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Skolen er det sted, hvor
børn kommer hver dag for
at lære noget. Vi ved, at det
har afgørende betydning for
læringen og livskvaliteten,
at eleverne trives og har et
godt. Derfor ser vi det som
en af skolens vigtige opga-
ver at være med til fasthol-
de og udbygge det gode læ-
ringsmiljø – hver dag, året
rundt.
Ud  over  at  holde  sig  for
øje, at man hele tiden ind-
går  i  et  fællesskab  med
andre og dermed påvirker
naboens  trivsel,  er  det
fremmende, at vi en gang
imellem sætter ekstra fo-
kus på emnet. Derfor har
vi  i  lighed med sidste  år
en ”uge 41”,  hvor der ly-
ses  ekstra  på  trivsel  og
sundhed.

Hele  ugen  har  været
præget  af  deltagelse  og
entusiasme. Eleverne har
været  meget  aktive  i  de
forskellige  værksteder.
Grupperne har på forskel-
lige måder fysisk og/eller
skriftligt  arbejdet  med
dele, der fremmer et godt
læringsmiljø på skolen.

Inden ugen gik  i  gang,
blev  eleverne  orienteret
om rammerne for ugen, li-
gesom  de  kom  på  hold
med  yngre  og  ældre  ele-
ver fra andre klasser.

Hensigten  var,  at  ele-
verne på den måde:

•  oplevede  at  have  for-
ståelse af, hvad der kunne
forventes i ugen

•  kunne vælge og have
indflydelse  på,  hvad  de
skulle lave

• blev set som de perso-
ner, de er, og oplevede, at
de blev tilpas udfordret

• blev en del af et fælles-
skab og  oplevede forbun-
dethed med andre

Den  elev,  som  oplever
at  kunne overskue situa-
tionen,  at  have mulighed
for at have indflydelse på
den,  at  blive  anerkendt
ved at blive udfordret til-
pas  i  overensstemmelse
med  dens  potentialer,  og
som ser sig som en del af
et  større  fællesskab,  har
gode  muligheder  for  at
trives godt.

Tak  til  alle  elever  og
medarbejdere  for  en  god
og lærerig uge.

Christian Sloth
Distriktsleder

Foto: Charlotte Grøndahl

Leder: Trivsel og
sundhed på
Allingåbroskolen

Noah (2.kl) Lucas (4.kl) er glade og trives på Allingåbroskolen - her i Træ-værkstedet.
FOTO: TOBIAS TORSTEIN LØGSTRUP HANSEN (6.KL)

Trivsel på
Allingåbroskolen
I uge 41 havde vi på Allingåbroskolen omlagt uge,
hvor temaet var "Sundhed og Trivsel". Alle
skolens elever har været inddelt i hold på kryds og
tværs af alle årgange, og det har været en "fest"
hele ugen. Både de store og små har virkelig
hygget sig og den sociale trivsel på skolen er
blevet endnu bedre i løbet af ugen.

”
TOBIAS TORSTEIN LOGSTRUP HANSEN
(6.KL) & LUCAS DAMGAARD RASMUSSEN
(4. KL)

"Det er sjovt at
lave mad i

hjemkundskab, for vi
lærer at dække bord"

Omlagt uge i trivslens tegn
I  uge  41  har  Readaktionen
blandt  andet  arbejdet  med
emnet  "Trivsel  og  Sundhed
på Allingåbroskolen". 

Vi har derfor været ude i
forskellige grupper og snak-
ke med både elever og lære-
re. Vi har set, smagt og prø-
vet en masse forskellige ting
i de forskellige værksteder. 

Vi har set, hvordan de sto-
re elever har hjulpet de små
og omvendt. Vi har oplevet,
hvordan  både  store  og  små
elever har været gode til  at
høre  efter  og  bruge  PALS i
de forskellige værksteder, så
alle har følt sig trygge.

Interviews
Vi  har  blandt  andet  inter-
viewed  Winnie  Ginge,  som
er lærer i værkstedet "Sundt
mad". Vi spurgte hende om,
hvad  de  har  lavet  af  sundt
mad.  Hun  fortalte,  "Vi  har
lavet  en slags  kage,  som er
lavet på havergrød og kokus

- og den var go´".
Vi  har  også  lavet  inter-

view  med  nogle  af  børnene
fra værkstedet "Sundt mad".
Vi spurgte dem, om det har
været  sjovt,  hvortil  Julie
(4.kl)  svarede.  "Det  er  sjovt
at lave mad nede i hjemme-
kundskab,  for  vi  lærer  at
dække bord".

Gode fortællinger fra værkste-
derne
I løbet af ugen har det været
glade børn og voksne, der er
kommet  tilbage  til  deres
stam-klasser fra de forskelli-
ge værksteder. Mange af bør-
nene og de  voksne har haft
en  masse  at  fortælle,  så
snakken er gået  lystigt  i  de
to små spise-pauser op til de
to store frikvarter.

De store passer på de små
Ude i de forskellige værkste-
der har det være tydeligt at
se,  at  børnene  fra  de  store
klasser har været rigtig gode
til  at  inddrage  børnene  fra
de  mindre  klasser  i  de  for-
skellige opgaver i alle værk-
stederne.  Det  skaber  rigtig
god  trivsel  imellem  de  for-
skellige  klasser  og  børn  på
flere klassetrin at samarbej-
de på en ny måde. De store
vokser i  opgaven som "høv-
ding" for de små, og de små
føler sig meget trygge, når de
ved at de store er der for at

hjælpe.

En fantastisk uge med mange
oplevelser.
Alt i alt har det igen i år væ-
ret en rigtig fed og sjov uge,
hvor der er knyttet nye ven-
skaber på kryds og tværs af
alle  aldre  og  ikke  mindst
klassetrin. 

Store  som  små  er  blevet
udfordret,  har rykket græn-
ser,  har  grint  og  pjattet  og
har været med til at gøre Al-
lingbroskolen til et rart sted
at være... TAK FOR DET!

"Tak for kage til bageren i
Allingåbro - Hilsen
Redaktionen" FOTO: CHARLOTTE
GRØNDAHL

En gamer i aktion. FOTO: LINE SALLING RASMUSSEN & SEBASTIAN JUUL
ESPENSEN

Gaming - Skaber det
trivsel?
I løbet af trivselsugen har det været min
opgave at finde ud af, hvor mange elever
der spiller og hvor meget de spiller.

”

SEBASTIAN JUUL ESPENSEN

På  Allingåbroskolen  er  der
rigtig mange elever, der spil-
ler i fritiden. I løbet af triv-
selsugen har det  været  min
opgave  at  finde  ud  af  hvor
mange elever  der  spiller  og
hvor  meget  de  spiller.  Jeg
har  blandt  andet  lavet  et
spørgeskema,  som  alle  ele-
ver har udfyldt, så jeg kan se
hvor  mange  der  spiller.  En
af de spil er GTA 5. GTA er
et spil med 3 hovedpersoner
de er gamle forbrydere man
skal  røve  banke  og  nogle
gange skal man torturere og
der også kup man skal lave
hvor man skal skyde folk og
man  skal  være  18år  for  at
spille. Men hvor mange børn
spiller egentlilig GTA 5?

"Tænk dig godt
om inden du

spiller..."

Spørgeskemaundersøgelse
Vi har lavet et spørgeskema,
med gaming. Vi har først og
fremest  et  stort  resultat  i
indskolingen, der lyder på at
56 ud af 77 børn spiller over 2
timer om dagen, men der er
kun 29 af børene der har reg-
ler for hvad man må spille.
Mellemtrinet  har  andre  re-
sultater,  ved  spøgresmålet
"spiller  du over 2  timer om
dagen?" Resultatet var at 33
ud af 43 børn der spiller over
2  timer om dagen men kun
21  har  regler  for  hvad man
må  spille.  Et  af  de  spil  vi
skulle undersøge, var GTA 5
der som sagt  har en alders-
grænse på 18år. I mellemtri-
net er der 23 børn der spiller
GTA,  og  i  indskolingen  er
der 31 børn. Iøvrigt er GTA
det tredje mest  spillede spil
på  skolen,  af  de  spil  vi  har
undersøgt  i  spørgeskemaet.
På  første  pladsen  er  Mi-
necraft,  og  på  andene  plad-
sen er Fifa.

Aldersgrænsen på spil
som GTA og Call of Duty er
18 år. FOTO: "ÅRETS SPILL: GRAND
THEFT AUTO V" AF STIFTELSEN
ELEKTRONIKKBRANSJEN. LICENS: CC BY

Trivsel game: Minecraft
At  game  kan  også  hjælpe
med at skabe trivsel. I spillet
der  hedder  Minecraft  kan
man have det mega sjovt og
du kan snakke  med venner
over  Skype.  Så  kan  du  på
computer  kan  du  spille  på
servers så kan du spille med
andre  og  dine  venner.  Mi-
necraft  kan  skaber  trivsel
ibland  børn  fordi,  der  er
mange  samarbejdsopgaver
og man kan spille med flere
venner på samme tid.

Gaming på Allingåbroskolen
Jeg har fået nogle gode svar
som  er  overraskende  om
hvad  børn  spiller  i  hverda-
gen. Jeg håber at den her ar-
tikel  kan hjælper børn med
at tænke over hvad de spil-
ler.      

ALDERSGRÆNSER
En aldersgrænse er en ide
til, hvor gammel man skal
være for at spille spil.
Men det betyder ikke
man ikke må spille spillet.
For eksempel er GTAs
aldersgrænse er 18 år, og
det er Call of Dutys
aldersgrænse er også 18
år. Desuden er
aldersgrænsen på
Minecraft 7år og på Fifa
er den 3 år.
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På billedet ser i børn der maler et maleri om, hvad der er
godt at spise... FOTO: LINE SALLING RASMUSSEN & MAGNUS RATHJE HANSEN

Kostrådene i
billedekunst
I denne artikel har vi valgt at
undersøge værkstedet, som arbejder
med kostrådene i billedekunst.

”

LINE SALLING RASMUSSEN & MAGNUS
RATHJE HANSEN

Her  på  Allingåbroskolen  i
uge 41 arbejder vi med sund-
hed og trivsel. Ifølge kostrå-
de i billedekunst, har vi stil-
let  Emilie  (6.kl),  Sophia
(6.kl.),  Emma  (4.kl.),  Oliver
K (5.kl.), Sebastian (6.kl.) og
Lisbeth (Lærer) nogle spørg-
mål.

Vi  spurgte  dem  bla.  om,
hvad de arbejdede med i den-
ne uge. "I billedekunst arbej-
der vi med at lave skitser, og
laver  kostkompas."  Derud-
over spurgte vi ind til formå-
let med værkstedet. "Formå-
let med det er at lære spise
sundt  og være sund.  Det  er
også det at blive sund og få
en god kost." Vi spurgte også
ind til om man kommer til at
kende  hinanden  på  andre
måder.  "Man kommer til  at
kende  hinanden  på  andre
måder, fordi man er sammen
heletiden,  og fordi  man teg-
ner sammen".

"Det er super
fedt her i

værkstedet, vi arbejder
godt, og vi samarbej-
der rigtigt godt med
hinanden. Vi hjælper
også hinanden på
kryds og tværs."

Vi spurgte også ind til om
det  er  hyggeligt  i  værkste-
det.  De  kom  med  et  rigtig
godt svar. "Ja, fordi man er
sammen med de små, og for-
di man kommer til at kende
hinanden på andre måder."

Vi spurgte også om, hvor-
dan de arbejder med trivsel
her. De kom igen med et rig-
tig  godt  svar  vi  kunne bru-
ge."Vi tegner, hvad man skal
spise, og tegner hvad der er
sundt  og  godt  at  spise."  Vi
spurgte også hvad malerier-
ne  skulle  bruges  til  efter
trivselsugen.  "De  skal  hæn-
ges op på gangen og så kan
man kigge, hvis man bliver i
tvivl om, om man har sundt
mad med på sin madpakke".

Vi har også spurgt, om det er
fedt  at  være  i  værkstedet,
hvortil de svarede "Det er su-
per fedt,

og vi  arbejder  godt,  og  vi
samarbejde rigtigt godt sam-
men. Vi hjælper også hinan-
den." 

Her ser i Rita & Marie fra 1.
kl., der tegner tegninger
om sundt mad. FOTO: LINE
SALLING RASMUSSEN & MAGNUS
RATHJE HANSEN

Ud fra de interviews vi har
lavet, virker det til at værk-
stedet er et rigtig god sted at
være.  Det  virker også til  at
man  trives  godt  dernede  -
som både elev og lærer.

HVAD ER ET KOSTKOMPAS?
Et kostkompas er en form
for et stort kompas - bare
med mad istedet for
nord, syd, øst og vest.
Kostkompasset består af
de 8 kostråd, som er:
"Spise frugt og grønt 6
gange om dagen", "Spise
fisk og fiskepålæg flere
gange om dagen", "Spise
kartofler, ris, pasta eller
groft brød hver dag",
"Spar på sukker - især fra
sodavand, slik og kager",
"Spar på fedtet - især fra
mejeriprodukter og kød",
"Spis varieret og bevar
normalvægten", "Sluk
tørsten i vand" og "Vær
fysisk aktiv mindst 30
minutter om dagen".

Af:  Andreas   Østergaard
Høg 4.kl) og Signe Holmer
Petersen (6.kl)

I  denne  uge  har  vi  be-
søgt  "Træ-værkstedet"
som  holder  til  sløjd.  De
har  bla.  arbejdet  med  at
lave  forskellige  spil  til
hver klasse til  at bruge i
frikvarterene for at skabe
endnu bedre trivsel i klas-
serne.. Spillene de har la-
vet  har  bla.  været  "ring-
spil" og "krys og bolle".

Interview med lærer og ele-
ver
Da vi besøgte "Træ-værk-
stedet" lavede vi et inter-
view  med  Thomas  (læ-
rer), Amanda (6.kl) og Ka-
trine (2.kl) som vi spurgte
om,  hvad  de  syndes,  der
var sjovt og hyggeligt i de-
res værksted. De svarede:
"det er rigtigt sjovt og hy-
geligt, det er godt at se at
folk kan samarbejde, og at
se  at  de  kan  finde  ud  af
det".

Opgaverne i værkstedet
er både svære og lidt nem-
me,  fordi  der  skal  være
arbejde  for  alle  helt  fra
0.kl.  til  og med 6.kl.  Hol-
dene har været enige om,
at  det  har  været  rigtig
sjovt at arbejde i blandede
hold,  og  det  vil  de  rigtig
gerne have noget mere af
i løbet af skoleåret.

De voksne i værkstedet
er både gode til at hjælpe
og  til  at  se,  at  man  skal
havde  hjælp.  Man  kan
også  sagtens  bare  spørge
de  voksne,  hvis  man  vil
havde  hjælp,  og  de  ikke
lige har set det.

PALS i værkstedet.
I  træ-værkstedet  bruger
de typisk de  mest  almin-
delige  værktøjer,  som  er
hammer,  økse  og  sav.
Derfor  er  det  også  rigtig
vigtigt, at man er i værk-
stedet  bruger  PALS,  da
PALS er de fælles aftaler,
som man skal  overholde,
når  man  går  på  Allingå-
broskolen. 

PALS  er  for  eksempel,
at man skal huske at "hol-
de arme og ben i ro." fordi
der er mange farlige red-
skaber  i  sløjdlokalet,  og
så  er  det  også  vigtigt,  at
"lytte  når  andre  har  or-
det" samt at holde "ro ved
samling" så man ved hvad
man  skal,  og  hvad  man
må. Så bliver dagen bedre
for  alle  i  værkstedet  -
både børn og voksne.
Foto: Af: Andreas Østergaard
Høg (4.kl) og Signe Holmer
Petersen (6.kl)

På besøg i
Træ-værksted

SUND MAD I HVERDAGEN ER VIGTIGT FOR ALLE
- BÅDE STORE OG SMÅ SAMT BØRN OG
VOKSNE.

Sammenhold og samarbejde på kryds og tværs i skolekøkkenet... FOTO: LAURA MARIE LØGSTRUP
HANSEN (6.KL) & MATHIAS KØPKE SØRENSEN (5.KL)

"Sundt mad -
Værkstedet"
Vi har været i skolekøkkenet og interviewe
et par af eleverne og en af lærerne.

”

MATHIAS KØPKE SØRENSEN (5.KL) OG
LAURA MARIE LØGSTRUP HANSEN (6.KL)

"Sund mad - Værkstedet"
Redaktionen besøgte værkstedet til
en snak om trivsel og sundhed.

))))))
Omlagt uge - med værksteder.
I  denne  omlagt  uge  har  vi
haft om emnet "Sundhed og
trivsel på Allingåbroskolen".
En af de ting som har været
vores  fokus  har  været  om-
kring den sunde mad. Vi var
bla. nede i skolekøkkenet for
at  interviewe  et  par  elever
og en lærer, og det første vi
opdagede var, den gode duft
fra den mad, som de lavede i
køkkenet.  Vi  fik  snakket
med Tine Bækgaard Thoma-
sen (0. kl.), Maze Østergaard
Nielsen (2.kl.) og en af lærer-
ne Winnie Ginge. 

Nede i køkkenet
blev de delt op i

fire hold, og de ældste
var høvdingen på hol-
dene, og de skulle
hjælpe de mindste
med at lave maden

På besøg i madlavning
Nede i køkkenet blev der la-
vet  sund  suppe  af  porer  og
kartofler  og sund kage med
havregryn og hindbær. Da vi
var på besøg dernede, spurg-
te  vi  om  deres  mening  om-
kring sund mad, og om hvad
de synes, at man kunne tage
med  i  madpakken.  Vi  fik
også  lov  at  smage  noget  af
deres suppe og et stykke

kage. Alle var enige om at
en  sund  madpakke  var  vig-
tig for at  have energi til  en
lang skoledag.

Nede  i  køkkenet  var  ele-
verne delt op i fire hold med
elever fra alle skolen årgan-
ge, og de ældste var høvdin-
ge på holdene, og deres opga-
ve  var  blandt  andet,  at  de
skulle  hjælpe  de  mindste
med at lave maden, samt at
passe på de små i køkkenet,
når der for eksempel skulle
blendes  suppe..  Lærerne
havde på forhånd lavet grup-
perne,  hvor  de  tilfældigt
havde  blandede  de  store  og
små  sammen  for  at  skabe
trivsel på tværs af klasserne.
Da  vi  spurgte  Winnie  om,
hvordan det var gået i grup-
perne, fortalte hun at det var
gået rigtig godt.

Her kan man se en masse
elever, der laver kage nede
i skolekøkkenet .... FOTO:
LAURA MARIE LØGSTRUP HANSEN
(6.KL)

I løbet af ugen stod menu-
en  på  kartoffel-porre-suppe,
og de lavede også kage og de-
res egen mælk og crutonner.
Vi  spurgte  også,  hvad  der
var det sundeste, som de la-
vede  og  svaret  var  "haver-
grøds-kage".  Vi  fik  også  at
vide, at trivslen dernede var
rigtig god, og at alle børnene
var rigtig gode til at hjælpe

hinanden  og  respektere,  at
de  var  sammen  med  både
store og små elever.

Alt i alt så har værkstedet
"Sundt mad" været en rigtig
god oplevelse for alle -  både
børn og voksne. Værkstedet
har  været  med  til  at  øge
trivslen og sammenholdet på
Allingåbroskolen  -  de  store
har lært de små at kende, og
de små har lært at de store
elever slet  ikke er så "farli-
ge" som de går rundt og tror.

SUND MAD ER VIGTIGT
Da der ikke er udsigt til, at
skoledagene bliver
kortere i nærmeste
fremtid, er det fortsat
meget vigtigt med sund
og nærende kost i
madpakkerne, så din
hjerne har energi til hele
skoledagen. Tænk på din
krop som værende en
æske Lego: Kroppen er
også sammensat af
forskellige klodser.
Klodserne i kroppen
består blandt andet af en
passende mængde fedt,
protein og kulhydrater.
Kan du placere dine
klodser rigtigt, får du er
krop som er godt kørende
-hver eneste dag!
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IDEER TIL SUND KOST

Line fra 5. klasse viser sin sunde madpakke frem. FOTO: JULIE NEDERGAARD NIELSEN

HVAD ER SUND KOST, OG
HVORFOR SKAL VI SPISE
SUNDT?
Sund kost er en vigtig del af ens hverdag for at have overskud til alle de ting, som man skal nå i en en travl hverdag - både som
barn og voksen.
AJAY SURESKUMAR (4.KL) & JULIE
NEDERGAARD NIELSEN (6.KL)

En sund hverdag er vejen frem.
En sund og livsstil  er vejen
til en god hverdag, hvor man
har overskud og energi til at
gøre alle de ting, der står på
dagens  program.  Din  krop
har brug for "benzin" for at
"køre",  og  det  er  dit  ansvar
at  vælge  den  sundeste  af
slagsen  -  hvad  enten  det  så
betyder, at du skal gå i skole
i mange timer, eller du skal
være på arbejde en hel dag.
Så  brug  din  sunde  fornuft,
når du fylder "benzin" på din
"bil"  -  eller  i  dette  tilfælde
din krop, for du har kun en
og  den  skal  passes  på  med
omhu.

I løbet ad trivselsugen på
Allingåbroskolen har vi i Re-
daktionen  været  ude  og  in-
terviewe  både  voksne  og

børn omkring deres  kostva-
ner  samt  deres  meninger
om,  hvad  de  forbinder  med
en sund livsstil.

En god og sund madpakke
er vigtigt for en god
skoledag FOTO: CHARLOTTE
GRØNDAHL

Interview af Torben (Skolele-
der på Allingåbroskolen)
I  Torbens madpakke er der
bla. tomater og små agurker,
og så spiser han meget grov
brød.  Torben  fortæller

ogsåat  søvn  er  rigtig  vigtig
for at kroppen har energi til
en lang og travl dag. Han lø-
ber ca. 6-8 km flere gange om
ugen for at holde sig i form.

Interview af Hanne (Lærer på
Allingåbroskolen)
I  hjemkundskab  bruger  de
så lidt  sukker som muligt  i
deres  opskrifter,  fordi  for
meget sukker ikke er sundt.
Hanne  vil  rigtig  gerne  løbe
mere, end hun gør, men det
er  svært  at  nå.  Hun  gav  et
tip til, at hvis man vil i bedre
form, så skal man ikke bare
løbe én gang om ugen, men 
man skal løbe mindst 3 gan-
ge om ugen for at holde det
ved lige. 

Interview af Niels (Lærer på Al-
lingåbroskolen).
Niels siger, at man som men-
neske  skal  have  ca.  600  g

grønt  om  dagen  uanset  om
det er frugt eller grønsager.
Udover det så skal børn ger-
ne  bevæge  sig  mindst  én
time om dagen, så de kan få
pulsen  op,  så  man  næsten
kan  mærke  og  se  hjertet
pumpe  gennem  blusen.  At
være  sund  handler  nemlig
ikke kun om kost men også
om at  bevæge sig -  og helst
hver dag.

Interview med Julie (6.kl.) og
Ajay (4.kl.)
"Når  man  taler  om  sund
kost,  mener vi,  at  man skal
bevæge sig og spise sundt, og
ikke  spise  det  der  sukker.
Når  du  kommer  hjem  fra
skole, og du fx. er sulten, vil
det være sundt for dig, hvis
du løb en tur på 1-2 km (hvis
du  er  barn),  og  hvis  du  er
voksen,  så  er  det  sundt  at
løbe 4-8 km om dagen.

Gode ideer til at få sunde va-
ner.
Hvis du får et sukker-trang,
så lad være med at spise slik
eller  drikke  sodavand,  men
tag i  stedet  for  en sund ba-
nan, et sundt æble eller bare
en form for frugt, for det gi-
ver også den energi, som du
sikkert mangler for at få din
krop  igang.  Din  krop  kan
nemlig  ikke  holde  til,  hvis
du spiser sukkerholdig mad
eller drikke hver eneste dag
og flere gange om dagen.

Når  du  skal  have  aftens-
mad, så prøv at blande noget
pasta og nogle grønsager i en
gryde - det smager vildt godt
og  så  er  det  sundt  for  din
krop.

DRIK VAND
Sukkerholdige drikke er
noget af det værste du
kan fylde din krop med.
Både fordi sukker ikke er
sundt for kroppens
organer, hvis man
indtager for meget, men
også fordi ens tænder
nemt kan blive "ædt" op
af for meget sukker. Så
hvis du er tørstig, så start
med at slukke din tørst i
vand i stedet for
sodavand, juice osv. Husk
at tage de gode valg, der
gøre din krop sund!

Så husk -  pas godt på din
krop. Din krop har brug for
rigtige "benzin" for at funge-
re, så du har energi og over-
skud til at gå i skole i mange
timer eller gå på arbejde en
hel dag...

Ugen på Redaktionen

Af:  Oliver  Bak  Simonsen
(5.kl.)  &  Sander  Møgelbjerg
Nilsen (4.kl.)

I hele uge 41 lavede dem på
Redaktionen  interviews
rundt  i  alle  værkstæder.
Magnus  Hansen  svarede:
"Det  er  sjovt  fordi  man må
lave film og avis. Vi har god
trivsel  på  Redaktionen."

Sebastian Juul svarede: "Det
er  fedt  at  prøve  noget  nyt."
Her på Redaktionen synes vi
at det er sjovt og sjovt at prø-
ve noget nyt. Efter vores in-
terviews  har  det  været  me-
get  spænende  at  arbejde
her. 
Foto: Oliver Bak og Sander

På besøg hos "Ude-aktiviteter"

Emilie og jeg har interview
en lærer og to børn. Læren
hed Stine og de to børn hed
Emilie  fra  5.A  og  Mille  fra
1.A.  De fortalte, at det er me-
get  sjovt  at  lege  med  dem
man ikke kender, men man
kommer til at kende dem be-
dere.  Men  man  kan  også
komme til at lame lidt. Men i

stille leg er der hel stille lige
meget hvad. Men grunden til
at det kommer til at lame er
fordi, at de hygger sig og har
det sjovt.

Og som ugen er gået er den
gået ret  godt og det har væ-
ret sjovt.
Foto: Peter Aleksander Søgaard
og Emilie Legarth Andersen


