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Erkännandet:  

 

Jag har köpt 
 

ett överskåp 

Skolans elever i stor enkätundersökning 
 

VI VILL INTE 
 

KÖNSINDELAS



Så är ännu ett år slut 

och sommarlovet när-

mar sig snabbt. Årets 

nior verkar lite mer no-

stalgiska än tidigare, 

en stor del av numret 

tillägnar de sin tid här 

på Äppelviksskolan.  

 

Utöver detta tar vi upp ett 

aktuellt och angeläget 

ämne: könsindelning. Vi ser 

det på lektioner, vid bänk-

placeringar och i idrotten. 

Och efter vår granskning så 

står det klart—eleverna 

själva är starkt emot detta! 

   Vi tar också upp hur möj-

ligheten att kommunicera 

om vår utveckling med 

våra lärare ser ut. Många 

elever tycker inte utveckl-

ingssamtalen räcker och  

när de själva tar initiativ till 

samtal under terminen, så 

får de ofta inte den tydlig-

het som de önskar sig.  

   Vi granskar också skolans 

gardinköp och ekonomi, 

berättar om en elev som 

erkänner skåpköp samt 

funderar på hur det skulle 

låta om Arne twittrade som 

Donald Trump.   

   Trevlig läsning! 
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Höstterminens inne-

bandyturnering skap-

ade starka känslor 

bland många elever då 

vi blev informerade om 

att vi inte längre kunde 

tävla som en klass. 

Istället skapades en 

tjejturnering och en 

killturnering. Det kon-

troversiella valet skap-

ade en vild debatt på 

ämnet könsindelning. 

Varför är det så viktigt 

att separera könen och 

vad tjänar det till att 

könsuppdela? 
 

De flesta har säkert upp-

levt könsuppdelning i 

skolan. Det kan vara på 

idrottens turneringar eller 

i samband med bänkpla-

ceringar i klassrummet.    

   Många lärare säger att 

det ibland finns en proble-

matik med att blanda kil-

lar och tjejer. En avsaknad 

på en vettig och utförlig 

förklaring har nu lett till 

förvirring bland elever, 

som i sin tur rivit upp 

relationen mellan många i 

lärarkåren.  

   För att få klarhet i denna 

röriga situation har vi på 

Miloredaktionen tagit 

tempen på debatten. 

 
Killar ”bufflar” mer 

Det finns ingen tvivel om 

att det ibland finns stora 

meningsskiljaktigheter när 

det gäller könsuppdel-

ning. När vi pratade med 

idrottslärarna Claes och 

Inger menade de att ”det 

är en fysisk sport, att ha 

killar och tjejer i samma 

lag har blivit på tjejernas 

bekostnad”.  

   De upplever att killarna 

”bufflar” mer än tjejerna, 

att uppdelningen skapar 

en tryggare miljö och må-

let enligt idrottslärarna 

var att få så högt delta-

gande som möjligt.  

   Många delar däremot 

inte den bilden av proble-

matiken som vissa lärare 

beskriver. När vi frågade 

50 tjejer och killar i olika 

årskurser här på skolan 

svarade alla att de hade 

upplevt uppdelning.  

   De allra flesta tycker att 

det är dåligt och känner 

sig inte nödvändigtvis 

tryggare i en grupp bestå-

ende av samma kön.  

Ingen tjej höll med 

Av de 25 tillfrågade tjejer-

na säger ingen att de kän-

ner sig tryggare med 

samma kön. Så idrottslä-

rarnas bild av tjejernas 

deltagande stämmer alltså 

inte med de tillfrågade 

elevernas åsikt. 

   Varför är lärarnas re-

spektive elevernas syn på 

situationen så olika, vem 

har egentligen rätt? Om 

det är så att de flesta ele-

ver känner sig lika trygga 

med det motsatta könet 

borde väl inte könsupp-

delning ske utanför det 

som lärarna inte kan kon-

trollera?           
Hannes Järnblad  

Ludvig Hällström 

Majken Levahn 

Nadya Rouholamin 

Olof rollsby 
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Elever i protest mot  

könsindelning  

>> Det är en fysisk sport. Att ha 

killar och tjejer i samma lag har 

blivit på tjejernas bekostnad<< 



Som ni vet har skolan 

inte råd med Linjerade 

skrivpapper. Däremot 

har man köpt gardiner i 

år för en helt galen 

summa. 

 

I flera år har elever och 

lärare klagat på att det 

inte finns gardiner i våra 

tropiskt varma klassrum.  

Det som sedan skulle 

sluta med en utgift som 

slår det mesta i Äppel-

viksskolans historia, bör-

jade som ett litet inköp 

som vår biträdande rektor 

Ann-Pia Ewerlöf skulle 

utföra.  

 
Inte ens råd med papper 

Hon skulle dock få ge-

nomlida mycket svett och 

tårar innan utmaningen 

var i mål.  

   Efter att ha jobbat i totalt 

över två veckors effektiv 

tid, fördelat över en hel 

termin landade notan till 

slut på mycket mer än 

någon någonsin kunnat 

ana: 320 000 kronor!  

   Man kan knappt tro sina 

öron. För den summan 

hade vi kunnat köpa tiotu-

sentals cheeseburgare till 

skolans matsal. Vi hade 

också kunna bjuda alla 

elever på pizza från Nock-

eby pizzeria i en och en 

halv vecka eller givit en 

hel årskurs elever Ipads. 

Vi skulle till och med haft 

råd med 700 000 av sko-

lans dyra, linjerade pap-

per. De papper som vi inte 

haft råd att köpa, alltså.  

 
Svindyr arbetstid 

Är det verkligen rimligt 

med sådana priser? Lägg 

till dessa 320 000 kronor 

en biträdande rektors lön 

som arbetskostnad och 

gardinerna börjar närma 

sig en halv miljon.  

   Milo beslöt sig för att 

kolla upp gardinpriser 

och se vad vi själva skulle 

kunna komma undan med 

för summa.  

   Till att börja gjorde vi en 

uppskattning av hur 

mycket gardintyg som 

behövs i varje klassrum 

och då räknade vi bara 

salarna i  60-, 40– och 20-

korrirorerna. I NO– och  
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Nya gardiner för  

GARDINER! Biträdande retor Anna-Pia fick jobba hårt för våra nya gardiner.  

Här är vårt dyra 

tyg Syssan för 89 

kronor längden. 



hkk-salarna ser det an-

norlunda ut. De totalt åtta 

gardinlängderna i varje 

klassrum är vardera cirka 

2,8 meter långa och 2,5 

mer breda. Det ger totalt 

56 kvadratmeter tyg i 

varje sal och vi har räknat 

på 18 salar. Totalt 1008 

kvadratmeter tyg. 

 
Milos gardinbudget 

Sagt och gjort, vi googlade 

upp Ikeas tygpriser och 

valde två fina mönster. Ett 

lite dyrare och en budget-

variant.  

   Det dyrare tyget hette 

Syssan och kostade 89 

kronor för 1,5 kvadratme-

ter. Det billigare tyget 

hette Avsiktlig och kos-

tade 49 kronor. 

Att fålla och sy tänker vi 

blir ett intensivt veckopro-

jekt i syslöjden och hänga 

upp dem får vaktmästar-

na göra.  

   Vad blev då priset?  

Jo, med vårt dyra tyg Sys-

san kostade gardiner till 

hela skolan 59 808 kronor. 

Med vårt billiga tyg Av-

siktlig blev priset endast  

32 928 kronor! 

 
Tiondel av priset 

Det är en tiondel av vad 

skolan la ut och då har vi 

inte ens räknat in Anna-

Pias lön som arbetskost-

nad! 

  Och visst är tygerna fina? 

Helt underbara, eller okej 

de är inget särskilt men 

dem, men det är det ju 

inte med skolans nuva-

rande gardiner heller om 

man ska vara helt ärlig. 

   Slutsatsen måste bli att 

ingen kan spara lika 

mycket pengar åt skolan 

som vår budget, vilket 

innebär att vi elever borde 

sköta liknande inköp för 

skolan fortsättningsvis. 

Och varför stoppa där? 

Det finns säkert mängder 

av sysslor som vi skulle 

göra bättre.  

   Kanske kan vi till och 

med ta över Arnes roll och 

bli rektorer? 

 

Christofer Gute 

Nils Wickman 

nära halv miljon 
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Totalt närmade sig notan nästan en halv miljon kronor 

Här är vårt bil-

liga tyg Avsiktlig 

för 49 kronor 

längden. 

Anna-Pia Ewerlöf 



Vårterminens betyg-

sättning närmar sig och 

det skulle vara en 

mycket trevligare tid 

om vi elever bara 

kunde få möjligheten 

att kommunicera bättre 

med våra lärare. Våra 

betygsnack handlar 

inte längre om utveckl-

ing framåt, man får helt 

enkelt bara sin bokstav 

och gå därifrån. I arti-

keln låter vi elever be-

rätta om hur de upple-

ver situationer kring 

lärarkommunikationen.  

 

En gång per termin kallas 

elever och deras föräldrar 

till utvecklingssamtal. Där 

berättar läraren för eleven 

hur den bör utvecklas för 

att nå högre nivåer. Men 

det är kanske inte bara vi 

elever som behöver få 

veta hur vi kan utvecklas. 

Kanske borde även lärare 

få reda på det?  

   Absolut, vi ungdomar 

går i skolan för att lära oss 

och det är lärarnas uppgift 

att se till att vi gör det. 

Men ibland kan lärarnas 

metoder för utlärning 

verka både gammalmo-

diga och kännas enfor-

miga.  

   Det är nog inte många 

som lär sig bäst i ett grått, 

tråkigt klassrum med en 

lärare som pratar på mo-

notont om hur man böjer 

verb dag ut och dag in.   

   För att man ska lära sig 

behöver man ha kul sam-

tidigt och det har man 

genom varierade lektions-

moment, där eleven till 

exempel får möjlighet att 

tycka till om lärarens pla-

nering.  

 

Inspektionen klagade 

Många av de elever MILO 

har intervjuat säger att de 

oftast inte vet syftet med 

en övning eller en lektion. 

Precis det här är också 

något som skolinspektion-

en har klagat över på vår 

skola.  

   Hur ska vi elever veta 

på vilka nivåer vi ska pre-

stera om vi inte ens vet 

varför vi gör vissa övning-

ar? Det anser vi vara 

ganska problematiskt, för 

vi vet av erfarenhet att 

man hellre gör något om 

man vet varför man gör 

det.  

   Exempelvis har Stock-

holm stad genomfört en 

inspektion på skolan där 

vissa problem har upp-

märksammats. Bland an-

nat har de kommenterat 

att våra lärares syften med 

uppgifter inte alltid är 

tydliga, vilket lämnar en 

förvirring som ofta leder 

till onödiga missförstånd 

mellan elever och lärare.  

    
Struntade i goda råd 

Ett av inspektionens för-

slag på lösning var att 

skolan skulle utforma en 

gemensam lektionsstruk-

tur som alla lärare skulle 

följa. Den skulle innebära  
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Vi vill kommunicera  

>>Dalahästen hade bara ett 

ben men jag fick ändå A <<        



att de flesta lektioner 

skulle se likadana ut i 

början och slutet. Varje 

lektion skulle börja med 

information om syftet 

med just den lektionen 

och avslutas med en sam-

manfattning. Introdukt-

ionen skulle dock ta en del 

tid av själva lektionen, 

Äppelviksskolan valde då 

att strunta i denna mall 

för att istället kunna an-

vända hela lektionstiden 

mer effektivt.  

   Missförstå oss rätt, den 

här mallen är nog inget vi 

skulle vilja se införas un-

der vår resterande tid på 

den här skolan och kanske 

inte heller det som är lös-

ningen på problemet.         

 
Höll inte sina löften 

Skolledningen lovade då 

istället att vi elever skulle 

få grovplaneringar inför 

början av ett arbetsom-

råde där läxförhör och 

prov skulle vara utmärkta 

och ungefär vad som 

skulle hinnas med varje 

vecka.  

   Det här däremot skulle 

underlätta enormt för oss 

elever och ge oss tydligare 

struktur i vårt arbete. 

Synd bara att vi inte fick 

det som utlovades. Facit 

idag är ingen planering i 

de flesta ämnen. Ofta får 

vi reda på provtillfället 

veckan innan och vad 

exakt som ska hinnas med 

på lektionerna är inte hel-

ler alltid glasklart.  
 

Ingen aning om kraven 

Många elever säger också 

att deras lärare inte är 

tydliga med vad som för-

väntas av dem och att de 

egentligen inte har en 

aning om vad som krävs 

för att nå de olika betygs-

stegen.  

Sett mot den bakgrunden 

blir vi alltså bedömda 

utifrån mallar som vi inte 

förstår överhuvudtaget.    

   Av de elever vi frågat, 

svarade många att de öns-

kar bättre kommunikation 

inom idrottsämnet. De 

upplever att idrott är ett 

ämne där det är väldigt 

oklart vad som förväntas 

och egentligen krävs av 

en. När man frågar id-

rottslärarna vad man be-

höver utveckla får man 

oftast ett vagt ”fortsätt 

som du gör”. Samtidigt 

förstår vi idrottslärarnas 

problem. Det är fyra lä-

rare som delar på alla 

skolans 650 elever. Om vi 

kollar på deras scheman 

ser vi att de knappt har 

några raster överhuvudta-

get. Egentligen är det för-

modligen inte idrottslärar-

nas fel utan snarare något 

som skolledningen borde 

ta tag i, för vi måste få 

veta vad som gäller här.  

 
Brister i flera ämnen 

Även i de andra praktiska 

ämnena finns det oklar-

heter i betygssättningen. 

En elev i nian berättar om 

när hen gjorde en dalahäst 

i sjuan;  

   - Dalahästen hade bara ett 

ben men jag fick ändå A.                   

  Många lärare tycker nog  

själva att de är tydliga och 

väldigt duktiga på att föra 

fram vad de förväntar sig 

av eleverna, men en majo-

ritet av elever håller inte 

med om det. Det visar vår 

undersökning tydligt! 

  
Många frustrerade 

Alla elever vi har inter-

vjuat har faktiskt fört fram 

någon sorts frustration 

och det kan vara mot lä-

rare, deras undervisning 

eller deras betygssättning. 

Allt ifrån att lärarna inte 

ser alla i klassen till att 

man inte får hjälp när man 

behöver det, väcker miss-

nöje hos eleverna.  

   Vissa lärare verkar däre-

mot ha förstått elevernas 

besvikelse och har be-

stämt sig för att ta tag i 

problemet. Genom till 

exempel utvärderingar 

inför utvecklingssamtal 

får vissa elever i vissa 

klasser chansen att fram-

föra sina åsikter kring 

både lärare och sätten de 

lär ut på.  

   Detta borde vara en 

självklarhet för alla på 

skolan. Vi vill lära oss och 

få svar på våra frågor om 

hur vi ska förbättras, men 

då behöver också lärarnas 

individuella kommunikat-

ion gentemot oss förbätt-

ras avsevärt i vissa fall. 
 

 

Clara Sundqvist 

Elin Lindskog 

Norma Tufvasson 

mer med våra lärare 

Även mellan utvecklingssamtalen behöver vi elever 

få svar på frågor om vår utveckling. Många elever 

söker upp lärare eller väljer att stanna kvar efter 

lektionen, men känner sig ofta frustrerade över 

otydligheten i svaren man får.  
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Allt är frid och fröjd 

under dagstid här på 

Äppelviksskolan, men 

hur är det under kväl-

len? I många år har vi 

hört rykten om spöke-

rier i vår snart 100 år 

gamla skolan. Vad hän-

der egentligen när lam-

porna släcks bakom 

våra stängda dörrar? 

 

Vi på Milo har hört flera 

historier från både lärare 

och elever om händelser 

som inträffat på skolan. 

När skolan är stängd och 

eleverna har gått hem så 

sägs lärare ha hört fotsteg 

i korridorerna samt varit 

med om att dörrar oför-

klarligt öppnats och 

stängts. Vi ville veta mer 

om vad som hänt och om 

alla berättelser verkligen 

stämmer.  

 
Steg en sen söndag   

En lärare har berättat för 

oss att han kom till skolan 

på en söndag för att av-

sluta lite arbete. Bara 

några minuter innan han 

skulle packa ihop och gå 

hem så hördes det tydliga 

fotsteg  i korridoren utan-

för arbetsrummet. När 

han gick ut endast några 

sekunder efter att fotste-

gen hörts var allt han 

hittade en helt tom korri-

dor. När han sedan skulle 

gå hem tog han ett varv 

runt i skolan för att kolla 

så att han inte skulle 

larma in någon. Då blev 

det tydligt att han var 

ensam på skolan, precis 

som han var när han kom 

dit och larmade av. 

Varför lyser det i 64:an? 

Vi har också hört att en 

tidigare kvällsvaktmästare 

som alltid släcker ner hela 

skolan vid stängning runt 

21:30, flera gånger har 

upplevt något väldigt 

obehagligt. Efter att ha 

släckt alla klassrum och 

korridorer tittade han av 

en slump ut genom fönst-

ren i pelarhallen och såg 

att klassrum 64 på något 

sätt hade tänts igen. Han 

var tvungen att gå genom 

de mörka, tomma korrido-

rerna för att släcka samma 

klassrum igen.  

   Detta ska sedan ha upp-

repats flera gånger och 

alltid i just sal 64. Han har 

också berättat hur han 

känt sig iakttagen på kväl-

larna, framförallt i trapp-

hörnet vid NO-salarna 

ovanför matsalen.  

 
Något hördes från scen 

Vi undrade om allt vi hört 

verkligen var sant och 

bestämde oss för att själva 

leta bevis. Vi åkte därför 

till skolan en sen mån-

dagskväll när det mesta 

var nedsläckt och endast 

kvällsvaktmästaren var 

kvar.  

   Vi hade bara varit i sko-

lan i några minuter när en 

dörr öppnades av sig 

själv! Det kunde ha varit 

en vaktmästare men när vi 

kollade in i klassrummet 

var det ingen där och det 

var helt mörkt i både 

klassrum och korridor. 

När vi undersökte aulan 

var den väldigt obehaglig 

som släckt. Vi kunde inte 

komma in i själva matsa-

len men man hörde tydlig 

ljud inifrån scenen.  

 
Ska vara liv i en skola 

Vi gick runt i hela skolan 

men inget liknande hände 

igen eller någon annan-

stans. Dock så var det en 

väldigt konstig och rätt 

kuslig känsla att vara i 

skolan när alla hade läm-

nat den.  

   En skola är en plats som 

ska vara full av liv och 

rörelse. När den är tom 

känns det inte bra.   

   Det är upp till var och 

en att själva bestämma om 

man tror på spöken eller 

inte, men vi var på skolan 

under endast en kort tid 

och då hann det faktiskt 

hända något. 
 

 

 

Selma Migchelsen  

Denise Berntzon 

Milo undersöker saken och ger svar 
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Den här bilden tog vi en sen lördagskväll på väg 

hem. Hela skolan var nedsläckt utom i klassrum 

24. Där stod dörren med en liten glipa på glänt 

och i klassrummet var det tänt. 



Du kanske har sett mig i 

korridoren, nynnandes på 

en låt med min gitarr. På 

utsidan såg jag kanske 

glad ut, men där inne 

dolde jag en hemlighet. 

En hemlighet som vuxit 

till ett monster det sen-

aste året.  

   Ni förstår… jag har köpt 

ett överskåp. 

 

Det började i sjuan. Jag hade 

precis kommit in i min nya 

klass. Allting var så bra, ända 

tills dagen då vi skulle få nya 

skåp. I sexan hade jag turen 

att få ett överskåp och jag 

hade nog tagit det lite förgi-

vet. Jag var säker på att jag 

skulle få det i sjuan också 

men det gick inte som jag 

hade tänkt mig.  

   Ni som varit med vet hur 

det går till. Jag ställde mig i 

kön till vaktmästarna: ”24 

över, 24 under, 25 över”, sen 

var det min tur. ”25 un-

der”… 

 
350 kronor för affären 

Hur skulle jag göra nu?! Jag 

kunde ju inte gå i tre år med 

ett underskåp! Kanske kunde 

man köpa ett överskåp, det 

var i alla falla vad jag hade 

hört rykten om.  

   Dock trodde jag väl egentli-

gen inte att ryktena var 

sanna, men det var de och 

jag fick tips om vad jag skulle 

göra. Ganska snart kom jag i 

kontakt med person X som 

kunde tänka sig att sälja sitt 

skåp, ett fint överskåp i 

samma länga som min egen 

klass. Vi förhandlade fram 

ett pris på 350 kronor. Ett 

mycket bra pris för tre år 

enligt mig, marknaden hade 

inte kommit igång ordentligt 

på den tiden och pengarna 

betalade sig snabbt. Jag fick 

nämligen ryggskott några 

månader senare. 

   Nu kanske du tänker ”men 

det var väl inte så farligt, är 

du inte nöjd nu?” Men kom-

mer du då inte ihåg artikeln 

som gick viral förra året med 

rubriken ”1000 kronor för ett 

överskåp”.  

   Fastän personer på vår 

skola hade budat via Instag-

ram fanns det inga bevis på 

att ett köp hade gått igenom. 

Men där satt jag med tid-

ningen i min hand, livrädd 

för att sanningen skulle 

komma fram. Ingen visste 

något förutom jag och person 

X, men jag kände mig ändå 

död inombords. 

   Så nu, efter tre år kan jag 

äntligen komma ut skåpet… 

 
Hon med gitarren 

Erkännandet: jag har köpt  

ETT ÖVERSKÅP 
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Efter Milos succeår 

2016 med mycket upp-

märksamhet i medier 

som Sveriges radio, DN, 

Expressen, KP, Afton-

bladet och Nyheter24 

blev redaktionen även 

kontaktade av social-

borgarråd Åsa Lindha-

gen förra terminen.  

 

Åsa var intresserad av en 

intervju gällande Stock-

holmsenkäten, i vilken 

hon bland annat ville ”bli 

ställd mot väggen”.  

   Stockholmsenkäten mä-

ter välmåendet och drog-

konsumtionen hos ungdo-

mar i årskurs 9 och första 

ring i gymnasiet.  

 
Möte i Stadshuset 

Kul och ett angeläget 

ämne tyckte vi på Milo, 

och förberedde mängder 

av frågor kring psykisk 

ohälsa. Vi var redo att 

både debattera och spela 

djävulens advokat för att 

få ut så mycket som möj-

ligt av mötet. 

   Så en måndag tidigare 

under terminen besökte vi 

Stadshuset. Där möttes vi 

av Åsas pressekreterare 

Cecilia Engström som 

välkomnade oss med 

öppna armar. När vi 

mötte Åsa fick vi direkt ett 

intryck av att hon var en 

utåtriktad person med 

starka politiska åsikter.  

 
Intervjuade oss istället 

Mötet inleddes och till en 

början var det mest 

småprat. Åsa verkade 

omedelbart lite oförbe-

redd på vår kompetens. Vi 

förklarade situationen på 

vår skola och pratade om 

prestationsångest, betygs-

hets och tobaksbruk. Åsa 

blev berörd och engage-

rad i våra upplevelser och 

ställde många följdfrågor 

till oss.  

   Ganska snart märkte vi 

att det snarare var hon 

som intervjuade oss istäl-

let för tvärtom, som det 

var tänkt. Vi försökte hela 

tiden vända samtalet och 

flika in frågor om hur Åsa 

(Mp) själv ser på integrat-

ion, könsuppdelning och 

en växande psykisk 

ohälsa hos unga tjejer.  

   Ur vårt perspektiv ser vi 

det som självklart att sko-

lan hör ihop med psykisk 

ohälsa. Förutom stress 

över skolarbetet oroar sig 

många också över sina 

utseenden.  

   Särskilt unga tjejer.  

HBTQ-lektioner 

Sociala medier är även en 

betydande faktor som 

spelar in i vår ständiga 

prestationsångest. Vi ville 

därför få en bättre bild av 

Miljöpartiets sätt att se på 

problemen och förstå hur 

de skulle försöka lösa 

dem, under sin regerings-

period. 

   Tjugo minuter in i sam-

talet bytte Åsa plötsligt 

fokus till HBTQ. Hon ville 

att skolorna skulle ha spe-

ciella lektioner där man 

uppmärksammar just 

detta ämne. Vi håller med 

henne om att det är viktigt 

att informera unga om 

HBTQ, men tycker inte att 

det är det mest väsentliga 

i frågan om att lösa unga 

kvinnors ökande psykiska 

ohälsa.  
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Milo kan mer om   

än Stockholms  

  Stockholms Socialborgarråd Åsa Lindhagen hörde av sig till Milo under läsåret och ville bli intervjuad.  



Tjejer mår sämst 

På vår skola har vi märkt 

att många tjejer mår då-

ligt, kroppsideal, merit-

värde och status styr våra 

liv. En dålig dag kan vara 

avgörande för ett helt be-

tyg.  

   Vi tjejer blir ständigt 

itutade att vara på ett visst 

sätt, inte sticka ut från 

mängden. Detta gör att vi 

får en konstant press från 

både killar och andra tjejer 

och vi anser att den pres-

sen ligger främst hos de 

heterosexuella tjejerna. Ett 

stenhårt tryck från sociala 

medier med tusentals 

bilder på hur våra kropp-

pas ”ska” se ut och upp-

maningar på hur man ska 

vara för att en kille ska 

attraheras av en.  

 
Hade inga riktiga svar 

För att vara en person som 

vill bli ställd mot väggen, 

hade inte Åsa så mycket 

att komma med själv. Om 

man är socialborgarråd 

och dessutom ytterst an-

svarig för Stockholmsen-

käten, anser vi att man bör 

vara väl insatt i de påver-

kande orsakerna.  

   Utan några egentliga 

svar på våra frågor bör-

jade vi undra varför vi 

egentligen var där. Att vi 

som 15-åringar i princip 

var tvungna att hålla i 

samtalet var inte det vi 

räknat med. Vi förväntade 

oss mer av en så bety-

dande politiker, framför-

allt svar på våra egna frå-

gor och oro om olika ung-

domsproblem.  

   Vi blev också lite förvå-

nade över att Åsas åter-

kommande svar på de 

flesta av våra funderingar 

var ”Jag är inte så insatt” 

eller ”Det är inte min 

fråga”. Hon verkade inte 

riktigt veta var Miljöpar-

tiet som parti stod i flera 

frågor och vågade för-

modligen därför inte ris-

kera att gå emot sitt parti 

genom att svara mer per-

sonligt.  

 
Tog våra idéer 

Vi hade förväntat oss 

idéer på lösningar och 

förbättrande arbete, men 

insåg att vi själva nog har 

både bättre koll på proble-

matiken och fler förslag 

på lösningar än socialbor-

garrådet. 

   Åsa verkar däremot ha 

blivit inspirerad av oss, 

för bara någon vecka efter 

vårt besök så intervjuades 

hon i Aftonbladets och tro 

det eller ej, hennes svar 

handlade exakt om det vi 

delade med oss av till 

henne under mötet (se 

överst till höger).     

 
Förslag från oss till Åsa 

Så, eftersom Åsa inte ver-

kade ha jättemånga eller 

tydliga sätt att förbättra 

ungdomars levnadssätt, så 

ger vi henne nu några 

konkreta lösningar som vi 

anser är viktiga: 
 

1. Ändra betygsystemet. 

Enstaka svagheter ska inte 

väga mer en flertalet 

starka betyg. Här finns 

mycket press och stress. 

2. Börja informera oss 

tydligt redan i mellanstadiet 

om drog- och alkoholpå-

verkan. Vi anser att det 

skulle förebygga många 

problem. 
 

3. Utbilda barn redan på 

förskolan om de sociala 

könen och olika sexuali-

teter. Det kommer leda till 

större förståelse och re-

spekt bland unga innan 

samhälle och grupptryck 

börjar ta över. 
 

4. För att förebygga att 

besök hos kurator blir 

tabubelagda, vill vi att 

kuratortid blir obligato-

riskt. Då kan man tidigare 

upptäcka symptom för till 

exempel anorexia, bulimi 

eller självskadebeteende.  

5. Angående rasism, 

främlingsfientlighet och 

sexism anser vi att skolan 

måste ta ett mycket större 

och tydligare ansvar än i 

dag! Vi elever ska inte 

behöva stå upp själva mot 

sådana övergrepp! 
 

 

Elsa Wijkmark  

Tyra Bysell  
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ungdomars hälsa 

socialborgarråd 

Ovan: artikel från Aftonbladet med Åsa, där vi kän-

ner igen mycket av det vi pratade med henne om. 

Nedan: ett inlägg på sociala medier efter Milos be-

sök i Stadshuset. 



Alla dessa underbara 

år på Äppelviksskolan. 

Kommer ni ihåg hur allt 

började? Hur vi en gång 

hamnade här? 

 

Jo, det började en solig 

dag tre veckor innan vi 

skulle få sommarlov när 

nyheten nådde oss fem-

mor. Vi hade sedan en 

termin tillbaka fått höra 

att vi skulle gå kvar på 

respektive skolor i sexan 

istället för att börja i Äp-

pelviksskolan.  

   Eller, det var vad alla 

trodde i alla fall. Tydligen 

fanns en annan plan för 

oss, vi skulle trots allt till 

Äppelviksskolan men gå 

kvar i våra klasser och 

splittras först till sjuan.  

   Det blev en chock, men 

innerst inne kände vi oss 

nog lite coola. Vi skulle 

börja på en högstadie-

skola! 

 
Upprop i Äppelviken  

Så efter sommaren så var 

vi äntligen här! Allting 

kändes så stort och overk-

ligt.  

   Att vi kände oss mogna 

var det ingen tvekan om. 

Vi hade bytt ut våra 

skruttiga lådor och kläd-

hängare mot lyxiga skåp.  

   S K Å P!  

   Man trodde även att 

man var älskad av de 

äldre eftersom Äppelviks-

skolan hade en så fin sam-

manhållning och gemen-

skap. Allting kändes så 

bra. Sen började de svåra 

utmaningarna rulla in.  

   En efter en.   
 

Första slingan 

När till exempel den 

första idrottslektionen  
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Så minns vi våra år  

Charlotte behöver stå på tå för att nå upp i sitt överskåp medan Maja får knöla 

ihop sig och stå över halva korridoren för att komma in i sitt underskåp 



inträffade så var nog ing-

en riktigt säker på vad 

denna ”slinga” egentligen 

innebar. Inte heller hur 

många intyg man skulle 

behöva ta med sig till id-

rotten under fyra år fram-

över.  

   Att vi skulle få betyg och 

ha nationella prov var 

någonting som vi alla 

redan var förberedda på, 

men vi förstod aldrig hur 

kämpigt det egentligen 

var. Inte förrän vi fick vårt 

papper med betyg på alla 

de svåra uppgifterna som 

hela Sveriges 01:or ge-

nomförde.  

   ”Varför fick jag inte A i 

allt?” Bra fråga, kära p12a. 

Den frågan ställde vi oss 

alla.  

 
Småchatta med niorna 

En standard på lunchras-

ten blev snabbt att stor-

konsumera i kiosken. Man 

tog alltid stolt med sig 10 

kronor till skolan för att 

kunna köpa en havreboll 

eller kaka i kiosken och 

försöka småchatta lite 

med niorna.  

   Året i sexan flög förbi 

ganska snabbt och vi fick 

hem våra nya klasslistor i 

brevlådan. Ett nytt år vän-

tade.  

 
Smelivs och nya skåp 

Nytt år, nya möjligheter. 

En av de nya möjligheter-

na som vi fick vara med 

om var att lämna skolans 

område på rasterna. ICA 

väntade runt hörnet och 

nu ökade pengasumman 

radikalt. Från 10 kronor  
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i Äppelviksskolan 

Kiosken hade vi hört mycket om innan vi började i Äppelviksskolan och man 

kände sig stor när man varje dag tog med en tiokrona för att handla i den.  

   Läs mer på nästa sida 



till kanske 25 eller till och 

med 30 kronor. Per dag!  

   De flesta kommer nog 

också ihåg den stora oron 

som vi hade inom oss när 

vi skulle tilldelas nya 

skåp. Nu var vi både av 

med våra gamla klasser 

och trygga hemklassrum.  

   Många som var långa 

såg det som en skräll när 

de fick underskåp och 

kortare personer fick över-

skåp. Det var orättvist, 

men kampen om ett över-

skåp var inte över. En 

svart marknad etablerades 

och överskåp såldes som 

vi alla vet idag för upp till 

1000 kronor. 

 
Farväl hemklassrum 

Hur som helst, vi fick våra 

skåp och skulle numera 

behöva springa till dem 

och hämta nya böcker och 

sen springa till nästa sal 

(som man var osäker på 

var den låg) på vår 10-

minutersrast som vi hade 

mellan varje lektion. Vi 

var ju vana vid att ha skå-

pet precis utanför våra 

hemklassrum. Där bytte 

man bok snabbt och stod 

sedan och småchattade 

med klasskompisarna de 

resterande 8 minuterna.    

   Med det nya systemet 

blev det en löprunda i 

början, otroligt stressigt, 

men efter ett tag lärde 

man sig rutinerna. 

    
O’Boy-incidenten 

En speciell incident sked-

de också det här året som 

nog alla kommer ihåg. 

Antingen var man där 

eller så hörde man histo-

rier om det av andra.  

   En elev i sjuan hade 

tagit med sig O’Boy-

pulver till matsalen och 

planerade att göra sig en 

liten chokladdryck. Hen 

han dock knappt börja 

skopa ned första skeden 

med O’boy i mjölken 

fören det brakade loss. Ett 

vredesutbrott från mat-

personalen fick person x 

att fly genom dörröpp-

ningen och typ hälften av 

övriga i matsalen att sätta 

i halsen.  

 
Sorgen efter Åke 

Näst sista året på vårt 

kära Äppelviken. Nu var 

vi äntligen coola. Vi hörde 

till den övre delen av nä-

ringskedjan, vi var inte 

småproducenter längre. 

Vi var konsumenter. 

   Året började dock inte 

året så bra. När vi fick 

reda på att Åke hade slu-

tat blev vi förtvivlade, 

men också genast distra-

herade av den stora klass-

resehysterin.  

   Vart skulle vi åka? Hur 

mycket pengar orkar vi 

tjäna in? Vad ska vi sälja?   

  Det blev toapapper, saff-

ran, ljus, blommor och 

annat mellan himmel och 

jord som vi tvingade på 

våra stackars grannar.  
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Smelivs har räddat hundratals luncher åt oss. Här är en något mer kreativ gour-

metvariant än vanligt: ciabatta med skagenröra och charkskivad salami.  

Det blev en liten chock 

för alla när Åke slutade 



Ingen trekant på fyra år 

Vintern var i full gång i 

februari och det var dags 

för den årliga skrid-

skoturen runt trekanten. 

Men precis som föregå-

ende år blev det inte av, 

för att som vanligt ungefär 

en vecka innan bestäm-

mer sig vädret för att bli 

varmare.  

   I takt med att det sedan 

blev vår borde ju de här-

liga dofterna av grönt och 

varmt kommit, men just 

den våren hade det av-

stannat. Det hade dock 

inte som i år något att gör 

med naturen, utan dissi-

keringslektionerna som 

drog igång och som vi 

tvingades delta i. NO-

salarna fylldes med doften 

av inälvor och kadaver.  

   Sommaravslutningen 

kom ändå tillslut och nu 

var det bara ett år kvar till 

det att vi gick ut grund-

skolan. 

 
Nationella tog all tid 

Nian inleddes med fantas-

tiska klassresor, flera till 

Gotland. Men friden 

skulle snart upphöra och 

någonting annat skulle ta 

över: Gymnasiehetsen. 

    - Herre Gud, ska jag börja 

gymnasiet? Vad ska jag 

välja?  

   Alla dessa frågor. En del 

hade det exakta svaret 

sedan sexan, andra inte en 

susning. Men en sak var 

säker, man behövde ta ett 

beslut.  

   I februari smög sig det 

första ”riktiga” nationella 

provet fram. Där hade vi 

inte jättemycket ångest till 

en början men sedan kom 

NO:n.  

   Biologi, det är ju det 

största ämnet!. Och hur 

skulle vi få plats med all 

information i våra hjär-

nor? Vi hade nog som det 

var. Hur skulle vi kunna 

ha koll på svampar, foto-

syntesen, människokrop-

pen, miljöförstörelsen och 

flera A4 mer med titlar på 

andra arbetsområden.  

Och när No:n till slut var 

över upprepades precis 

samma sak med  SO:n. 

Tack Äppelviksskolan! 

När vi nu skriver det här 

har vi bara mattenation-

ella kvar, sedan kan vi 

andas ut det andetag vi 

drog i februari.  

   Nu är det bara roliga 

grejer kvar. Hunter-game 

(det fick inte heta k***er 

game), balen och sedan 

den efterlängtade men 

sorgliga avslutningen. 

Dagen då vi ska ta farväl 

från vår kära Äppelviks-

skola. För alltid. Därför 

skriver vi denna text som 

tack. 

   Tack för vår tid på Äp-

pelviksskolan! 

 
  Malin Andrée 

Ebba Deuschl 
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Killergame är alltid lika roligt, men kanske inte lärarnas favorit för varje år klagar någon på ”stöket”. 

Även namnet ansågs olämpligt, så det döptes om till först Hunter games och i år Gurk of Duty. 



Hör du till dem som 

gått ett par år i Äppel-

viksskolan så kommer 

du garanterat att känna 

igen dig i dessa 12 situ-

ationer som är vad vi 

skulle vilja hävda ty-

piska för vår skola. Du 

vet att du går i Äppel-

viksskolan när... 

 

 
”I LOVE ETHIOPIA!” 
… du har hört Tonys 

presentation om hennes 

resa till Etiopien, minst 

tre gånger. Och till er 

sexor och sjuor som pre-

cis har börjat, inte haft 

Tony så mycket och 

kanske missat denna 

presentation säger vi 

bara: don’t worry! You 

will hear it!  

 
Johan, vår gud 

… din ordinarie lärare är 

sjuk och du får Johan 

som vikarie: ”HELL 

YEAAAAH!” 

 
Dödssjuk i idrotten 

… du måste komma om-

bytt till idrotten även om 

du är sjuk, och glöm för  

allt i världen inte skorna! 

 
”Spotta ut tuggummit, 

är du snäll” 

… du har blivit påkom-

men med tuggummi/

snus på idrotten på 

grund av ”vissa” (vi 

nämner inga namn) lära-

res röntgensyn.  
 

”Springer du med ar-

men?” 

… du kan ha brutit alla 

ben i kroppen och ha 

Ebola, men det finns 

alltid något du kan göra 

på idrotten.  
 

Vad gör jag nu? 

… när du för en gång 

skull behöver hjälp av 

skolsköterskan eller 

vaktmästaren så är de 

inte där. 

 
Tagga F 

… du hamnar på lära-

rens shitlist när du har 

jackan med dig på lekt-

ionen.  

 
Stolt hemsida 

… du minst en gång har 

hört hkk-lärarna skryta 

om deras egen hemsida, 

(www.hk.robboten.com). 

Du vet att du går  

Har du någon gång försökt komma in på Jespers lektion med jacka på, så känner du igen den här blicken. 
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Alla har haft Toni som vikarie och alla känner igen 

innebörden i bilden ovan.  



Go Tony! 

… höjdpunkten som du 

väntar på varje skolav-

slutning är när Tony ska 

hålla ett amerikanskt, 

inspirerande och inlevel-

sefullt tal. 

 
”Det var inte mitt fel…” 

… du har försovit dig,  

vill inte erkänna det och 

trasslar in dig i något 

utav följande tre alterna-

tiv:         

1: Jag missade tolvan. 

2: Jag var hos tandläka-

ren.  

3: Du sjukanmäler dig 

för resten av dagen.  

 
Ica-lunch 

… det är lunch och din 

favoriträtt serveras inte 

som vanligt. Du och dina 

vänner tänker alla lika-

dant och möts kort 

därpå i de trånga gång-

arna på Smélivs.  

 
”The only one that I 

have ever known” 

… du kan spelat Boule-

vard Of Broken Dreams på 

världens alla tänkbara 

instrument på musiken. 

 
Slingansjukan 

… du är oftast sjuk när 

det är slingan på idrotten 

men inte så sjuk så att du 

behöver stanna hemma. 

Att hjälpa lärarna med 

att pricka av dina klass-

kompisar funkar perfekt! 

 
 

 

Christofer Guthe 

Ebba Deuschl 

Nils Wickman 
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i Äppelviken när... 

 Lunch på Smelivs. Så här ser det ut dagligen mellan 11-13 nere vid Ica. 

Inger med inbyggd tuggummiradar.           Johan, alltid populär som vikarie. 
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If Arne was  
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like Donald 

Elin Lindskog 

Norma Tufvasson 

Clara Sundqvist 



Vädur  21 mars- 20 april 

Bra egenskaper: även-

tyrlig, energisk, modig, 

entusiastisk, självsäker,  

Dåliga egenskaper: 

självisk, kan lätt bli sur, 

impulsiv, otålig, våg-

halsig.  

 

Skola: Du har ett tydligt mål och rikt-

ning men det blir inte lika enkelt som 

du trodde. Du tvingas arbeta hårt, men 

var inte otålig mitt barn. Du är trots allt 

en väderkvarn. 

 

Kärlek: Kärleken kommer blomstra för 

dig i år. Du hittar den perfekta partnern 

och hen kanske till och med känner 

samma sak för dig. Var inte rädd för 

första steget så får du snart träffa exeget. 

 

Turdag: 3 april 

Otursdag: Fredag den 5 maj 

Framtida jobb: Dykare 

 

 
Oxen 20 april – 21 maj 

Bra egenskaper: tålmodig, pålitlig, 

varmhjärtad, kärleksfull 

och bestämd. 

Dåliga egenskaper: en-

vis, avundsjuk, inte flex-

ibel, självdålig,    

 

Skola: Med din be-

stämda och tålmodiga personlighet 

kommer du lätt kunna förbättra dig i 

skolan. Men bli inte avundsjuk om det 

går bättre för andra. Kom ihåg att du 

inte alltid kan argumentera dig till ett 

bättre betyg. 
 

Kärlek: Det här är inte året för kärleks-

relationer, men det är ändå okej ef-

tersom du satsar på dina aspirationer. 
  

Turdag: 21 mars  

Otursdag: 11 oktober 

Framtida jobb: Debattör     

 

 

Tvillingarna 21 maj-21 juni 

 Bra egenskaper: an-

passbar, kvick, intel-

lektuell, vältalig, ung-

domlig, livlig.  

Dåliga egenskaper: 

nervös, spänd, ytlig, 

listig, frågvis.  
 

Skola: Du må vara intellektuell men 

din spända och frågvisa sida är för 

stark. Du riskerar att bli avstängd och få 

flytta till en vagnpark. Men bara du 

arbetar hårt så klarar du rätt mycket.  

 

Kärlek: Du har många förälskelser i år 

men tyvärr känner ingen likadant till-

baks. På grund av dina sorger tvingas 

du återfödas 13 gånger i din trailerpark 

(metaforiskt alltså). 
 

Turdag: 4 augusti  

Otursdag: 13 april  

Framtid jobb: ICA  

 

 

Kräftan  22 juni-22 juli 

Bra egenskaper: 

kärleksfull, fanta-

sifull, slug, be-

tänksam, beskyd-

dande, sympa-

tisk.  

Dåliga egenskap-

er: humörsvängig, överkänslosam, käns-

lig, klängig, kan inte släppa taget 

 
Skola: Du tänker för mycket på ditt 

kärleksliv och glömmer att fokusera på 

skolan  

 

Kärlek: En kärlekspartner står högt upp 

på önskelistan i år och med lite tur 

kanske du får en ;). Men kom ihåg att 

inte vara för klängig, var tvärtom alltid 

redo för att släppa taget. 

 

Turdag: 18 december  

Otursdag: 14 juli 

Framtida jobb: Eskort  

 

 

Lejonet 23 juli- 22 augusti  

Bra egenskaper: gene-

rös, varmhjärtad, kre-

ativ, entusiastisk, tro-

gen, kärleksfull. 

Dåliga egenskaper: 

pompös, nedlåtande, 

bossig, lägger sig i.   

 

Skola: Du är entusiastisk och trogen 

när det kommer till skolarbete. Du kan 

få alla A om du kämpar hårt. Du är bra 

och det vet du. Men sluta vara så nedlå-

tande mot alla andra, annars kommer 

du gå ut ur nian med exakt noll vänner. 

 

Kärlek: Du må vara kärleksfull men du 

har verkligen inte tid just nu :/  

 

Turdag: 5 april 

Otursdag: 2 oktober 

Framtida jobb: Syslöjdslärare  

 

Jungfru 23 augusti- 22 september 

Bra egenskaper: 

blyg, pålitlig, nog-

grann, flitig, intelli-

gent, analytisk,  

Dåliga egenskaper: 

petig, orolig, över-

kritiskt, perfektion-

ist, konservativ.  

 

Skola: Du spenderar all din vakna tid 

med att plugga och förbättra ditt betyg. 

Den tid du inte spenderar på arbetsbän-

ken spenderar du hos gud. 

 

Kärlek: Kärleken kommer inte gå så bra 

för dig i år heller, men det gör dig inte 

så mycket. Du är ju ändå är gift med 

Gud.  

 

Turdag: 25 december  

Otursdag: 3 april 

Framtida jobb: Nunna/munk 

 

 

Vågen 23 september- 22 oktober 

Bra egenskaper: belevad, romantisk, 

charmig, lättsam, sällskaplig, fredlig, 

idealistisk. 

Äppelvikens 
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Dåliga egenskap-

er: obeslutsam, 

föränderlig, lätt-

lurad, lättpåver-

kad, flörtig, själ-

visk. 

 

Skola: Du har aldrig och kommer ald-

rig gilla skolan. I år kan det hända att 

du höjer ett och annat betyg, men vem 

bryr sig eller hur? Du är en cooling som 

gillar Paradise Hotel och elcigaretter. 

 

Kärlek: Du är för obeslutsam så du 

flörtar med alla. Om du vill ha en riktig 

relation så är det dags att bli lite mer 

allvarlig. Eh, lycka till... 

 

Turdag: 9 november 

Otursdag: 10 november 

Framtida jobb: Försäljare 

 

 

Skorpionen 23 oktober- 22 nov 

Bra egenskaper: 

fast besluten, 

kraftfull, känslo-

sam, passonisk, 

spännande, mag-

netisk. 

Dåliga egenskap-

er: avundsjuk, 

förbittrad, 

tvångsmässig, hemlig, envis.     

 

Skola: Du blir lätt passionerad och in-

tresserad av olika grejer. Du har en hel 

lista på saker du älskar, men på den 

listan står inte skolan med. Du slarvar 

med allt och gör det mesta i sista minu-

ten. Och kommer ej höjas. 

 

Kärlek: Kärleken har aldrig gått så bra 

för dig. Hela ditt liv har du varit avund-

sjuk på andras relationer. Det har resul-

terat till att du kommer bli en bitter 

gubbe som  spenderar all sin tid med att 

fixa bilar. 

 

Turdag: 26 mars  

Otursdag: 14 september 

Framtida jobb: Bilmekaniker  

Skytten 22 november- 21 december  

Bra egenskaper: op-

timistisk, frihetsäls-

kande, gladlynt, ko-

misk, ärlig, filosofisk 

Dåliga egenskaper: 

slarvig, oansvarig, 

ytlig, taktlös, rastlös.    

 

Skola: Dina betyg går bara neråt men 

på grund av din optimistiska sida ser du 

inga fel, du bara fortsätter göra din grej.  

 

Kärlek: Ingen vill vara med dig roman-

tiskt för du bryr dig ju bara om utse-

ende och status istället för personlighet-

en. Men du kommer få många nya kom-

pisar i år eftersom du är så rolig. 

 

Turdag: 14 oktober 

Otursdag: 30 augusti  

Framtida jobb: Komiker  

 

 

Stenbocken 22 december- 20 jan 

Bra egenskaper: par-

tiskt, klok, ambitiös, 

tålmodig, försiktig, ko-

misk, reserverad 

Dåliga egenskaper: pes-

simistisk, girig, motvil-

lig. 

  

Skola: Det går mycket bra för dig i sko-

lan även om du är försiktig och gör sa-

ker i små steg. Men du är tålmodig för 

att det ska bli så bra som möjligt.  

 

Kärlek: Du kommer inte få en kär-

lekspartner i år. Kanske aldrig. Du är  

för försiktig och reserverad så du tar 

aldrig första steget. Du kommer dö en-

sam, som en gammal kattant. 

 

Turdag: 25 juli 

Otursdag: 22 april 

Framtida jobb: Arbetslös 

 

 

 

 

Vattumannen 21 januari- 18 feb. 

Bra egenskaper: vän-

lig, humanitär, ärlig, 

lojal, uppfinningsrik, 

självständig. 

Dåliga egenskaper: 

svårbehandlad, kon-

trär, pervers, oförutse-

bar, okänslosam, fristående. 

 

Skola: Du kommer på många nya idéer 

när du jobbar och du gör mycket själv. 

Men, du är fortfarande lojal mot dina 

kompisar och säger det du tycker.    

 

Kärlek:  Ingen gillar dig riktigt, ef-

tersom först tror man du är vänlig och 

snäll men sen får man reda på att du har 

en källare fylld med konstiga uppblås-

bara ting.  

 

Turdag: 30 november 

Otursdag: 8 juni 

Framtida jobb: Vuxenfilmsskådespelare  

 

Fiskarna 19 februari- 20 mars 

Bra egenskaper: fantasifull, känslig, 

medlidsam, snäll, 

osjälvisk, sympatisk,  

Dåliga egenskap: hem-

lig, oklar, viljesvag, 

lögnhals.      

 

Skola: Så fort du kommer hem efter 

skolan så slänger du alla dina läxor och 

sätter dig i stället i ett mörkt hemligt 

rum och skapar lite kreativa saker. Da-

gen efter, när läraren frågor om dina 

läxor kommer du på någon klassisk 

lögn. T.ex. ” hunden kissade på den”.  

 

Kärlek: Du må vara snäll och medlid-

sam men alla ser dig bara som en mor-

mor som bjuder på kakor.    

 

Turdag: 21 december 

Otursdag: 21 maj 

Framtida jobb: konstnär 

 

 

 

Camilla Norrman 

Ella Wierup 

vårhoroskop  
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Lärarnas officiella 

starter-packs 
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1 2 

3 4 

5 6 

FACIT: 1) Arne ”Rektorn” Landström 2) Jesper Stridbeck 3) Julia Koltay 4) Karin ”Whoopsidaisy” Högberg 5) Johan ”Legenden” Nylund 6) Mauricio Contreras 



Milo testar årets glassar 

Ingen gillar en Minion men glassen 

bör man ge en chans. God banan-

smak men stor minus för att den inte 

alls ser ut som på bilden. 

Låt dig inte luras av namnet, denna 

glass smakar bara smör och fryst kak-

deg. Den är inte god och vi är väldigt, 

sjukt besvikna. 

Mmmmmm är det enda vi kan säga 

just nu! En glass som har allt: fin färg 

och fräsch smak. Perfekt för en varm 

sommardag.  

Vem gillar inte mintglass? Den må 

vara basic men den förtjänar ändå en 

5:a. Fin färg och god smak och just 

när man trodde det var för bra slank 

lite choklad in i mixen. 

Denna glass smakar lite som en 

sportbar. Alldeles för mycket kokos, 

men den är kanske god för någon 

som verkligen älskar det :/ 

Nej, blä! Det ska verkligen inte vara 

sylt i glass, särskilt inte i Magnum. 

Smakar skit och påminner mest om 

den där körsbärsbiten i sprit som ingen 

vill ha i Aladdinchokladasken.  

Alla lakrishatare lär nog vara väldigt 

skeptiska när det gäller denna glass, 

som faktiskt var förvånansvärt god! 

Betyg: 3/5 Betyg: 4/5 Betyg: 2/5 

Betyg: 4/5 Betyg: 5/5 
Betyg: 1/5 

Betyg: 0/5 

Camilla Norrman 

Ella Wierup 
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Memes du kan relatera till  

om du går på Äppelviksskolan 
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När en viss lärare säger att du inte får äta knäckebröd 

i korridoren 
  När lärare ger dig uppgifter över loven  

   När du ser någons fötter som glömt skorna på gympan  

När du ber läraren om hjälp men hen har kaffeandedräkt   När du har glömt skorna på idrotten 

  När du som nia snart kommer slippa "slingan" 


