
Det här  är den 

första upplagan av Södrabladet!  

Våra skribenter har skrivit väldigt intres-

santa artiklar. Det här numret har vi blivit 

influerade av halloween eftersom det är 

halloween snart.  

Södrabladets artiklar skrivs på elevensval 

varje torsdag och det är 8:or och 9:or 

som skriver den tillsammans.  

Vi här på redaktionen har haft  väldigt ro-

ligt  med att få fram de här artiklarna och 

få göra något i princip själva.  

Det finns också en podcast där de pratar 

lite om olika kläder på halloween och bra 

skräckfilmer. 

Hoppas ni gillar Södrabladet! 

PREMIÄR! 
För Södra Ängby skolas tidning 
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Rektorn öppnar nästan dörren direkt 

efter att vi knackat. Har ler mot oss 

och vi stiger in. Vi drar igång. 

Vart jobbade du innan du kom till 

oss på Södra Ängby? 

- Innan jag kom hit så jobbade jag på 

Björngårdsskolan och Storkyrkosko-

lan. Ligger i Gamla Stan, Södermalm. 

Där jobbade jag som biträdande rek-

tor, på båda två. Jag var där några år 

men innan dess var jag på Åsögrund-

skola som är en högstadieskola. Där 

var jag också biträdande rektor 

Vart växte du upp någonstans? 

- Jag växte upp i Luleå, tills jag var 

20 år, då flyttade jag till Stockholm. 

Beskriv dig själv som liten. 

- Ja, jag var nog ingen mönsterelev. 

Jag var en sådan som alltid ifrågasatte 

saker jag inte förstod. De var alltid 

tvungna att förklara för mig varför vi 

skulle göra si och så. Annars kunde 

jag lätt strunta i det. Så var jag, inte så 

jättelätt. Men jag var ingen bråkstake 

inte.  

 

Har du några intressen utanför job-

bet? 

- Jag gillar att springa och spelade 

tidigare mycket squash. Tennis, bad-

minton, fotboll och hockey spelade 

jag mycket som liten också.                  

Jag gillar också musik, jag spelade i 

ett band när jag var yngre. Nu spelar 

jag lite gitarr och piano. 

 

 

Har du några favoritgenrer när 

det kommer till film? 

Jag tycker om actionfilmer, det ska 

vara lite roligt och oväntat också.  Ja, 

humor och action. En film som jag 

tyckte var bra är Lock, stock  and 

two smoking barrels. 

Har du någon favoritbok? 

- Svår fråga… Jag har läst ganska 

många bra böcker. Det har kommit 

så många nya roliga genrer. De nya 

svenska böcker som kommer nu, 

Hundraåringen till exempel, eller 

Ove-böckerna. Sådana är jätteroliga. 

De är inte likt så mycket annat man 

har läst. Men jag kommer ihåg 

någonting som fick upp ögonen för 

mig, jag var kanske 25, då började 

jag läsa Dostojevskijs Brott och 

straff. En sådan klassiker som många 

nämner som en häftig bok. Den 

tyckte jag var ball och jag levde i 

den ganska länge. 

Jag tycker att det är viktigt att språ-

ket är bra i en bok. Om jag läser en 

bok med dåligt språk så har jag svårt 

att fokusera, jag fokuserar på språket 

då istället. Jag kan bli jätteglad när 

jag läser en bok med häftigt språk. 

Så språket i viktigt. Genrer växlar 

periodvis, så ingen speciell. 

LÄR KÄNNA REKTORN 

JAN ARONSSON 

SNABBA FAKTA OM JAN 

Beskriv dig själv med tre ord.               

”Snabb gillar att springa              

Vill väl                                            

Snäll ungefär samma som vill väl”  

Vart vill du se dig själv om fem år?                                                            

- Jag hoppas jag är kvar här, på 

Södra Ängby. 

Favoritord?                                           

- Solidaritet är ett bra ord. 

Vad tycker du är meningen med 

livet?                                                             

- Det var någon som sa;                      

Meningen med Livet är inte att ha 

allt, utan att sakna lite. 

Det tycker jag var klokt sagt. 

Favorit blomma?                                   

- Tulpan. 

Ris eller potatis?                                  

- Potatis. 

Favoritbarnprogram?                         

- Fem myror är fler än fyra elefanter. 

Favorit superhjälte?                      - 

Stålmannen. 

Favorit Nummer?                                  

- 5  

Böcker eller filmer?                       - 

Böcker. 
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Vi gick och intervjuade rektorn till vårt första 

nummer. Han fick svara på frågor om sig själv. 

Vi tycker det är viktigt att eleverna får veta mer 

Tyra Lorentz och Linnea Dahl 



ONÖDIGA BRANDLARM 

TAR LEKTIONSTID 
’’Onödiga brandlarm tar tid från lektionerna’’, sä-

ger en av eleverna i årskurs nio. ’’Vi skulle ha NO-

prov imorgon och det var vår sista lektion innan 

”Jag tycker att elever måste få 

utrymmet att göra fel, man 

måste ju kunna få bränna en 

köttbulle så att man lär sig att 

inte bränna köttbullar till 

nästa gång. ” 
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Brandlarmen är något alla på 

Södra Ängby Skola är vana vid. 

99,9 procent av gångerna det är 

brandlarm beror det på något i 

hemkunskapen; oftast att det 

stigit rök från att någon lagat 

mat upp i fläktarna som har det 

svårt att hantera den starka rö-

ken. Egentligen är det aldrig 

någon brand som inträffat, men 

ändå upptäcker brandsensorn 

röken och drar igång brandlar-

met i tron om att det är någon 

brand, vilket är väldigt onödigt 

och tar väldigt viktig tid från 

lektionerna. Vi bestämde oss att 

gå till grunden med detta och 

intervjua en av hemkunskapslä-

rarna:    Cecilia De Vos. 

Vad är det som egentligen 

händer när brandlarmet sät-

ter igång? Beror det verkligen 

på röken och på fläktarna?   

- Jag skulle nog säga att venti-

lationen är väldigt dåligt, ni vet 

ju själva hur det är- det händer 

ju inte så mycket. När man sät-

ter på fläktarna så ska röken 

komma ut i rören och inte ut i 

rummet. Jag har en knapp på 

väggen som lyser grönt som jag 

trycker på varje gång jag ska ha 

lektion för att ventilationen ska 

vara lite starkare, så istället för 

att den ska vara jätte svag så är 

den bara svag.  

 

 

Sensorerna, som är två stycken, är 

dem som gör som brandlarm går 

igång när röken når upp dit. Dem 

är för känsliga! Förra året, och året 

innan, hade vi gula kåpor som satt 

på dem som gjorde att dem inte 

kände röken som kom upp dit, 

men dem togs bort i våras av vakt-

mästaren eftersom att man egentli-

gen inte får ha dem. 

Tycker du det också kan beror 

på elevernas okunnighet? 

– Jag tycker att elever måste få 

utrymmet att göra fel, man måste 

ju kunna få bränna en köttbulle så 

att man lär sig att inte bränna kött-

bullar till nästa gång. Men det ska 

inte bli brandlarm bara för att nå-

gon råkar bränna någonting! Ele-

verna ska inte behöva vara rädda 

för att bränna någonting heller- 

man måste få utrymme att göra 

fel. 

 

Tycker du att du har bra koll på      

eleverna när du har lektion? 

– Ja. De är ju så att, den här salen är ju 

väldigt stor, köken är väldigt utspridda 

som tre kök där, fyra kök där. Det är svårt 

att vara på alla sju ställen samtidigt och 

sen så finns det väggar- ja, står jag här ser 

jag inte vad dem gör där borta. Det kan ju 

hända att jag tittar intensivt på några och 

då ser jag inte vad som händer någon ann-

anstans. Jag har ju svårt att hålla koll på 

alla hela tiden och samtidigt. 

Hur tycker du vi skulle kunna lösa 

detta på bästa sätt?  

- Jag tycker att ventilationen ska förbätt-

ras och att vi ska köpa in nya kåpor som 

gör att sensorerna inte är lika känsliga, 

men att dem ändå märker om det verklig-

en är en riktig brand. Det är ju inte mitt 

eller elevernas fel, utan ventilationen och 

dem överkänsliga sensorerna! Det är dem 

som är dem så kallade bovarna i detta fall.  

Så, där har vi svaret: problemet är senso-

rerna och ventilationen. Men hur skulle vi 

kunna göra något åt detta? 

Amila Bajramovic                                                                                 

Edvin Halling                      

Cissi De Vos med ett brett leende i                  

hemkunskapssalen. 

LÄR KÄNNA REKTORN 

JAN ARONSSON 



More is less eller less is more? 

Smink är ett omdebatterat ämne 

som aldrig förlorat sin glans. 

Smink har genom tiderna spelat en 

stor roll för oss människor. På 1700

-talet användes t.ex smink för att 

visa på rikedom (för både män och 

kvinnor). Då var det adeln och ho-

vet som sminkade sig hejvillt i 

djärva färger. I slutet av samma 

århundrade svängde trenden, en 

"hedervärdig" kvinna skulle då 

inte använda smink. Innan första 

världskriget var det få som smin-

kade sig men med glamorösa Hol-

lywood stjärnorna på vita duken 

med sina bleka ansikten och matt-

svarta långa fransar kom sminkin-

dustrin att växa sig stark.  

 

Vi har intervjuat några elever i skolan 

om smink. Här kommer några utdrag 

från deras svar. Kan du gissa vem 

som är kille respektive tjej? Svaren 

hittar du längst ned på sidan.  

Fråga 1: Anser du att konsumtionen 

av smink har ökat?  

M "Jo det har den... En anledning tror 

jag är att t.ex sociala medier  

likt tidningar mm berättar för oss hur 

vi ska se ut. Det sprids mycket snabb-

bare nu också." 

E "Ja verkligen! Asså nu köper man 

mycket mer smink än förut. Det är 

kanske för att det finns tusen olika 

märken och alla säger att just den är 

bäst och alla bryr sig så mycket om 

sitt utseende nu. Det har kommit så 

mycket olika saker, krämer som tar 

bort rynkor etc. Det finns mycket 

reklam nu också som stödjer dessa 

produkter."  

Fråga 2: Tycker du man blir mer åtrå-

värd med smink och får 

mer status?  

P "Status kan faktiskt stämma bero-

ende på vilka kretsar man umgås i. Jag 

tycker att ens skönhet inte ska avgöras 

beroende på vad man sätter på ansiktet. 

Men om man har för mycket smink är 

man lite slampig, nej, men det är typ så 

samhället ser på det."  

M "Nej jag tycker inte att man blir mer 

"cool" eller får mer status om man an-

vänder smink men det är ju självklart 

att om man är snygg så får man mer 

status. T.ex på instagram får man mer 

publicitet, mer "likes" om man är 

snygg. Samtidigt finns det mycket 

"hate" på instagram om man använder 

för mycket smink. Jag tycker att det är 

insidan som räknas... Men det är ju 

från person till person."  

Fråga 3: Tycker du att sminket har 

krupit ner i åldrarna?  

P "Jag tycker att åldern har gått ner 

betydligt. Jag vet inte... Trender kom-

mer och går. Barn påverkas av b.la 

sociala medier och finner sak mer och 

mer coola. Nu äger t.ex typ alla barn 

en egen Iphone. Alla barn har Iphone - 

alla barn använder smink."  

L "Gått ner. Som sagt, det finns folk i 

femman som sminkar sig nu och åldern 

minskar med åren. Kanske om tio år 

kommer man att börja använda smink 

redan i tvåan - man vet ju aldrig. Och 

jag tycker inte det är rätt!" 

Fråga 4: Kan både killar och tjejer an-

vända smink?  

L "Jag tycker väl det är okej om en 

kille har smink men det är kanske lite 

konstigt. Det beror på vilket smink: om 

han typ har mascara eller läppglans så 

är det ju fel men om han fixar huden så 

är det okej." 

E: "Det klart att det är vanligare bland 

tjejer men jag tycker lika bra killar kan 

ha det. Dock tror jag om att en man 

skulle komma med läppglans skulle 

alla kolla på honom och liksom säga 

bakom hans rygg: "shit han har läpp-

glans på sig..." men jag skulle tänkt: 

"shit va cool han är". Det är modigt 

om inte annat."  

Trenderna har genom historien styrt 

vårt sätt att se på smink genom att 

markera makt, status och tillhöriget. 

Idag kommer ständigt nya produkter. 

Sminkindustrin är en av världens 

största och fortsätter att växa. Bara i 

Sverige spenderar vi mer än 12 miljar-

der kronor varje år på kosmetika. Ef-

tersom vem vill inte kunna sudda ut 

mörka ringar under ögonen, få den 

perfekta dröm hyn utan synliga porer 

eller få långa, täta Hollywood fransar.  

 

Ronja Ekwall Granqvist 
Meklit Tesfaye Teklu 

M=tjej, P=kille, E=tjej, L=kille 

MAKE-UP ELLER FAKE-UP? 
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Södrabladet 

Kul kosmetika-fakta:  

 

Världens mest sålda anti-rynk kräm 

säljs var 26:e sekund någonstans i 

världen. I slutet av 1700-talet i 

England var det förbjudet med 

smink och kvinnor som använde 

smink kunde bli dömda för häxeri. 

Världens dyraste mascara såldes 

för 87 miljoner kr och var i 18 ka-

rat guld med 1000 blå diamanter 

(köparen fick ett läppstift dekorerat 

med rosa diamanter på köpet). Hår 

i armhålan sades vara okvinnligt 

första gången av ett rakhyvelföre-

tag (Wilkenson) 1915. I antikens 

rom använde man tandkräm med 

ammoniak från mänskligt urin för 

att bleka tänderna. Skimret i läpp-

stift och ögonskuggor kommer 

faktiskt från fiskfjäll.  



Vi var på Grimstaskolan 

och smakade maten. Dagen 

efter jämförde vi maten 

där med maten här på 

Södra Ängby Skola. Förde-

lar, nackdelar och spän-

nande intervjuer har vi 

skrivit om, fortsätt läsa… 

Södra Ängby Skola 

När vi smakade maten på 

Södra Ängby skola var det kyck-

ling med medelhavssmak och till 

det så serverades pasta Gnocchi. 

Denna mat var god och det var 

mycket smak. Maten hade dock 

inte mycket smak av medelhavet 

som man hade trott efter att bara 

läsa menyn. Pastan var lite över-

kokt men det smakade bra ändå. 

Vi vet inte vad maten innehöll 

men det var nog någon typ av 

crème fraiche, svarta oliver, 

smör, salt och peppar. Pastan var 

som sagt överkokt men när man 

hade det med kycklingen som var 

krämig så blev det en bra bland-

ning. Det fanns mycket olika 

grönsaker att välja på, grönsaker-

na var bra och inte torra men de 

var lite mycket dressing på toma-

terna. 

Vi ger denna maträtt 3 av 5 för 

det var gott men pastan ger mi-

nus poäng eftersom den var över-

kokt och blev då 

lite seg. 

 

Grimsta skolan 

På Grimstaskolan serverades 

krispig kycklingfilé med potatis-

sallad. Maten var väl lagad och 

smakrik. 

Kycklingen var saftig med 

mycket smak. Den var bra kryd-

dad med vitlök, oregano, salt 

och peppar, smör, cornflakes 

och gratinerad ost. 

Potatissalladen var krämig och 

innehöll potatis, purjolök, ka-

pris, crème fraiche, majonnäs. 

Potatissalladen och kycklingen 

var en bra blandning och sma-

kade väldigt bra. 

På salladsbordet fanns det olika 

grönsaker men vi smakade dock 

bara två. Salladen var fräsch och 

de fanns mycket olika grönsa-

ker. 

Den vegetariska maten var 

squashgryta med linser, polenta 

och kesosallad. Den maten tes-

tade vi dock inte men de som 

vi frågade tyckte inte att den 

vegetariska maten var lika 

god. 

Något som var mindre bra var 

att kycklingen var lite för salt. 

Och vissa grönsaker var lite 

torra. 

Vi tycker att maten var väldigt 

god och det fanns inte så 

många nackdelar. 

I betyg av oss så får den 4 av 

5. 

Vi tycker att det var väldigt 

gott för att vara mat som ser-

veras till över 600 elever. Men 

de kunde vara ännu bättre och 

därför får den 4 av 5 av oss. 

 
Hedvig Walldén och Malin Ek 

 

SÖDRA ÄNGBY SKOLA VS  

GRIMSTASKOLAN 
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Undersökning bland elever på Södra ängby 

skola 



Katalin Bogos  

Husmor på Södra Ängby skola  

Hur är det att jobba som mat-

personal? 

”Jag tycker det är jättekul att vara 

husmor på Södra Ängby skola. Det 

kan dock vara stressigt eftersom vi 

har massor att göra, vi måste ju 

servera lunch till alla elever på 

skolan och även mellanmål till de 

mindre barnen. Mat leveranser 

kommer också nästan varje dag 

och det måste packas upp osv.” 

Vilken matleverantör har ni? 

”Vår huvudleverantör är Menigo, 

men vi får även kött av Servera 

och exempelvis grönsaker av 

Isacsson.” 

Vad tar du hand om i köket? 

”Det eleverna inte vet om skolma-

ten är att vi lägger ner så mycket 

tid på det. Men det jag främst tar 

hand om är planeringen för matse-

deln och då måste jag också se till 

så att maten är näringsberäknad 

mm. Det är även jag som tar hand 

om specialkosten. Matpersonalen 

och jag får också ta hand om mel-

lanmålen. Vi gör mellanmål till 

220 elever och även till fritidsklub-

ben som består av cirka 100 elever. 

”   

Hur länge har du jobbat som 

mat personal, och har du jobbat 

på olika skolor?  

”Jag har jobbat inom branschen i 

25 år och ja, jag har jobbat i 2 

olika skolor men jag började jobba 

här på Södra Ängby skola år 2001. 

”  

 

Hur har ni det med ekologisk 

och närodlad mat?   

”Vi har en viss budget vi får som 

vi måste följa, men under septem-

ber hade vi 28 % ekologiskt. Runt 

Stockholm finns det inte så mycket 

närproducerat så vi köper inte det 

men äpplena som serveras är när-

producerat.” 

Hur mycket kostar en portion 

skollunch?  

”En portion skollunch kostar runt 

12 kronor men vissa rätter är dy-

rare än andra t ex lax men då kan 

det jämnas ut med t ex to-

matsoppa.”  

Är det fler som äter vegetariskt 

nu än för några år sedan?  

”Nej, det skulle jag inte säga men 

vi har ca 30 personer som äter av 

det vegetariska varje dag varav 10 

personer är riktiga vegetarianer.”   

 

Jonas Elmalah 

Elev på Södra Ängby skola, 1B  

Favoritämne – Matte 

Vad tycker du om skolmaten? 

Varför? 

”Bra, för att det är gott.”  

Vilken är din favorit maträtt i 

skolan?  

”Pannkaka.”  

Någon maträtt som du skulle vilja 

att skolan serverade?  

”Jag vet inte, men jag skulle vilja ha 

köttfärssås oftare.”  

Vad tycker du om salladen? Något 

som du skulle vilja ha på sallads-

bordet?  

”Det mesta är gott.”  

Tycker du det är viktigt med ekolo-

gisk och närodlat?                                                         

Ja… Vet du vad det betyder? ...nej”.   

 

Kasper Schmidt 

Elev på Södra Ängby skola, 7A  

Favoritämne – Historia   

 Vad tycker du om skolmaten? 

Varför? 

”Sådär, när det är pasta brukar den 

vara överkokt eller underkokt.”  

Vilken är din favorit maträtt i sko-

lan?   

”Basilikasås med pasta.”  

Någon maträtt som du skulle vilja 

att skolan serverade?  

”Jag skulle vilja ha raggmunk med 

bacon.”  

Vad tycker du om salladen? Något 

som du skulle vilja ha på sallads-

bordet?   

”Jag tycker salladen är skitbra, verkli-

gen supergod.”   

Tycker du det är viktigt med ekolo-

gisk och närodlat?  

”Skit samma, så länge det är mat på 

bordet!”  

 

Södra Ängby om skolmaten... 
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Justus Rufus 

Kökschef på Grimstaskolan.   

Hur är det att jobba som mat-

personal? Varför?  

”Det är jättekul att vara matper-

sonal, eftersom att man får jobba 

med alla glada barn. Jag får även 

laga mat varje dag till alla dessa 

glada elever.”  

Vilken matleverantör har ni?  

”Vi har Menigo som matleveran-

tör och vi är mycket nöjda med 

dem. De levererar god och nyttig 

mat till elever och lärare.” 

Vad tar du hand om i köket? 

”Jag är kökschef. Mest så lagar 

upp packar upp maten. Men jag 

ser även till att allt annat funge-

rar t.ex. att salladen är fram-

plockad, eller att det finns rena 

glas och tallriker till lärare och 

elever.” 

Hur länge har du jobbat som 

mat personal, och har du job-

bat på olika skolor? 

”Jag har alltid jobbat med mat. 

Men jag började som kock på 

olika resturanger och kock har 

jag varit i nästan 17 år. Sedan för 

fem år sedan började jag jobba 

som kökschef på Grimstasko-

lan.” 

Vad är det roligaste med att 

jobba i en skola? 

”Det som är roligas med att 

jobba i en skola. Är att jag får 

träffa så underbart trevliga ele-

ver och att laga med till dem 

såklart.” 

Har ni ekologisk och närodlad 

mat? 

”Ja, vi har bara ekologisk och 

närodlad mat. Jag tycker person-

ligen att det är viktigt att servera bra 

och nyttig mat till eleverna. Att ele-

ver ska äta bra mat i skolan är vik-

tigt.” 

Är det fler personer som äter ve-

getariskt nu, än för några är se-

dan? 

”Det var en klurig fråga, men jag 

skulle nog säga att det är ungefär 

samma antal nu och för några är se-

dan. Det kanske är några fler. Men 

säg att det är 30% av eleverna som 

äter vegetariskt.” 

 

Lena 

Klasslärare för en 6:a på 

Grimstaskolan 

 

Vad tycker om skolmaten? Var-

för? 

”Jag tycker att skolmaten oftast är 

bra. Det är god och varierad mat. 

Men ibland så är det lite konstiga 

kombinationer som oftast är goda 

och ibland smakar de inte så gott.” 

Vilken är din favorit rätt av skol-

maten? 

”Jag tycker om Grimstaskolans gry-

tor det är smakrika och matiga. Min 

favorit är fiskgryta.” 

Någon maträtt som du vilja att 

skolan serverade? 

”Nej, jag gillar den maten som sko-

lan serverar till elever och lärare. Jag 

tycker inte att det behövs något spe-

cifikt mer.”  

Vad tycker du om salladen? Finns 

det något som du skulle vilja ha på 

salladsbordet? 

”Ja, jag tycker att salladsbordet är 

bra och har mycket olika salladsty-

per. Jag tycker att den sallad jag 

tycker om.” 

Tycker du att det är viktigt 

men närodlat och ekologiskt? 

”Ja det tycker jag är viktigt. Jag 

är så glad att skolan bara har eko-

logisk och närodlad mat.” 

 

Anonym 

Elev på Grimstaskolan, 7B 

Favoritämne – Matte 

 

Vad tycker om skolmaten? 

Varför? 

”Maten här är okej, ibland god 

och ibland mindre god. Jag gillar 

inte det vegetariska.” 

Vilken är din favorit rätt av 

skolmaten?                                                                           

”Min favoritmat i skolan är fis-

ken.” 

Någon maträtt som du vilja att 

skolan serverade? 

”Hm,…nej, jag kan inte komma 

på något.” 

Vad tycker du om salladen? 

Finns det något som du skulle 

vilja ha på salladsbordet? 

”Helt okej. Nej, det finns det 

inte” 

Tycker du att det är viktigt 

men närodlat och ekologiskt? 

”Ja, det är viktigt” 

 

 

 

Hedvig Walldén och Malin Ek 

Grimstaskolan om skolmaten... 
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Vi i Södrabladets intervjuteam le-

tade reda på Årets Elevrådsordfö-

rande 2014 Victor Möller, för att in-

tervjua honom och prata om elevrå-

det och skolans utveckling. Det var 

en svår kamp att hitta den efter-

traktade Victor, men efter ett långt 

sökande, fann vi honom tillslut i id-

rottshallen, där han deltog i idrotts-

lektionen. Vi gick tillsammans till 

omklädningsrummet, där vi ställde 

våra frågor i lugn och ro. 

Hur känns det att bli utsedd till 

Södra Ängby skolas elevrådsordfö-

rande 2014? 

- Det känns väldigt bra att bli utsedd 

till Södra Ängbys skolas elevrådsord-

förande. Det känns som ett enormt 

ärofyllt uppdrag att få representera 

skolan och dess åsikter. Jag ser fram 

emot det väldigt mycket. 

 

Vad ska du göra för att göra sko-

lan ännu bättre än vad den är just 

nu? 

- Jag tillsammans med elevrådet ska 

försöka få igenom så många av för-

slagen som möjligt, och på så sätt 

försöka uppfylla alla elevers önske-

mål för en bättre, och tryggare skola. 

 

 

 

 

 

 

Hur ska du gå tillväga för att 

uppfylla alla elevers önskemål? 

- Alla elever ska få sin röst hörd, 

och det ska jag göra genom att för-

söka gå vidare med synpunkterna 

tillsammans med lärare och rektor. 

 

Är det något i skolan du själv vill 

ändra på, dvs. har du någon 

egen synpunkt? 

- Jag vill införa fler aktivitetsdagar 

och fler aktiviteter i skolan där alla 

kan delta. 

SÅ VILL ELEVRÅDSORDFÖRANDEN 

ATT SKOLAN SKA VARA 

”Jag vill att skolan ska 

vara en plats där alla 

känner sig trygga.” 
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Hur vill du att skolan ska se 

ut när du överlämnar den till 

nästa uppdragstagare? 

- Jag vill att skolan ska vara en 

plats där alla känner sig trygga. 

 

Och så sista frågan, eftersom 

vi i denna upplaga pratar 

mycket om skolmat och det är 

huvudämnet just nu. Vilken 

av skolans maträtter är din 

favorit? 

- Jag gillar Södras Lasagne.  

Alex Kaspo 

Linda Rassan  



Varm choklad med visp-

grädde och mini marshmal-

lows  

 2 dl mjölk 

1 tsk kakao 

2 tsk strösocker 

1⁄2 dl vispad vispgrädde   

Gör såhär:  

Värm din mjölk i 

mikrovågsugn eller på spisen 

tills den blir så varm som du 

vill ha den. Tillsätt sedan 1 tsk 

kakao och 2 tsk strösocker. 

Blanda sedan ordentligt.  

Sedan vispar du din grädde 

(för att piffa upp den lite extra 

nu till Halloween kan du alltid 

hälla i några droppar av en 

grön karamellfärg. Du kan 

självklart välja en annan otäck 

färg men vi på redaktionen 

valde grön.) Till sist kan du 

lägga på lite mini marshmal-

lows, perfekt!   

Vit varm choklad  

Ca 2 dl mjölk  

2-3  rutor vit choklad  

½ dl vispad grädde  

Gör såhär:  

Värm mjölken i mikrovågsug-

nen eller på spisen tills den blir 

så varm som du vill ha den,  

Grovhacka sedan de vita cho-

kladrutorna. Sedan häller du 

chokladen i mjölken och rör om 

ordentligt. Om du använt 

mikrovågsugn så tipsar vi om 

att ställa in den igen för att få 

det choklad som inte smält att 

göra det. Om du annars valt att 

använda spisen så tipsar vi om 

att hälla i den grovhackade cho-

kladen direkt i kastrullen med 

mjölk.  

Vispa sedan grädde som du sprit-

sar på. Vill du göra något litet ex-

tra kan du t ex lägga en vit cho-

kladbit på grädden och piffa upp 

den med lite strössel.  

Drick sedan och njut!   

Jasmine Elmallah 

Hedvig Walldén 

SÖDRABLADET TIPSAR… 
 VARMA DRYCKER I HÖSTMÖRKRET 
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Det är höst och det bety-

der långa mörka kvällar, 

tuffa läxor och Hallo-

ween. Så därför har vi på        

redaktionen förberett   

recept som ska få de där 

långa eftermiddagarna 

med läxor lite lättare 

med goda recept på nyt-

tiga och onyttiga mellan-

mål. 

 

Kvarg är ett nyttigt mel-

lanmål som också är 

gott. Det är proppfullt 

med proteiner och nyt-

tiga bakterier som får 

magen att må bra. Läg-

ger vi på bär får vi en 

vitaminbomb full med 

antioxidanter som är 

utsökt. 

 

Vitaminbomb 

Ingredienser: 

Kvarg (smaksatt) 

200g bär frysta

(jordgubbar, blåbär eller 

hallon.) 

Värm bären i mikron. Ta 

ut bären och skär de lite 

grovt.  

Strö socker över 

(kokosnöt, björk eller 

stevia socker om man 

vill ha nyttigare allterna-

tiv). 

Ta ut kvargen ur kyl-

skåpet och häl den i en 

skål. Ta bären och häl i 

de tillsammans med 

kvargen. Blanda. Klart ta 

en sked och hugg in! 

Pumpapaj 

Ingredienser:  

En utsökt Halloween 

inspirerad paj 

3 dl vetemjöl 

2 msk strösocker 

125 g Smör 

1 äggula 

 

Fyllning:  

4 dl grovhackad pumpa 

2 st ägg 

2 dl strösocker 

1 tsk kanel 

1 tsk malen ingefära 

1 krm salt 

2 msk vetemjöl 

2 dl vispgrädde 

 

Blanda ihop smör, sock-

er och mjöl till en grynig 

massa. Tillsätt äggula 

och blanda tills det blir 

en deg. 

Tryck ut i en plåt cirka 

24 i diameter. Lägg den i 

kylen i 30 minuter så 

degen får vila. 

Sätt ugnen på 200gra-

der . 

Koka pumpan i lättsaltat 

vatten i cirka 5-10 min. 

Låt vattnet rinna av pum-

pan i en sil.  

Mixa pumpan till en pure 

och låt den svalna. 

Tillsätt ett ägg i taget, 

mixa i resten av ingredi-

enserna till fyllningen 

och häll i pajformen. 

Grädda i nedre delen av 

ugnen i cirka 40-50 min. 

 

Ta ut, låt svalna. Strö 

över lite florsocker och 

servera med vispgrädde 

och hugg in. 

 

SISTA MÅLTIDEN 
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Experttips: Tack vare pumpans 

konsistens så gör den kakan 

fyllig och saftig men den får inte 

bli helt övergräddad. När kanter-

na på pajen blir gulbruna är den 

färdiggräddad. Men mitten av 

kakan bör vara lös som gelatin. 

Innan du stoppar in pajen i ug-

nen ska ugnen har varit på i åt-

minstone 15 minuter för att få 

de rätta temperaturerna. Smak-

lig måltid, den lär bli den sista… 

Södrabladet 

En utsökt Halloween inspirerad paj 

Ronja Granqvist 

Meklit Tesfaye Teklu 



 

KLADDKAKA: 

2 ägg   

3 dl strösocker  

1 ½ tsk vaniljsocker  

3-4 msk kakao  

1 ½ dl vetemjöl  

100 g smör  

Gör såhär:  

 

Sätt på ugnen på 

150 grader.  

 

Ta fram en bunke 

och knäck 2 ägg. 

Blanda sedan ner 

strösocker, vanilj-

sockret, kakao, ve-

temjöl. Smält smö-

ret och blanda ner 

det i smeten så den 

blir kladdig.  

Häll i smeten i en 

form (glöm inte att 

strö den med strö-

bröd först) och ställ 

sedan in den i ugnen 

i 15-30 minuter be-

roende vilken ugn 

du använder.   

 

HALLOWEENKLADDKAKA 

FROSTING:   

150 g smör  

4 ½ dl florsocker  

3 tsk vaniljsocker  

150 g Philadelphia-

ost 

Några droppar 

orange karamellfärg  
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spökligt gott        

Gör såhär:                                 

Vispa smör, florsocker, vaniljsocker och Phila-

delphiaost krämigt. Färga sedan glasyren 

orange.  

Tänk på att kladdkakan inte kan vara för varm 

när du dekorerar den med glasyr. Glasyren kan 

lätt smälta.   
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Södrabladet 
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SÖDRABLADETS NOVELL VILSE 
Jag hade kutat över vägen med 

över fyra biltutor tjutande i 

bakrunden. När jag kommit in 

butiken och krängt av mig jackan 

var mitt hår genomvått tråtts att 

jag offrat min engelskabok som 

provisoriskt paraply, ingen jättes-

tor förlust men ändå. Pappa                

skulle inte bli glad. 

Jag är alltid i butiken och det är 

alltid bara jag och en till, inte ex-

pediten då, hon är aldrig där. Det 

här är någon annan. Han är min 

kompis, fast han vet inte om det 

riktigt än.( Det är ganska många 

av mina kompisar som inte vet 

om att det, faktiskt.) Han har 

smala metallbågar med tjocka 

glas i och håret står rakt åt si-

dan. Han är dödscool och jag ska 

bli som honom när jag blir stor. 

För jag tar hellre gift än att bli 

fotbollsproffs.  

I alla fall var han inte där den 

dagen. Jag var helt ensam, i buti-

ken. Jag hade alla ölbackar med 

skivor i, alla dammiga vrår men 

speciellt den gamla grammofo-

nen framme vid kassan helt för 

mig själv. Det var helt tyst och 

lugnt bortsett från det halv-

kvävda ljudet från bilarna och 

regnet utanför. Såhär var det ald-

rig hemma. Konstant skrik, bråk, 

och annat oväsen.  

Jag gick fram till grammofonen 

och drog ett både smutsigt och 

ovårdat pekfinger längst kanten 

på den stora tratten. Den var så 

fin, jag var bara tvungen att peta 

på den. Min fotbollsnörd till store-

bror säger alltid att jag är en klå-

fingrig dumskalle men jag kan ju 

inte riktigt hjälpa det.  

Ett åskmoln mullrade förbi och en 

rysning smög upp för ryggraden. 

Jag studsade till lite när den ex-

ploderade mellan skuldrorna. Den 

plötsliga rörelsen fick SL-kortet i 

min kalla hand att falla ut, när jag 

vände mig om för att ta upp det 

föll min blick på ett sjaskigt bylte 

under en hylla med Led Zeppelin-

musik. Jag snappade åt mig kor-

tet och smög närmre byltet. Jag 

vet inte varför jag smög, men det 

gjorde jag i alla fall. Under de få 

stegen dit hann min hjärna tänka 

ut åtskilliga möjligheter till fynd 

under skynket. Min kompis med 

det coola hårets döda kropp, en 

säck med stulna tusenlappar och 

en livs levande mördare var bara 

ett urval av allt som passerade 

mitt huvud.. Det var knappt att jag 

vågade lyfta bort skynket från li-

Vilse, ja det är så jag heter. Lite kons-

tigt kanske men jag gillar det. 

Jag vill faktiskt inte heta Axel 

eller Max eller något annat van-

ligt. Jag vill att om man hittar 

min borttappade vante och den 

är märkt med ”Vilse” så ska 

man veta att den är min. Om jag 

hetat Simon tillexempel så 

skulle ingen någonsin veta vil-

ken Simon den tillhör. Alla heter 

ju Simon. Så, då hoppas jag att 

vi kan släppa det här med mitt 

namn, tack. 

Jag går i fyran på solhöjdens 

grundskola, den ligger ungefär 

vid Rådmansgatan i Stockholm. 

Vi mellanstadieelever håller till i 

ett gult hus precis vid stora 

vägen.  

Jag sitter vid fönstret som vetter 

ut mot vägen och LP-butiken på 

andra sidan den. Jag går alltid 

dit efter skolan och på lektioner-

na sitter jag ofta och drömmer 

om hur det skulle vara om den 

var min. Det är en liten butik 

som mest säljer rockmusik men 

i ett litet hörn som nästan bara 

jag vet om finns det en hög klas-

siska verk. Jag hittade backen 

en regnig dag, en riktigt regnig 

dag. 
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SÖDRABLADETS NOVELL VILSE ket eller stöldgodset eller mör-

daren. Men det gjorde jag. Okej, jag 

blundade och vågade knappt öppna 

ögonen för att se på vad jag hittat. 

Jag lyfte en darrande hand och 

kände mig fram till något som kän-

des hårt och rivigt. Jag öppnade 

ena ögat. Ingen verkade komma 

framhoppande med en kniv i högsta 

hugg så jag öppnade det andra 

med, blinkade några gånger. 

Det var ingen mördare, det var en 

till ölback med skivor. Jag måste 

erkänna att jag rodnade över mina 

dumma fantasier när jag tog upp 

det första skivomslaget, Chopin 

stod det med utdragna, smala och 

svarta bokstäver. Det bandet var 

något nytt tänkte jag och gick fram 

till grammofonen, lyfte på pickupen 

och lade försiktigt ner skivan. Jag 

vred ner volymen till trettiotre, satte 

nålen längst ut på skivan och back-

ade några steg.  

Ut ur den stora tratten strömmade… 

inga vrål, inga trummor, inga gitarr-

solon. Ut kom några tysta pianoto-

ner. Några fler, de klingade så fint 

tillsammans, utgjorde ett nät av 

gnistrande ljud runtomkring mig. De 

lekte och dansade, de rörde sig 

som om ingenting tyngde dem även 

om de tillsammans blev till en något 

melankolisk melodi. Jag hade aldrig 

förut hört någonting så vackert... 

Jag var tvungen att sätta mig ner. 

På baksidan av fodralet kunde 

jag läsa att första stycket hete 

Nocturne. Jag bara satt där och 

stirrade på nålen. Jag satt där 

och stirrade tills den vandrat 

hela vägen in till mitten på lp-n 

och en tystnad sänkte sig över 

lokalen. Men efter den musiken 

var även tystnaden vacker. 

Du ska bli min tänkte jag och 

hämtade skivan. Innan jag 

vände ut och in på mina fickor 

stoppade jag varsamt tillbaka 

den värdefulla musiken i sitt fo-

dral. Jag hade bara en femma 

och en stenkula. Det fick duga 

tänkte jag, lade det på disken 

med ett litet klirr, sköt tyst till-

baka backen, slängde över skyn-

ket, tog fodralet med skivan i 

under armen, vandrade ut ge-

nom dörren och hem i den klara, 

väldoftande och friska sensom-

mar natten.  

anonymvan. Jag vred ner volymen till 

trettiotre, satte nålen längst ut på ski-

van och backade några steg.  

Ut ur den stora tratten strömmade… 

inga vrål, inga trummor, inga gitarrso-

lon. Ut kom några tysta pianotoner. 

Några fler, de klingade så fint tillsam-

mans, utgjorde ett nät av gnistrande 

ljud runtomkring mig. De lekte och dan-

sade, de rörde sig som om ingenting 

tyngde dem även om de tillsammans 

blev till en något melankolisk 

melodi. Jag hade aldrig förut 

hört någonting så vackert... Jag 
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var tvungen att sätta mig ner. 

På baksidan av fodralet 

kunde jag läsa att första 

stycket hete Nocturne. Jag 

bara satt där och stirrade på 

nålen. Jag satt där och stir-

rade tills den vandrat hela 

vägen in till mitten på lp-n 

och en tystnad sänkte sig 

över lokalen. Men efter den 

musiken var även tystnaden 

vacker. 

Du ska bli min tänkte jag och 

hämtade skivan. Innan jag 

vände ut och in på mina fick-

or stoppade jag varsamt till-

baka den värdefulla musiken 

i sitt fodral. Jag hade bara en 

femma och en stenkula. Det 

fick duga tänkte jag, lade det 

på disken med ett litet klirr, 

sköt tyst tillbaka backen, 

slängde över skynket, tog fo-

dralet med skivan i under ar-

men, vandrade ut genom dör-

ren och hem i den klara, väl-

doftande och friska sensom-

mar natten.  

anonym 
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