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Nunärmar sigslutet...
Hej!
Vilket konstigt år, Corona, Corona.
Jag heter Sebastian Bergling och går sista året på
gymnasiesärskolans program "Fastighet, anläggning och
byggnation" (FAB).
Det är nu fyra år sedan jag första gången klev in i
klassrummen och verkstaden på FAB. Det var pirrigt och
lite läskigt att träffa alla nya lärare och nya klasskompisar.
Mitt råd till alla nya ettor: var inte rädda, fråga om ni är osäkra på något.
För såhär är det, frågar du aldrig så får du aldrig några svar.
Jag har haft fantastiska lärare under åren och jag har lärt mig många nya grejor, bl.a. hur det är
att skriva i en tidning. En av de artiklar jag har varit extra nöjd med är när jag fick intervjua
Kalmarpostens grundare Pelle Persson.
I det här numret av Stjärnposten kan du läsa om alltfrån KLT och Pidde P till exklusiva intervjuer
med superstjärnor som Jenny Ström Geiring , Jörgen Nordström och Hedvig Lindahl.
Jag tycker att det känns tråkigt att sluta skolan, men oj vad jag ser fram emot många
sovmorgnar framöver.
Hepp!
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MITT I PRICK
- syst rarna Öberg skjuter för guld
SPORT

Text : Otto Sylén

Bild: Expressen, gratisbilder

Jag älsk ar spor t . 2 f ebr u ar i 2022 bör jar vin t er OS.
Det h är är h öjdpu n k t en f ör m ån ga sven sk ar och dom som gillar spor t .
I sk idsk yt t e är syst r ar n a Öber g st or a m edaljh opp och i OS k om m er de
säk er t t a dom f lest a m edaljer n a f ör Sver ige.
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Sk idsk ytte

El vir a Öber g

Skidskytte är en vintersport som utgörs en
kombination av två sporter: längdskidåkning och
skytte. I skidskytte används tidigare precis som
inom längdskidåkningen - klassisk stil, men 1986
godkändes fristil som åksätt. Sporten har sitt
ursprung i Norge som en militär tävlingsdisciplin.
Världsmästerskap arrangeras sedan 1958 (1984
för damer). Officiellt damklass sedan 1987/ 1988.

Elvira Öberg är född 1999 i Kiruna. Hon är en
svensk skidskytt tävlande för Piteå
skidskytteklubb. Hon är 176 cm lång. Vid
världscupen har hon tre individuella pallplatser
och 3 i lag. Hon har en storasyster som heter
Hanna Öberg. Efter framgångar i JVM 2018 togs
Öberg ut i skidskyttelandslaget för säsong
2018/ 2019.

Efter enstaka besök i OS-sammanhang, blev
skidskytte en återkommande olympisk idrott
1960.

Hon debuterade i världscupen i sprinttävlingarna
i Östersund den 1 december 2019 där hon blev
tolva. Elvira Öberg är med i sitt första OS 2022
och har tagit två silvermedaljer och ett guld i
damernas stafett.
Otto Sylén

Hanna Öber g
Hanna (Linnea) Öberg är född 1995 i Kiruna.
Hon är en svensk skidskytt tävlande för Piteå
skidskytteklubb. Vid OS i Pyeongchang 2018
vann hon guld på 15 km och silver i stafetten.
Hon har 21 individuella pallplatser och 15 i
lag. Hanna har en lillasyster som heter Elvira
Öberg. Hon är 178 cm lång. Som barn var
dom ganska olika. Elvira var mer pojkflicka
medan Hanna gillade att leka med Barbies.
Dom bor på Promenadvägen och dom träffas
ofta och äter middag tillsammans. Elvira
Öberg bakar och Hanna sköter matlagningen.

Elvira Öberg

Hanna tog en OS-medalj i skidskytte och det
var ett guld i damernas stafett. Hanna Öberg
gratulerade sin pojkvän Martin Ponsiluoma
när han tog ett OS-silver i herrarnas masstart
när han gick i mål. Martin Ponsiluoma är
också en känd svensk skidskytt.
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Hanna Öberg lekte med barbies när hon var liten.

Hanna Öbergs pojkvän Martin Ponsiluoma.

Kirunas kyrka där systrarna Öberg är födda.
Hanna Öbergs pallplatser i världscupen.
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PIDDE P: ?TRO PÅ DIG
SJÄLV OAVSETT VAD
ANDRA SÄGER?
INTERVJU

Text : Ronja Wisbrant

Bild: Google, piddep.se

Pidde P heter egentligen heter Petter Hedwall.
Han är 40 bast och bor i Åhus i Skåne.

? Jag ville göra en VM-låt som betydde något
extra för spelarna också.

Han gick på fotbollsgymnasiet i tonåren. Senare
bytte han sina egna fotbollsdrömmar mot en
musikkarriär ? men sporten har fortsatt ligga
honom varmt om hjärtat.

Eftersom spelarna är i väg mycket från sina
familjer under fotbollssäsongerna ville han göra
något som fick dem att känna sig hemma.
Då föddes idén till låten ?Vi ska skicka våra
grymma pappor till Moskva?? en låt där alla
landslagsbarn är med och hejar på sina pappor.

När han i vintras såg det svenska
fotbollslandslaget kände han direkt att han ville
ge dem något speciellt tillbaka.
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? Att få höra sitt barns röst i en låt måste betyda
något alldeles extra, säger Pidde P, som själv är
pappa till tre barn.
Pidde P fick idén att försöka få unga att börja röra
sig mer än att sitta stilla hemma hela dagarna efter
skolan och scrolla på mobilen. Rörelsesatsning
runt om i skolor i Sverige startade. Projektet leds
av samordnare i 19 distriktsförbund på uppdrag
av riksidrottsförbundet.
Bakgrunden är att alltför många ungdomar och
barn i Sverige lider av psykisk ohälsa. Forskning
visar att man mår bättre av fysisk rörelse i aktiv
form än att sitta still.
1. Vad heter du?
Petter Hedwall.
2. Vil k en gymnasiel inje gick du?
Jag gick samhälle.
3. När insåg du att du sk ul l e hål l a på med
musik ?
Det har växt fram hela tiden, när jag släppt
VM-låten så var jag säker på att det var musiken
jag skulle hålla på med.
4. Hur k ändes det att få gör a Sver iges
fotbol l sl åt?
Det var jätteroligt!! Jag fick spela på stora arenor
och hänga med landslaget.
5. Vem är din idol ?
David Beckham har alltid varit min idol, jag håller
på Manchester United och Beckham var kung.
6. Om du sk ul l e ge tips til l någon som vil l bl i
ar tist isåfal l vad sk ul l e det var a då?
Det viktigaste är att ha roligt. Skriva om saker
som man tycker om och tro på sig själv! Oavsett
vad andra säger.
7. Hur k om du på dina idéer til l al l a dina
l åtar ?
Jag försöker hitta ?tema?som jag tycker om. Så att
vi även kan göra härliga musikvideos!
Ronja Wisbrant
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MIN PRAKTIK
PÅ STINSEN

REPORTAGE

Text : Moa Rindfalk

Bild: Privat, google

Jag h et er M oa och går på SNS t r edje år et . Jag h ar var it och pr ak t iser at på
ICA-St in sen i Lju n gbyh olm . Där h ar jag f åt t h jälpa t ill m ed at t pack a u pp
var or och f r on t a. Jag h ar t r ivt s jät t ebr a.
Jag jobbade där fem fredagar. Mina arbetstider
var mellan 10:00 till 14:00. Den 4 mars 2022 då
jag började vid 11:00 till 14:00 för Michael hade
ett möte vid 10:00 så han ville inte att jag skulle
komma vid 10:00 för då var inte han där och tog
emot mig så han ville att jag skulle börja vid
11:00. Jag hade rast varje dag ca en halvtimme.
På varje arbetspass fanns ca 10 personal på plats.
De personer jag jobbade mest med heter Rebecca
och Michael. Michael var också min handledare.
Han var snäll och tog bra hand om mig som
APL-elev.
En av mina uppgifter var att fixa och fylla varor i
frysen. En annan uppgift var att fronta varor. Det
innebär att sätta varorna längst fram på hyllan så
att det ser snyggt ut och att kunden lätt ska se
varorna. Jag pressade också kartonger på lagret.

Jag tyckte att jag lärde mig nya saker och jag
trivdes bra! Jag kan tänka mig att arbeta där eller
på ett liknande ställe.
Moa Rindfalk
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MICHAEL PÅ
ICA STINSEN
- min roliga
handledare
INTERVJU

Text : Moa Rindfalk

Bild: Privat, google

M in h an dledar e på m in pr ak t ik plat s ICA St in sen i Lju n gbyh olm h et er
M ich ael Pet er sson . Jag t yck er at t h an är en br a h an dledar e. Han är sn äll,
r olig och t r evlig. Jag h ar in t er vju at h on om .
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1. Hur gammal är du?

7.Har du någon bil?

Jag är 34 år.

Jag har en vit Toyota Rav4.

2. Var bor du?

8. Vad är din favoritfärg?

Jag bor i ett hus i Ljungbyholm med min sambo
och två små pojkar.

Min favoritfärg är orange.

3. Vad är roligast på jobbet?

Jag har en iPhone.

Att varje dag möta alla kunder och göra bra
affärer.

10. Vad jobbade du med innan ICA?

9. Vad har du för mobil ?

Att jobba helger.

Jag har jobbat i en annan Ica-butik i 6 år sen har
jag jobbat på ett sågverk i 5 år och har även drivit
jordbruk med min pappa.

5. Har du något husdjur?

11. vad har du för intr essen?

Jag har en katt ,en ragdoll som är 11 år.

Mina intressen är att umgås med familj och
vänner, laga god mat och dricka gott. Jag tycker
även om att vara ute och gå i naturen.

4. Vad är tråkigast på jobbet?

6. Hur länge har du jobbat på ICA i
Ljungbyholm?
Jag har jobbat på ICA Stinsen i 11 år.

Moa Rindfalk

Michael har en
iPhone
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UTAN JENNY
STANNAR JENNY
INTERVJU

Text : Sebastian Bergling

Bild: Sebastian Bergling

När jag gick m it t an dr a år på sk olan bör jade jag lär a k än n a Jen n y St r öm
Geir in g. Hon jobbar som adm in ist r at ör och "allt -i-allo" på sk olan . Hon
h jälper m ig och an dr a an dr a elever m ed allt m öjligt - t .ex. bu ssk or t och
dat or er . Jen n y är en jät t evik t ig per son f ör alla elever n a på sk olan .
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Om Jenny
Jenny är 45 år gammal och bor i en lägenhet i
Kalmar. Jenny är gift med Fredrik, de har varit
gifta sen 2006. Hon har två döttrar som är 22 och
20 år gamla, ingen av dem bor hemma. I
lägenheten i Kalmar bor det också tre stycken
katter, Miso, Sia och Elsa. På sin fritid tycker
Jenny om att att titta på serie, att läsa, att
promenera, laga mat och baka.

Jennys arbete
Jenny är säkert ett väldigt känt ansikte för många
på skolan. Hon jobbar som skoladministratör. Det
innebär bland annat att hon jobbar med hemsidan
både JN och Gymnasieförbundet, hon jobbar
även mycket med busskort, datorer och ipads som
går sönder.

I jobbet ingår även elevregistrering, som innebär
att det är hon som lägger in i ett system vilka
elever som går på skolan och t.ex. skriver ut
betyg. Det är även Jenny som skickar in om
förlängt barnbidrag. Hon jobbar också med
arkivering och diarieföring. Det innebär att hon
är ansvarig för att spara vissa viktiga papper, vissa
skickas till Kalmar kommun till ett stort arkiv,
kommunarkivet. Det händer att det är elever som
gått på skolan för länge sedan som vill ha sina
betyg, då kan Jenny fixa det.
Hur började hon hos oss?
Jenny är utbildad undersköterska. Hon började
jobba i en klass, IVSK, för nästan 25 år sedan. Sen
tog hon över fritids och då fick hon även lite
administrativa uppgifter. Fritids blev större och
till slut jobbade hon med administration på Jenny
Nyströmskolan på heltid.
Det bästa och det svåraste
Jenny berättar att det svåraste med hennes jobb är
att hålla reda på allt. Det är många bollar i luften
hela tiden så det gäller att inte glömma något.
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Hon skojar och berättar att det absolut roligaste
med hennes jobb såklart är Sebastian. Hon tycker
överlag att det bästa med hennes jobb är alla
möten med alla härliga elever och personal.
En vanlig dag
En vanlig dag inne på expeditionen börjar med
att Sebastian kommer. Sen blir det mycket jobb
framför datorn, nästan allt sker på datorn. Ibland
ringer det mycket så då sitter hon mycket och
svarar i telefon, men mestadels sitter hon vid
datorn.
Om det nu skulle ske ett strömavbrott eller att
internet skulle ligga nere, då hittar ni Jenny i
arkivet där hon sorterar och arkiverar papper.
Det är alltid roligt att besöka Jenny och jag
kommer verkligen att sakna henne när jag slutar
skolan. Och jag tror att hon kommer sakna mig
också!
Sebastian Bergling

DE TAR OSS DIT VI VILL
- i alla väder, året om
REPORTAGE

Text : Moa Rindfalk

Bild: Privat, google

Kalm ar Län st r af ik bildades 1980 och h ar sit t h u vu dk on t or och sin
t r af ik ledn in g i Högsby. Fr ån au gu st i 2017 an vän ds Scan ia-bu ssar i
lan dsbygdst r af ik och Set r a-bu ssar på Ölan d. Sk olt r af ik och st adst r af ik i
Väst er vik och Osk ar sh am n k ör s m ed Scan ia-bu ssar . I Kalm ar s st adst r af ik
an vän ds M er cedes-Ben z. Scan ia M er cedes-Ben z och Set r a f ör sk olt r af ik en i
södr a Kalm ar län .
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Vil k et l and äger dessa för etag?

på stadsbussen.

Scania är svenskt

Finns det w ifi på bussar na?

Mercedes-Benz är tyskt.

Ja det finns wifi men inte innan.

Setra är svenskt.

Hur många får åk a bussen?

Var för är bussar na gul r öda?

På 401-411 får man sitta och åka 32 st. Stå får
man åka 30 st. Rullstol kan man åka 2 st.

Gult kommer att dominera, som idag, men
kompletterat med detaljer i rött och vitt. Det nya
utseendet på KLT bussar

På 125 får man sitta och åka 47 st. Stå får man åka
15 st. Rullstol kan man åka 1 st.

Vem äger KLT?
Region Kalmar län.

Moa Rindfalk

Hur bl ir man busschaufför ?
Är du under 20 år, söker du fordons- och
transportprogrammet på gymnasiet och väljer
inriktning persontrafik. Är du 21 år och har
körkort B kan du söka Komvux.
Är du 21 år, har körkort B och har god körvana,
kan du gå en arbetsmarknadsutbildning via
Arbetsförmedlingen.
Är det l ag på att ha bäl te på sig?
Ja om man åker långt men inte om man åker med
stadsbuss.
Vad är den l ängsta str äck an en buss åk er i
Kal mar l än?
160 till västervik är längst som tar (2:21h).
Vil k en str äck a är det fl est stopp?
160 mot Västervik har 77 hållplatser.
Vad visas på infor mations TV i bussar na?
Information är om Jenny Nyström och Academy
Of Music & Business.
Finns det toa på bussar na?
Ja om man ska åka långt, men inte på
stadsbussarna.
Vad inför des det för anpassningar på
bussar na under Cor ona?
Förr var bussarna blåa och logotypen var gul.

Man fick gå på i mitten på bussen och fick inte
sitta bakom busschauffören och inte snett emot
busschauffören och inte gå fram till
busschauffören.
Får man äta på bussar na?
Ja och nej men jag brukar ha med mig en dricka
1515
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DANIEL SKÖTER LÖNERNA
INTERVJU

Text : Sebastian Bergling

Bild: Sebastian Bergling

Jag är n yf ik en på vem Dan iel Sjögr en är . Jag h ar of t a set t h on om
t illsam m an s m ed m in r ek t or An der s och m in f ör r a r ek t or M at s. Där f ör
best äm de jag m ig f ör at t in t er vju a h on om , ef t er at t h a t än k t på det i t r e år .
1. Vad heter du?

9. Hur l änge har du jobbat här ?

Daniel Sjögren.

Sedan 2017

2. Hur gammal är du?
31 år.

10. Vad är det som är svår ast med ditt
jobb?

3. Hur och var bor du?

Att vara uppdaterad på de senaste reglerna.

Bostadsrätt i Oxhagen.

11. Vad är det för sta du gör när du
k ommer på mor gonen?

4. Har du famil j?

Läser mail.

Mamma och pappa i Rinkabyholm.

12. Har du gett någon fel l ön någon gång?

5. Har du husdjur ?

Ja det har hänt några gånger.

Nej, men vill ha en katt.

13. Vad är det bästa med ditt jobb?

6. Vad gör du på din fr itid?

Att vara delaktig i skolans arbete och att
försöka ge alla anställda rätt lön i rätt tid.

Spelar golf eller kollar på fotboll.
7. Vad jobbar du med?

14. Är du bar a l önek il l en på Jenny el l er
är du på hel a gymnasieför bundet?

Ansvarar för frågor som rör anställning och
lön.

Jag jobbar med personal på Axel
Weüdelskolan, Jenny Nyströmsskolan och
Gymnasiesärskolan.

8. Var för val de du ditt yr k e?
Gillar att arbeta med en dator, och att träffa
nya människor.

Sebastian Bergling
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HISTORIEN OM
PÄRLPLATTAN
REPORTAGE

Text : Britney Jensen

Bild: Britney Jensen, google

Pär lplat t an u ppf an n s av Gu n n ar Kn u t sson i bör jan av 1960-t alet . Tan k en
var at t gam la m än n isk or sk u lle pär la f ör at t m å bät t r e.
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Under 80-talet var man rädd att gifter kom ut när
man strök med strykjärn. Idag är det helt fritt
från gifter. Han experimenterade med att sätta
rörpärlor på en träbit med spikar, innan han tog
patent på en pärlplatta av plast. Pärlplattan var då
i första hand tänkt som terapimaterial för
åldringar. Därefter blev pärlplattan populär på
förskolor, men fick tillfälligt dåligt rykte under
1980-talet, då det misstänktes att gifter frigjordes
när plastpärlorna upphettades. Numera är plasten
i pärlorna utbytt mot en giftfri sort. På senare tid
har pärlplattor blivit vanligare även bland
konsthantverkare och konstnärer, men även
tv-spelsentusiaster som tillverkar så kallad
pixelart av tv-spelfigurer.

Var för sk a man pär l a?
Idag kan många ungdomar känna sig stressade.
Att pärla kan göra att man slappnar av.
Instagramkonton att inspireras av:
@Nostalgipixlar, @sopia8539, @pearlsofraa,
@hamabeadsbycoco, @mundo.beads, @kkbeadit,
@c.k.nn_hama, made_by_mpulle
Här kan man olika köpa pärlor: Lekextra i Nybro,
Lekia i Kalmar på Hansa City, Ikea, Panduro, Clas
Ohlson, Amazon!
Olika pärlor: Jumbo-pärlor, Hama-pärlor
På kommande sidor kommer ni se bilder på olika
pärlplattor som jag har gjort.

Br itneys pär l ande
Under min tid på gymnasiet började jag att pärla.
Jag började att pärla på skolan och på fritids. Det
roligaste är att pärla söta djur. Jag tycker att det är
roligt att pärla länge och göra lagom svåra motiv.

Britney Jensen
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SKOLANS NYA PLANERARE
INTERVJU

Text : Sebastian Bergling

Bild: Sebastian Bergling

M in r ek t or An der s h ar t idigar e var it sk olan s plan er ar e. I ok t ober 2021
f ick vi en n y plan er ar e. Hon h et er M alin Hen r ik sson . Jag blev n yf ik en på
vem h on var och best äm de m ig där f ör f ör at t in t er vju a h en n e

1. Vad heter du?

5. Har du husdjur ?

Malin Henriksson.
2. Hur gammal är du?

Nej tyvärr inte just nu, jag skulle gärna vilja
ha en hund igen när jag jobbar lite mindre.

53 år.

6. Vad gör du på din fr itid?

3. Hur och var bor du?

Jag gillar att odla och att vara i min
sommarstuga i Gillberga på Öland. Jag
vandrar gärna på olika vandringsleder. Jag
gillar också att laga mat.

Jag bor i hus i Fjölebro en bit utanför Kalmar.
4. Har du famil j?

7. Vad jobbar du med?

Jag är sambo och så har jag 2 vuxna barn en
kille som är 30 år och en tjej som är 28 år. Jag
har även ett barnbarn som snart är 2 år.

Jag arbetar som planerare och är chef över de
pedagogiska assistenterna.
2323

8. Hur l änge har du jobbat här ?
Jag tog över efter Anders och har jobbat här i 4
månader.
9. Vad är det som är svår ast med ditt jobb?
Eftersom jag är ganska ny här så är det svåraste
just nu att lära sig alla namn och alla rutiner
som finns på en ny arbetsplats.
Tidigare arbetade jag som chef i Mörbylånga
Kommun bland annat var jag ansvarig för en
verksamhet som heter Labyrinten.
10. Vet du vad du sk al l gör a var je dag när
du k ommer på mor gonen?
Jag har en kalender där många möten är
inbokade i förväg bland annat har vi alltid
morgonmöte 8.00 - 8.30. Övrig tid gör jag
många olika saker som inte är bestämda i
förväg.
13. Var för val de du ditt yr k e?
Jag tycker om att vara med och påverka så du
och de andra eleverna här får det bra under
tiden på gymnasiet.
14. Vad är det bästa med ditt jobb?
Att jag får vara en del av en så fin skola som den
du går på. Alla här är professionella och positivt
inställda till att gemensamt hjälpa varandra att
utvecklas.
Sebastian Bergling
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JESPER NELIN
- skidskyt ten mit t
i kärlekskaoset
SPORT

Text : Moa Rindfalk

Bild: Instagram, google

Jag h et er M oa och går på SNS t r edje år et . Jag ville sk r iva et t r epor t age om
en av Sver iges sk idsk yt t ar . Han h et er Jepser Nelin och är m ed i det
sven sk a sk idsk yt t elan dslaget . Det h ar ock så st åt t m yck et om h on om i
t idn in gen på gr u n d av et t speciellt k är lek sk aos. Läs m it t r epor t age så f år
du vet a var f ör .
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Vad är Jesper Nelin känd för?Han är känd i
sporten skidskytte.
När är han född?Oktober.
Var är han född?Värnamo i Småland.
Var bor Jesper nu?Han bor i Östersund.
Hur ser Jespers familj ut?Jespers mamma heter
Anneli och hon har betytt jättemycket för honom.
Hon har stöttat honom hela livet och hjälpt honom
när han inte haft så mycket pengar. Jesper har fått
lära sig att spara.
Vilka framgångar har han i sin sport?
Han debuterade i världscupen december 2015
OS- guld stafett i Peyongchang 2018
EM- silver singelmix i Minsk 2019
EM- silver sprint i Minsk 2019
VM- silver stafett i Pokljuka 2021
Har Jesper någon partner?
Hon heter Fanny Johansson.
Vad menas med kärlekskaoset?
Först var Jesper Nelin ihop med Hanna Öberg.
Sedan blev Hanna istället ihop med skidskytten
Martin Ponsiluoma. Alla tre ingår i svenska
landslaget. Martin var då tillsammans med
skidskytten Fanny Johansson. När det tog slut
mellan dem blev hon istället ihop med Jesper Nelin.
Kärlekskaoset har varit jobbigt för laget.
Moa Rindfalk
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BÄSTA UFFE:
"Det är
vikt igt at t
checka av
at t alla har
det bra"

INTERVJU

Text : Sebastian Bergling

Bild: Sebastian Bergling

Un der t r e år h ar jag h af t Ulf M alm k vist som m in ver k st adslär ar e. Om
jag sk u lle besk r iva Ulf m ed t r e or d sk u lle dessa or d var a r olig, bu sig och
h år d. Jag passade på at t st älla n ågr a f r ågor t ill h on om sam t idigt som
h an visade m ig vår n ybyggda ver k st adsh all.
1. Vad heter du?

5. Du är född på Gotl and, var för bor du i
Smål andssk ogen och inte på Öl and nu?

Ulf Malmkvist

Vi flyttade hit 2010. Våra barn flyttade hit på
grund av studier. Sen blir vi kvar. Jag jobbade
i Växjö innan Kalmar 2019.

2. Hur gammal är du?
61 år
3. Ber ätta om din famil j?
Fru och tre barn, men dom är gamla nu. Dom
är 30, 35 och 37 år.

6. Vad heter din k l ass och vad står
bok stäver na för ?
FAB, Fastighet Anläggning Byggnation.
Anläggning innebär när man jobbar med
mark, t.ex. lägger plattor och bygga vägar och
rabatter.

4.Vad gjor de du innan du bl ev l är ar e här ?
Då jobbade jag som rörmontör och
lastbilschaufför. Då jobbade jag på ett företag
som heter Pripps.
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7. Vad är det för heml igt bygge ni hål l er på
med utanför matsal en?
Det är en ny lektionssal, en liten bygghall. Den
verkstaden vi har är inte anpassad efter våra
kurser, så därför kom vi på idén. Vi har alla varit
med och iordningställt det. Vilka verktyg vi ska
ha, städat. Vi har även varit med och byggt nya
cykelförrådet.
8. Vad sk a ni gör a där i fr amtiden?
Tanken är vi ska göra delar av våra kurser, t.ex.
byggkurs 1, målerikurser, stenplattsättning,
bygga vägg och tak, elkunskap. Vi har pratat om
att göra stationer så att alla får träna på att
samarbeta. Det måste alla träna på, oavsett vad
man gör senare i livet.
9. Du är l är ar e, hur svår t är det att sätta
betyg i ditt ämne?
Det är ganska svårt. Det är jättesvårt att se alla
och allt de kan. Jag hoppas att jag klarar av att se
alla. Vi har t.ex. inga prov, utan vi tittar hellre på
det ni gör. Hur mycket ni kan göra själva, hur
mycket ni behöver fråga om, och vad mer ni
behöver lära er. Jag försöker se till att det som
finns i kursplanen faktiskt blir gjort, allt utifrån
vad alla har för förutsättningar.
10.Vad är det för sta du gör när du k ommer
på mor gonen?

""Vihar pratat omatt göra
stationer såatt allafår
tränapåatt samarbeta.
Det måsteallatränapå,
oavsett vadmangör
senarei livet."

Hälsa på allihopa. Sen tar jag en kopp kaffe. Det
är viktigt att checka av så att alla har det bra.
Sebastian Bergling
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EXKLUSIV INTERVJU MED
VÄRLDSMÅLVAKTEN
HEDVIG LINDAHL
INTERVJU

Text : Ronja Wisbrant

Bild: Bildbyrån, google

Jag är en t jej m ed et t väldigt st or t f ot bollsin t r esse. Fot bollen h ar allt id var it en
del av m it t liv. Hu r m ån ga dr öm m er in t e om at t bli vär ldsber öm d f ot bollsspelar e
och f år r epr esen t er a sit t lan d?
Jag sk ick ade et t m ail t ill Hedvig och f r ågade om h on sk u lle k u n n a t än k a sig st älla
u pp på en in t er vju t ill St jär n post en . Hedvig svar ade at t h on gär n a st ällde u pp på
en in t er vju . Här är m in a f r ågor och h en n es svar .
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Vad heter du och när är du född?
Rut Hedvig Lindahl är född den 29 april 1983 i
Katrineholm. Men kallas oxå för Viggy.
När bör jade ditt fotbol l sintr esse?
Jag började på fotbollskola när jag var 4år, så
sedan barnsben har fotbollen funnits med.
Hur är det att r epr esenter a Sver ige i
Damfotbol l ?
Det är en ära, jag förstår att det är många som
drömmer om att få göra samma sak och att jag är
en av få utvalda som får göra det. Varje gång
nationalsången spelas så ser jag det jag gillar med
Sverige och tänker att det är en ynnest att få stå
där på en lineup i en landslagströja.
Dina svagheter ?

Vad är det bästa med fotbol l en enl igt dej?

Just nu är den största svagheten att jag kräver lite
längre återhämtningstid än jag gjorde innan. Jag
kan inte på samma sätt lita på att kroppen löser
det mesta utan måste kompensera med än bättre
taktiska förberedelser och ge mig mer tid till
återhämtning.

Det förenar människor till största del och det ger
hopp till människor som försöker ta sig ur t.ex.
fattigdom. Alla kan sparka på en boll och om man
är tillräckligt engagerad och passionerad så kan
det bli en väg vidare mot en stabil inkomst.
Dina styr k a som fotbol l sspel ar e?

Om du sk ul l e få ge fem r åd til l unga tjejer
som dr ömmer om att bl i l ik a br a som dej ?

Just nu är det att jag har mycket erfarenhet av att
ha spelat länge. Jag vet hur jag kan lösa olika
situationer. Dessutom har jag haft stor fördel av
min fysik under alla de år jag har spelat.

Se till att hitta nya utmaningar och utsätt er för
olika typer av träning. Olika fotbollstränare, olika
stilar. Men också en varierad träning, andra
sporter och andra utmaningar för kropp och
knopp, det kommer hjälpa i längden. Se hela
tiden till att hålla er utmanade.
Vem är din stör sta för ebil d och var för ?

""Varjegång
nationalsångenspelasså
ser jagdet jaggillar med
Sverigeochtänker att det
är enynnest att fåstådär
påenlineupi en
landslagströja.""

Jag har ingen jättestor förebild nu. Just nu kan jag
bli inspirerad av olika historier och det spelar
egentligen ingen roll vem som berättar historien,
huvudsaken är att det är en stark berättelse. Förr
blev jag mycket inspirerad av målvakter Iker
Casillas men också idrottskvinnor som Pernilla
W iberg och Magdalena Forsberg.
Vem är den bästa spel ar en du har spel at mot
och var för ?
Svårt att säga, många spelare är bra och på olika
sätt. Men jag tyckte om att spela mot Abby
W ambach, för hon var ett sånt stort hot vid
inlägg och hörnor. Då visste jag att om jag
plockar ett inlägg från henne så måste det
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innebära att jag är väldigt duktig.

Famil j?

Hur är det spel a i Atl ético Madr id?

Jag är gift sen 2011 med Sabine och vi har våra
söner Timothy, 8 och Nathan, 5, plus ett antal
katter, fiskar och sköldpaddor.

Det är mestadels en bra upplevelse. Vädret i
Madrid och planerna vi spelar på är väldigt bra.
Jag har dessutom fördelen av att jobba med en
väldigt duktig målvaktstränare och det
underlättar när det ibland känns tufft att inte få
spela varje match.

Hus el l er l ägenhet?
Vi bor i en lägenhet utanför Madrid, nära
träningsanläggningen.

Hur myck et tr änar du per veck a?

Ronja Wisbrant

Vi har fotboll 5-6 dagar per vecka, ibland dubbla
pass. Dessutom en del tid i gymmet, totalt kanske
vi tränar 2-2,5 timmar per dag, 6 dagar i veckan.
Ber ätta gär na om din fr itid?
Min fritid spenderas med familjen och ibland med
vänner. Vi har fullt upp med aktiviteter och annat
då våra barn är så gamla att de har påbörjat sina
egna vägar i livet.
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SVERIGES BÄSTA
PRISTAGARE
REPORTAGE

Text : Otto Sylén

På vårt klassråd i klassen så berättade Julia
Hjertqvist att någon i klassen kunde vinna årets
förebild. Sen en dag kom Ung Företagsamhet till
vårt café och köpte fika och hade det trevligt. När
Julia kom hem så skickade Linda och Tilda att
hela café Solen vann årets första pris om årets
förebilder och alla i klassen blev förvånade och
glada när vi fick reda på det av Julia.

Bild: Barometern, Otto Sylén

Ottos egna tank ar om var för vi bl ev år ets
för ebil der
Jag tycker att vi är glada och trevliga mot våra
kunder, vi har ett toppenbra samarbete att baka
underbart vackra bakverk. Vi har fint ställe att ha
vårt underbara café med fönster och dörr ut till
vår utegård där våra gäster kan sitta på våren och
sommaren. Vi är otrolig starka tillsammans och
ställer upp för varandra. Vi hjälper folk när dom
behöver hjälp. Att vi klarade det här tillsammans
var den bästa händelsen i våra liv.

Priset var ett guldkort på Kalmar handelsstaden
på valfri restaurang med 2000 kr och dom kom
och delade ut det och Barometern kom och vi var
med i hemsidan och i tidningen.

Otto Sylén
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Motivering:
""Åretsförebildgår till ett företagsomhar tagit fasta
påsinaolikaförmågor ochgjort det till enstyrka.
Ett företagdär glädjeochsamarbetegenomsyrar företaget
ochdär derasglädjesmittar avsigpåhelaskolan.""
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EN HÄRLIG TEATERLÄRARE
INTERVJU

Text : Sebastian Bergling

1. Hur länge har du jobbat som teaterlärare?
2. Vilken var den första teateruppspelningen
som du gjorde med gymnasiesärskolan?
3. Vad är roligast med ditt jobb?
4. Vilken föreställning jobbar ni med just nu?
5. Är det svårt att sätta betyg i ditt ämne?
6. Har du någon favoritteater?

Bild: Privat

3. Det roligaste med mitt jobb är att träffa och
lära känna alla fina elever och tillsammans skapa
en föreställning som vi spelar upp. Det är härligt
att se att alla blir mer modiga och vågar mer och
mer.
4. Just nu jobbar vi med pjäsen Scooby Doo som
har premiär nästa vecka.
5. Ja, ibland är det svårt att sätta betyg i mitt
ämne eftersom som vissa elever är lite blyga och
inte vågar visa allt de kan.

1. Jag har jobbat som teaterlärare i 30 år. Först
jobbade jag med barn soch sedan år 2001 jobbar
jag på Jenny Nyströmskolan.

6. Min favoritteater heter Västanå Teater och
ligger i Värmland. Det bästa pjäsen jag sett dem
spela heter "Gösta Berlings saga"

2. Den första teateruppsättningen vi gjorde på
särskolan var "Macken".

Sebastian Bergling
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LADDADE OCH LYSANDE
TEATERSTJÄRNOR
INTERVJU

Text : Sebastian Bergling/Malin Eriksen

Hur k änns det?Spännande men lite pirrigt
säger Jasse. Okej säger Sebbe.

Bild: Privat

roll och ha roligt med den. Man är någon annan
och kan bara köra på tycker Jasse. Roligt att stå på
scen men också att jobba bakom scenen säger
Sebbe.

Hur k ommer det sig att det är Scooby Doo
som ni spel ar ?För att det är ett bra program,
Jasses favoritprogram. Det var hon som kom med
idéen.

Har ni någr a pr emiär ner ver - och isåfal l ,
hur l ugnar man dem?JA det har vi alla. Vi vet
inte riktigt hur man lugnar dem men vi hjälper
varandra.

I hur många veck or har ni r epeter at?Vi har
övat jättelänge men vi hade behövt ett par veckor
till för att känna oss helt säkra.

Om man k ansk e är l ite sugen på att bör ja
spel a teater men inte r ik tigt vågar , vil k a är
er a bästa tips för att våga ta steget?Våga vara
dig själv! Kom och titta på pjäsen så får du ser hur
det ser ut! Säger Jasse.

Hur går det til l när man r epeter ar en pjäs?Vi
byter till kostym och tar våra manus. Sen kör vi
bara! Det är lätt att ryckas med för det är roligt.
Vad har var it svår ast?Många saker. Att byta
om under pjäsens gång tycker Sebbe är svårt.
Stressigt att jobba med rekvisita och läsa manus
samtidigt säger Jasse.

Lyssna på dina nära och kära, de kan hjälpa dig att
välja rätt säger Sebbe.

Vad har var it r ol igast?Roligast är att gå in i sin

Sebastian Bergling/Malin Eriksen
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Min härliga resa t ill
DE TUSEN ÖARNAS LAND
Text : Otto Sylén

Bild: Privat

Jag h et er Ot t o och går f jär de år et på gym n asiesär sk olan . För n ågr a år sedan var
jag m ed m in f am ilj på en jät t eh är lig r esa t ill "de t u sen öar n as lan d" - och n ej, det
är in t e Gr ek lan d jag pr at ar om u t an såk lar t om KROATIEN.
Vi var där och åt god m at , badade m yck et och så åk t e vi även över t ill It alien och
Ven edig f ör det lan det ligger väldigt n är a. Där m at ade vi du vor och åt god
it alien sk glass. I det t a r epor t aget f år du vet a m er om Kr oat ien och vår h är liga
r esa dit .
36

Vi solade och badade i havet. Det ligger nära Italien
så vi åkte på en äventyrsresa till Venedig och var
där en dag. Där matade vi alla duvor som satt på
våra huvud och händer och folk som var utklädda
till coola prinsessor som var typ 1 meter. De är ju
kända för sin fantastiska pasta, som vi åt och den
var supergod. I Kroatien åt mina storebröder
konstiga maträtter. Min yngsta storebror Noah åt
en guldfisk. Vi åt Italiens finaste och självgjorda
glass och den var god. I Baksa så skulle vi köpa
glass och en rolig människa busade med mig.
Tillslut gjorde han en glassgubbe eller snögubbe
men jag kunde inte äta upp allt. Vi var på Venedigs
fina och underbara broar. Vi åkte en båtkajak till
land.

Ba?ka är en kommun och turistort i Kroatien. Dom
har 1668 invånare och ligger på den södra delen av
ön som heter kvk- primorje- Gorski kotars län.
Deras borgmästare heter Toni Juranic och
presidenten Zoran Milanovic.

Kroatien är en republik i centrala/ sydöstra Europa.
Deras huvudstad heter Zagreb och landet gränsar
till Serbien, Ungern, Slovenien och Bosnien
Hercegovina. Dom talar kroatiska som är det
officiella språket. Landets namn härrör från
Medeltidslatinets croatia. De har en lång tradition
av musiker, artister och författare.
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För histor ia
Arkeologiska fyndigheter visar att områden som idag
utgör Kroatien har varit bebott sedan forntiden.
Fynd efter neandertalmänniskor här påträffas i
nordvästra delen i norr och i söder. Fyndigheten från
Sten- brons- och järnåldern består av lämningar efter
körös vucodol Baden Laténe och Hallstattkulturen.
Landet är medlem i världshandelsorganisationen
sedan 2000, försvarsalliansen Nato sedan år 2009 och
europeiska union år 2013.
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Otto tyck er til l
Landet är fantastiskt att resa till. Finns god mat,
berg, ett tåg och man kan kolla runt i staden.
Underbara kroatiska stenar och snäckor och fina
små hus som man kan hyra och bo i. Vattenland på
hotellet inne och ute och en underbar strand där
man kan bada.
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Gladsommar!
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