörkare sida som man van-

ligtvis varken anar eller ser. Efter 

brandlarmsincidenten var det 

många som jämförde Arne med 

”Gandalf på bron” Båda kommer 

och går också lite som dom vill. 
 

Kristin Bjarnemark  

Linn Saxon 

Olle Sundberg 

Sofia Ljunglöf Garelius 
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Vem blev du? 

 

Flest A  

Den Sociala. Du är beroende av 

din telefon och dina vänner. Du 

får panik av tystnad och emsan-

het. 

 
Flest B 

Dagdrömmaren. Du har många 

tankar i ditt huvud och svårt att 

koncentrera dig på bara en sak. 

 
Flest C 

Plugghästen. Du är ett gående 

facit och vet allt om allt. Och du 

vet om det! Du älskar dina läxor. 

 
Flest D 

Sportfånen. Du har alltid jumpas-

korna på dig och är i princip ald-

rig still. 

1. Skolan slutar för dagen, vad 

gör du? 

a. Ringer en kompis 

b. Går hem. Själv 

c. Rusar mot läxorna 

d. Skyndar till träningen 

 

2.  
Klassen är på utflykt, vad är vik-

tigast i din väska? 

a. Mobilen såklart!!! 

b. Du försov dig som vanligt och 

hann inte packa 

c. Anteckningsblock, ifall det 

finns möjlighet att lära sig något 

spännande och nytt 

d. En boll, för jympaskorna är ju 

på. 

 

3.  
Läraren bli arg på dig. För vad? 

a. För att du som vanligt pratar 

för mycket 

b. För att du som vanligt inte lyss-

nar överhuvudtaget  

c. För att du som vanligt läst för 

mycket i förväg och ställer 

avancerade frågor som är svåra 

även för läraren 

d. För att du som vanligt inte kan 

sitta stilla 

 

4.  
Du bråkar med din kompis om… 

a. Din senaste Instagrambild 

b. De djupa frågorna i livet 

c. Läxan 

d. Om vem som är snabbast 

 

5.  
Det är sommarlov, vad är det 

första du gör? 

a. Du firar med ALLA dina vän-

ner 

b. Äntligen kan du sitta och tänka 

i solen 

c. Du fördjupar dig i en bok 

d. Badar, och spelar fotboll 

 

 

Test: Vilken 
elevtyp är du 

Kristin Bjarnemark 

Sofia Ljunglöf Garelius 

Olle Sundberg 

Gustav Nilsson Mendel 

Linn Saxon 
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 I varje klass finns det elevtyper med olika inriktningar i skolan. Vilken av typerna i Milos test är du? 

Av: Kristin Bjarnemark 

Sofia Ljunglöf Garelius 

Olle Sundberg 

Gustav Nilsson Mendel 

Linn Saxon 



Gissa ordet! 
Skriv in det rätta ordet som hör 

till sången och vinn dina favorit-Pippi Lång-
strump-karaktärer som klistermärken. 
Mejla bara! 
Imse Vimse spindel klättrar upp för 

trå’n 

Ner faller regnet spolar spindel bort 

Upp stiger solen torkar bort allt regn 

Imse Vimse spindel klättrar upp igen 

Topp tio 

innelåtar 

1.  Klappa Hän
 derna med Mora träsk 
 

2.  Krokodilen i bilen av  
 Julia Åberg 
 

3. Prästens lilla kråka  
 av Lillian Bokestig 
 

4. Vipp-på-rumpan-affär  
  av Paula Helander 
 

5. Sean den första Banan  
 av Sean banan 
 

6.  Kom an kom an pirater  
 av Astrid Lindgren och 
 Pippi Långstrump 
 

7. En helt ny värld av  
 Myrra Malmberg 
 

8.  Här kommer Pippi 
 Långstrump av Astrid 
 Carlberg 
 

9. Oh ah pannkaka av  
 Pidde Pannkaka 
 

10. Whats in it for me  
 av Amy Diamond 

Färglägg figurerna :) 

Tips: Använd gul färg!  

Para ihop orden nedan! 

Spindel                                                Rolig             

Bil                                                         Djur 

Tiger                                                    Insekt 

Bamse                                                 Fordon 

Skola                                                    Björn 

        Av: Eliot & Mikael 

Vilken är just 

DIN favorit-

sång? 
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