“Kärlekens triangel” på Rosersbergs slott • En riktig butik på
Handelsprogrammet och eleverna får starta egna företag • Elever
med inriktning media besökte Partaj bakom kulisserna • Rosalinas
gymnasiearbete i Libanon • Internationellt FN-rollspel i Holland
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Risk och räddning

Företagarna på
Fordonsprogrammet
Jonatan Segelson och Emil Schylander går
i årskurs två, med inriktning personbilsmekaniker. Bilen de arbetar med är
inlämnad av en kund, till deras UF-företag.

s.6

Här gäller det att hålla
huvudet kallt

Mästerkockarna på
Arlandagymnasiet
s.11

Årskurs ett på Risk-och räddningsprogrammet
på rökdykningsövning. Övningsområdet ligger på
gångavstånd från skolan i Rosersberg.

Eleverna på restaurang- och livsmedelsprogrammet, med inriktning kock, fick
tävla i matlagning på tid.

Kulturinriktning
till hösten

s.4

Vill du utveckla din sång, dansa eller träna
på teater? Arlandagymnasiet startar en
kulturinriktning till hösten i samarbete
med Kulturskolan i Märsta.

Vård och omsorg:
teori och praktik

E-sport:
dataspel på skoltid

s.11
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Den här tidningen är gjord av elever på Arlandagymnasiet som en del av utbildningen på
estetiska programmet och samhällsvetenskapsprogrammet med medieinriktning.

Hela denna tidning är en annons från
Arlandagymnasiet

SAS
Foto: Kamila Radwan

FN-rollspel
på SASprogrammet
Nasrin
Mohamoud

Under årskurs ett och två får
eleverna på samhällsvetenskapsprogrammet med samhällsvetenskaplig inriktning
samt elever från skolans
FN-förening, delta i ett FNrollspel som arrangeras på
skolan. Eleverna representerar
delegater från olika länder,
där de diskuterar olika
internationella frågor som
ofta är på dagordningen i det
riktiga FN. Rollspelet är en
del av SAS-elevernas kurser
geografi och internationella
relationer. Eleverna får fem
till sex lektionstimmar på sig
att förbereda sig; de läser på
om det land de representerar,
samt de frågor som behandlas
under FN-rollspelet. Eleverna
går även en kurs i hur de
ska skriva olika resolutioner
och tal. Syftet med FNrollspelet är att eleverna ska
få en djupare förståelse för
internationella relationer och
hur det påverkar världen och
att det inte är så lätt att lösa
konflikter som man tror. Nina
Lindquist, lärare i geografi
och historia menar att FNrollspelet är ett utmärkt sätt
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Kamila
Radwan

av både lärare och elever.
Eleverna står oftast för allt
förarbete inför rollspelet,
med plakat, badge:ar, skyltar
och översättning av de olika
frågorna och instruktionerna.
Rollspelet pågår i två
dagar och inleds med en
öppningsceremoni där ordförande
välkomnar
alla

och inleder rollspelet med ett
öppningstal. Sedan får alla
ambassadörer,
från
de
representerade länderna hålla
ett öppningstal, och så är
rollspelet igång. Delegaterna
är uppdelade i olika utskott,
samt ett säkerhetsråd, där
man diskuterar aktuella
frågor.

“Det är så klockrena betygskrav och flera centrala
innehåll i geografikursen som går att mäta i ett FNrollspel. Det blir en roligare form av examination än att
Nina Lindquist
bara skriva prov eller uppsats.”

Varje utskott har tre frågor
som ska diskuteras och varje
delegat har förberett en
resolution till en eller flera
av frågorna, som de sedan
ska framföra i ett så kallat
lobbying. Under lobbying
ska delegaterna försöka få
andra delegater att skriva
under på deras resolution
och när en resolution har nått
ett visst antal underskrifter,
så tas resolutionen upp för
diskussion i utskottet. Under
dag två börjar diskussionerna
om
resolutionerna
och
ordförande för respektive
utskott anger en tid då
delegaterna ska lägga fram
resolutionerna genom ett tal.
Sedan anger ordförande även
en tid för motargument mot
resolutionen. Under tiden kan
delegaterna mejla in förslag
på ändringar och den eller de
resolutioner som godkänts
skickas sedan vidare till
generalförsamlingen. Under
rollspelets sista dag bjuds
alla som deltagit i rollspelet
på en väldigt uppskattad trerättersmiddag på restaurang
hyllan på Arlandagymnasiet.
Restaurangen är driven av
restaurangeleverna på skolan
som både tillagar och serverar
maten.

På Arlandagymnasiet odlas det sallad inomhus
På Arlandagymnasiet odlas
det sallad inomhus av
teknikelever. Eleverna ska
undersöka om det går att
ersätta solljus med lampor.

Foto: Shewit Hailemichael

teknik

att bocka av de kunskapskrav
som finns i de olika kurserna.
”Det är så klockrena betygskrav och flera centrala innehåll i geografikursen som
går att mäta i ett FN-rollspel.
Det blir en roligare form av
examination än att bara skriva
prov eller uppsats.” säger hon.
FN-rollspelet arrangeras

Foto: Aqsa Noreen Azam

Arlandagymnasiet har varit
en FN-skola sedan 2007
vilket bland annat innebär
att skolan varje år arrangerar
ett FN-rollspel.

Eleverna på teknikprogrammet startade med salladsprojektet i kursen teknik 1 för
ungefär två månader sedan.
Idén kommer från efter att
ha sett att sallad som odlades
i rymden kunde skördas och
ätas. Eleverna tänkte att om
det går att odla i rymden så
kan det också funka i skolan.

Syftet med projektet är att undersöka om man kan odla sallad utan något solljus om man
har något att ersätta det med,
i detta fall lampor. De började
med att fixa lådor som salladen skulle växa i och de satte
lampor som skulle ersätta solljus i lådan.
– Vi valde att odla sallad för
att det behöver mindre solljus
än andra växter, säger Kevin
Wohlgemuth.
Klassen är delad i fyra grupper och varje grupp består av
fem till sex elever. Alla grup-

Redaktionen består av elever från estetiska programmet och samhällsvetenskapsprogrammet med
inriktning medier samt deras lärare Henrik Hagerbo och Malin Listén. Formgivning: Kamila Radwan

per har var sin låda att odla i.
– Alla grupper har samma
sorts lampor men i olika färger och det gör att vissa lampor
är svagare än de andra, säger
Abubaker Hassen.
Projektet har pågått en period
nu och allt går enligt plan.
– Vi vet inte när det är dags
att skörda, men vi har redan
börjat se resultat efter första
månaden, säger Isaac Ansah.
Shewit
Hailemichael

www.arlandagymnasiet.se

Hela denna tidning är en annons från
Arlandagymnasiet

Vård och omsorg: teori och praktik
kompletterar varandra
vård
Christoffer
Palma Alegria

Foto: Emma Johansson

Vård och omsorg

Vad är det bästa med vårdoch omsorg?
Det är lugnt här. Eftersom
vi har vårt egna lilla område
här uppe på tredje våningen
så har vi plats för att jobba i
lugn och ro med våra läxor.
Det är intressant att lära sig
om hur människan fungerar,
olika typer av sjukdomar
och mycket annat angående
människokroppen.

Stämningen inne på fordonsprogrammets verkstad är
glad och munter. Vid en av
bilarna står Jonatan Segelson
och Emil Schylander och
arbetar.
De går i årskurs två,
med inriktning personbilsmekaniker.
Bilen
de
arbetar med är en bil som
blivit inlämnad av en kund, till
deras UF-företag. Företaget är
något som under en lång tid
drivits av tvåor och treor som
går på fordonsprogrammet.
Eleverna turas om att vara
VD, sköta ekonomin och vara
kundmottagare i företaget.
Företaget går ut på att kunder
lämnar in sina bilar och
sedan utför eleverna arbetet
som krävs för att laga bilen.
“Den här till exempel håller
jag på att byta en packning
på.” säger Jonatan och pekar
på bilen bakom honom. “De
kommer hit och tar med sig
grejerna som krävs, den nya
packningen i det här fallet
och vi byter ut den”.

www.arlandagymnasiet.se

Hur ser era lektioner ut?
Intressanta både teoretiskt
och praktiskt vilket gör att det
blir en stor variation mellan
allt vi gör - så det blir roligare.
Har ni praktik och i så fall
vad gör ni på praktiken?
I ettan har vi praktik i 5 veckor
på ett äldreboende och i tvåan

Foto: Malin Listén

praktiserar
man
med
funktionshindrade. I trean
kommer vi att praktisera med
akutsjukvård.
Ni har dockor och mycket
annat här uppe. Hur hjälper
det att ha tillgång till det?

Vi får lära oss förflyttningar
(hur man lyfter en människa
på rätt sätt), tvätta dockorna,
ta blodtryck, blodprov och
kontrollera andningen.

fordon Företagarna på
fordonsprogrammet
Therese
Moberg

Jonathan är att det är
mycket praktiskt istället för
långa teoridagar. Utöver
de
gymnasiegemensamma
ämnena så får man i ettan
lära sig grunderna inom både
fordon och i att meka med
personbilar genom praktiska

Förutom all erfarenhet får
eleverna själva behålla de
pengar som de tjänar, i år
har de dock valt att spara
pengarna till studenten. En
av de extra bra sakerna med
fordon tycker både Emil och

övningar. Sedan får eleverna
i början av tvåan välja om de
vill välja inriktning transport
eller personbil. Efter studenten
är eleverna färdigutbildade
personbilsmekaniker
eller
yrkesförare och många har
redan jobberbjudanden direkt
efter studenten eftersom
det är stor efterfrågan på
arbetsmarknaden.
Emil

berättar att han redan nu har
ett jobb som väntar. För både
Jonathan och Emil var fordon
ett väldigt passande val
då båda har ett personligt
intresse för bilar. I framtiden
vill Emil jobba som flygplansmekaniker och Jonathan som
motorkonstruktör.

“Den här till exempel
håller jag på att byta
en packning på.”

“De kommer hit och tar med sig grejerna som krävs,
den nya packningen i det här fallet och vi byter ut den”

Foto: Emma Johansson

Pamela Diaz

Vad planerar ni på att göra
efter gymnasiet?
Pamela vill plugga vidare till
psykolog; en lång utbildning
som tar ungefär 7 år. Jennifer
planerar att plugga vidare till
barnmorska vilket hon skulle
vara klar med runt 24 års
ålder och Madde vill plugga
till
ambulanssjuksköterska
som tar 5 år.

Varför valde ni vård och
omsorg?
För att vi ville arbeta med
människor, bli sjuksköterska
och kunna hjälpa andra. Så
vård- och omsorg blev ett
självklart val till det vi ville bli
i framtiden.

Foto: Emma Johansson

Foto: Malin Listén

Jag besökte vård- och
omsorgsprogrammet
på
Arlandagymnasiet
och
ställde några frågor till
Pamela, Madde och Jennifer.
(Årskurs 2)
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Innebandyprofilen

på Arlandagymnasiet

Josef
Eriksson

Trivs ni på Innebandyinriktningen?
Jag tror att alla trivs väldigt
bra, dels för att det är en
harmonisk
grupp,
och
att alla krigar sig ned till
morgonträningarna var den
än är, till och med när den är i
Kolstahallen.
Spelar ni Innebandy på
fritiden eller endast på
skoltid?
Alla
som
går
på
innebandyprofilen
spelar
sporten på fritiden. Vi
representerar
fyra
olika

intervju med:
klubbar: Rosersberg, Arlanda,
Sigtuna och Djurgården.
Vad är skillnaden med att
spela Innebandy på skoltid
jämfört med att spela på
fritiden?
Den största skillnaden på
profilen är att vi är mycket
färre, vi fokuserar mer på
individen på profilen medan
man fokuserar mer på gruppen
på klubblagsträningarna.
Vilka tider har ni träning
och vilka dagar?
Vi har alltid träningar från
klockan 8:00-ca 9:30. Vi väljer
mellan fyra tillfällen: måndag,
tisdag, torsdag och fredag.
Har du någon innebandyspelare som du ser upp till,
och varför?
Rasmus Sundstedt, han är
outstanding på innebandy-

Foto: Jesper Jansson/ Action pix

Hur ofta spelar ni innebandy
per vecka?
Det varierar från vecka till
vecka, vi har som mål att
hinna med två till tre pass
per vecka. Vi har även tillfälle
att gymma en gång i veckan.
Gymtillfället är frivilligt.

idrott

Namn: Adam Hellström
Klass: SAS13 (Sista året på
gymnasiet)
Ålder: 18 år
Klubblag: Djurgårdens IF IBS
Tröjnummer: 69
Tidigare klubblag: Arlanda
IBK och Rosersberg IK
plan och kan göra allt möjligt.
Vad är det bästa med
innebandyprofilen?
Det bästa är att man får en
annan träning än vad man får
med sitt klubblag.
Hur mycket känner du att du
har utvecklats?
Under dessa tre år har jag
utvecklats enormt mycket.
Jag tror att det är mycket på
grund av träningen vi kör.

I det här fallet tror jag att jag
talar för alla på profilen.
Varför
valde
du
Arlandagymnasiet?
Den ligger så bra till
geografiskt. Och med tanke
på att jag har samma tränare i
mitt klubblag och på profilen
har jag godare förutsättningar.
Varför tycker du att man ska
välja Innebandyinriktingen
på Arlandagymnasiet?

Den simpla anledningen att
välja AGY är att man som
spelare garanterat kommer att
utvecklas oavsett vad man har
för ambitionsnivå. Tränaren
Magnus ”Binge” Jäderlund
som håller i profilen är kunnig
och kan sin sak, han ser alltid
till individens bästa! Du kan
kombinera studierna på ett
bra sätt. Studierna kommer
inte att påverkas negativt

av träningarna,
positivt.

snarare

Eleverna på handelsprogrammet har en
egen butik och får driva företag på skoltid
Sitter du och funderar på vad
du ska läsa på gymnasiet?
Är du intresserad av handel
och administration då har
kommit rätt.

Kulturinriktning
Inför hösten 2016 har Arlandagymnasiet en ny inriktning, nämligen Kultur.
Elever som söker till Arlandagymnasiets olika program
har möjligheten att söka till
en kulturinriktning där man
får välja mellan dans, sång
eller teater. Eleverna tränar
ihop med en lärare från kulturskolan fyra gånger i veckan, dels individuellt men även
i grupp. Under andra och
tredje året är tanken att eleverna tillsammans sätter ihop
en musikal för både skolan
och allmänheten.
För att slippa välja
Anna-Karin Sundström, rektor på Arlandagymnasiet,
berättar att anledningen till
det nya tillvalet är för att
elever som vill läsa ett teoretiskt program med fortfar-
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Nasrin
Mohamoud

ande vill hålla med på sång
eller dans, ska få göra det.
– Det finns många elever som
slutar nian och vill fortsätta
med dans, sång eller teater.
Då är alternativet att man
går ett estetprogram men så
kanske man ändå vill bli jurist, ekonom, journalist eller
läkare. Då är detta en jättebra möjlighet för de elever
som vill fortsätta med det de
tycker är kul, istället för att
behöva välja att gå till exempel ekonomprogrammet och
estetprogrammet.”
Anna-Karin Sundström menar även att man i allt större
uträckning märkt att den typ
av kunskap som elever som
utövar ett kulturval får, även
spiller av sig på andra kunskapsområden.

Handelsprogrammet är ett
yrkesförberedande program
som ger dig möjligheten
att börja jobba direkt efter
gymnasiet. På skolan finns
en butik där eleverna lär
sig om försäljning och
entreprenörskap genom att
driva ett eget företag.

Lorena Braho från HA13
valde att starta ett UF-företag
där de sålde bivaxljus som var
miljövänliga. Hon tycker att
det har gått bra med att sälja
ljusen och att det är väldigt
bra att Arlandagymnasiet
ger eleverna den möjligheten
att kunna få använda sina
kunskaper genom olika
metoder.

handel

Arbaz Ahmed valde också
att starta ett UF-företag
där de sålde kuddar för
säkerhetsbälten. Han tycker
det är roligt att starta ett UFföretag, han fick en drivkänsla
och vill gärna fortsätta med
detta i framtiden.

Eleverna har också möjlighet
att starta företag där de till
exempel kan tillverka sina
egna produkter och sälja
dessa. De får lära sig hur
affärsverksamhet fungerar på
riktigt.
Yrken inom handel och
administration
förutsätter
kontakter mellan människor
och därför är service och
kommunikation
centrala
delar på programmet.
Vi valde att intervjua två elever
från
handelsprogrammet;
Arbaz Ahmed och Lorena
Braho.

Foto: Aqsa Noreen Azam

Foto: Malin Listén

Aqsa Noreen Azam &
Madeleine Jatta

Lorena Braho och Abraz Ahmed HA13
www.arlandagymnasiet.se
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estet
samed
“Kärlekens triangel”
på Rosersbergs slott
Eleverna som går på Estetiska
programmet
(inriktning
estetik och media) har
många
möjligheter
att
utveckla
sina
kreativa
kunskaper och jobba med
alla möjliga estetiska uttryck
som de är intresserade av.

Vad gillar du mest på
Estetiska programmet?

Vi har många spännande
ämnen, men det som jag
skulle vilja nämna särskilt är
“Film- och TV-produktion”.
Vi har möjlighet att lära oss
filmhistoria, dramaturgiska
kurvan, att analysera filmer,
skriva manus och hur man
skapar en film. Det bästa
är att vi kan filma själva.
Vi jobbar med olika slags
genrer och filmer. Vi brukar
få ett tema av läraren som
ofta är väldigt fritt, som till
exempel “Stumfilm”. Man
kan filma i den genre man
vill, det kan vara skräck,
drama eller vad som helst.
Man får många idéer på en
gång och det svåraste är att
välja. Jag tycker att det som
är intressant är att man kan
prova sig fram i olika roller,
som regissör, skådespelare
osv. Jag gillar absolut allt som

man kan göra i den kursen.
När man skådespelar får man
också möjlighet att vara olika
personer – från ängel till
mördare.

måste passa filmens tema och
tiden som man “flyttar sig” till.
Vi fick filma på Rosersbergs
slott och självklart fick vi ett
A i betyg.

Kan du berätta lite mer
detaljerat om något projekt
som ni gjorde?

Finns det nånting annat
som du vill ta upp?

Först skriver vi manuset,
storyboard, dramaturgiska
kurvan och delar roller. Vi får
minst en månad på att göra
klart filmen och presentera
den. Jag tycker att just tema
“Stumfilm” var den roligaste
för att man fick möjlighet att
hoppa bak i tiden. Istället för
att prata skulle man lägga till
textrutor och därför hade
man inte så mycket dialog i
filmen, men det försämrade
inte filmen utan tvärtom det
gjorde filmen speciell. Vi
skulle lägga till effekter och
musik som gjorde filmen så
lika gamla filmer som möjligt.
Jag tycker att det som också
är jätteroligt är att man ska ha
i passande kläder. Så jag fick
klä mig i en lång klänning,
handskar och en kappa. Håret
skulle passa in och jag var
tvungen att även ta bort min
piercing. Jag tar det på ett
seriöst sätt och tycker att allt

Den kreativa
förmågan
utvecklas inte bara genom
många estetiska kurser, utan
också genom intressanta
människors
föreläsningar
och tillfällen då vi besöker
ställen som Moderna Museet,
Fotografiska Museet och
andra utställningar. Samtidigt
besök på inspelningen av
tv-programmet Partaj eller
sändning av ett eget program
på Radio Sigtuna ger en
oerhört nyttig möjlighet att
testa på yrkeslivet från olika
branscher.

Vad skulle du vilja säga
till dem som vill börja på
Estetiska programmet?
För det flesta har vi praktiska
ämne med estetisk inriktning
som gör vår program
väldigt speciell. Så om du
är intresserad av det som vi
jobbar med och har kreativt
tänkande, ska du välja oss.

Foto: Malin Listén

Daria
Caisin

Senad
Durmic

Studiebesök

TV-inspelningar
Eleverna på Samhällsve t e n k ap s pro g r am m e t
med inriktning Media
har under sina kurser
Medieproduktion 1 och
2 fått vara publik i flera
olika tv-program. Ett av
programmen var Partaj som
sänds på Kanal 5. Eleverna
fick under en novemberdag
besöka
studion
på
Hangövägen i Stockholm.
Under inspelningsdagen
fick eleverna se massor
med
underhållande
sketcher och träffa kändisar
som Christine Meltzer,
Johan Petersson, Oscar Zia
med mera! Eleverna på
programmet tyckte det var
ett kul och lärorikt besök.
Det uppskattades även att
eleverna fick en ersättning

med AGY

på några hundralappar
från tv-bolaget! I höstas
besökte eleverna även
TV4-studion i Stockholm
på inspelningen av Jenny
Strömstedt. Programmet
gästades av komikern
Morgan Alling, youtubern
Clara Henry och vår vice
stadsminister Åsa Romson
(MP). Det var en speciell
inspelning med intressanta
samtalsämnen och massor
med överraskningar!

Foto: Malin Listén

Radioinspelning på Radio Sigtuna 88,2

“Vi har möjlighet att lära oss filmhistoria, dramaturgiska
kurvan, att analysera filmer, skriva manuset och hur
man skapar en film.”
Daria Caisin
Gå in på https://www.youtube.com/watch?v=TmYlF--Ifsw för att se stumfilmen
www.arlandagymnasiet.se

sändningar ligger de uppe
på Radio Sigtunas hemsida.
Lisa
Hammarlund
Foto: Lisa Hammarlund

Arlandagymnasiet
har
sedan många år tillbaka
haft ett samarbete med den
lokala radiostationen Radio
Sigtuna 88,2 MHz. Detta har
gett eleverna på Samhälls
vetenskapsprogrammet
med inriktning Media
chansen att producera
sina egna radioprogram
i direktsändning. Under
hösten har bland annat
psykisk ohälsa, mobbning
och traditioner diskuterats
flitigt i ungdomarnas
radiosändningar. Många
uppskattade möjligheten
och fick med sig goda
kunskaper om hur det är
att sända radio, med allt
vad det innebär. Om ni
vill lyssna på elevernas

Besök radiosigtuna.se
för att lyssna på
elevernas program
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Nu jobbar Daniel som
kock på Stora Brännbo

restaurangg

Emma
Johansson

Vad tyckte du om din skoltid?
Jag tycker att den var bra
och den var rolig. Vi var få i
klassen, 8 st.
Vad fick dig att välja
Arlandagymnasiet?
Avståndet, jag bodde i stort
sett på landet, det var nära
och jag hade svårt att ta mig
till vissa ställen.
Varför valde du restaurang?
Jag kommer från en restaurangfamilj i stort sett, alla är
hantverkare … hela familjen.
Vad lärde du sig under din
tid på Arlandagymnasiet?
Mycket hygien, information
om varor i livsmedelskunskap, mycket detaljerad information. Mycket av det har jag
med mig idag.
Har du gått någon mer restaurangutbildning efter dina
gymnasieår?
Ja, jag har gått några kurser,
ingen hel utbildning, men
t.ex. fisk- och skaldjur, och
teknik- och tävling.
Vad gjorde du efter
studenten?
Jag började jobba, tre dagar
efter studenten, i Uppsala i
köket på en à la carte-krog.
Det var fullt ös. En heltidstjänst i 3 månader.

Musikföreningen

Berätta om din resa från att
du tog studenten tills idag!
Jag började jobba på en gång
och har näst intill inte varit
ledig tills idag. Olika säsongsjobb och vikariat. Här på
Stora Brännbo har jag jobbat
sen 1,5 år tillbaka.
Du har tävlat i matlagning
också, hur kommer det sig
att du började med det?
Jag har alltid tyckt om just
mattävlingar, som t.ex. Årets
Kock. Har inte själv tävlat där
än men det kommer… Jag
har tävlat inom konferensvärlden, där man får t.ex en
halvtimma på sig att laga en
varmrätt. Det går väldigt fort.
Jag har varit med i 3-4 stycken
tävlingar och det har gått bra!
Det kommer en tävling nu till
sommaren också så det ska
bli kul. Senast så kom jag tvåa
i Europa så nu vill jag ta revansch!
Var hålls tävlingarna?
Vi tävlande först i Sverige,
de första deltävlingarna, som
jag vann. Sen var vi i Milano,
i Italien, och tävlade. Vid det
laget var det ungefär 4 st som
var med, som hade blivit uttagna från olika länder.
Hur går det till när man tävlar i matlagning?
Det beror lite på vilken tävling man tävlar i, men i Årets

Nasrin
Mohamoud

På Arlandagymnasiet finns
det flera föreningar, bland annat en mycket aktiv
musikförening. I höstas fick musikföreningen besök av
estetelever från Hudikgymnasiet. Eleverna spenderade ett
helt dygn tillsammans i skolans lokaler för att repa inför
tisdagens lunchkonsert. Under tisdagen genomfördes den
gemensamma lunchkonserten i skolans ljusgård.

Foto: Malin Listén
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Kock tex så har du ju ett antal
timmar på dig, så där har de
lååång tid att förbereda innan
och du kan vara perfektionist.
Men i de andra tävlingarna,
då går det fort; du får råvaror
i en korg och vet ingenting innan, du lagar någonting och
ska slå de andra.
Vad är roligast att laga?
Desserter! Jag är en dessertkille.
Vad är det roligaste med att
jobba med mat?
Svårt att säga, men det är kul
att laga mat och man får vara
kreativ. Här får man vara med
och bestämma under hela
processen. Man får planera
nya menyer och komma med
nya idéer och allt sådant.
Var Arlandagymnasiet en
viktig del i din karriär?
Ja det var det, delvis för att man
måste ju ha en utbildning, det
är många som kräver det och
så var det lärorikt. Jag sökte
först jobb på mina betyg, men
sen är min bror kock och
köksmästare på bra ställen,
så det är så jag kommit in i
branschen. Det är alltid bra
att ha bra betyg men i den här
branschen får du jobba om du
känner folk.
Hur ser dina framtidsplaner
ut?

Micke Kågered
besökte Fordon

Namn: Daniel Gustavsson
Ålder: 24 år
Arbetsplats: Stora Brännbo
Läste på Restaurang- och livsmedelsprogrammet
på Arlandagymnasiet
Jag har inte tänkt sluta i alla
fall. Förhoppningsvis kommer
jag vilja jobba med mat. Man
måste ju alltid prova nya
saker och utveckla sig själv.
Det går inte att bara köra på
samma saker, det blir tråkigt
i längden och det är därför
man byter jobb ibland. Det är
första gången jag har stannat
så här länge på ett och samma
jobb som nu så jag trivs bra.

Malin
Listen

På tisdagen 15 mars kom Europamästaren i Dragracing,
Micke Kågered, på besök till Fordonsprogrammet. Med
sig hade han sin fina Mustang som han använder när han
tävlar i banracing. Ett uppskattat besök som avslutades med
utlottning av fina kepsar och ett verktygsset.

Foto: Malin Listén

Foto: Malin Listén
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Hela denna tidning är en annons från
Arlandagymnasiet

välgörenhet är en
Det är onsdag den 21
oktober
och
det
är
dags för Draknästet på
Arlandagymnasiet.
Dagen är uppdelad i två
delar. Först ut är elever
från
Handelsprogrammet,
Fordonsprogrammet
och
R e s t au r an g pro g r am m e t .
Lokalen fylls av lärare, UFföretagare, åskådare och så
kallade drakar. Det är en
nervös och förväntansfull
stämning, spänningen ligger
i luften och rektor Anna
Karin
Sundmark
hälsar
glatt välkommen till årets
draknäste. Hon berättar att
hon är förväntansfull inför
dagen och introducerar
första gruppen som får gå
upp framför drakarna och
presentera sin affärsidé, hur
de har tänkt, deras plan,
budget, hur de har tänkt
marknadsföra sig och allas
roller i företaget.
Markus
Johansson
från
Handelsprogrammet berättar
om hans UFs företag som
han har med sina kollegor.
Power-Up UF. De ska sälja
Powerbags, portabla laddare,
och vinsten ska gå till utgifter
för studenten. Han berättar
hur extremt nervös han var
inför att presentera deras
affärsidé för drakarna. Men
att det efter ett tag lättade
och flöt på bra ändå. Han
berättar att de har övat på vad
de ska säga och hur de ska
presentera sin idé varje dag i
två veckors tid. De fick enligt
honom både positiv och
negativ respons, men att de
är nöjda. De funderar på att
delta i olika tävlingar och UFmässor under UF-året men
inget är klart än, det återstår
att se. Markus förklarar även
att det är väldigt kul att ha
ett UF-företag men att det
kan vara extremt stressande
emellanåt.
Juryn, eller de så kallade
drakarna, ger råd och tips
om vad som kan vara bra att
tänka på, ifrågasätter och ger
konstruktiv kritik. Att skänka
pengarna man tjänar till

www.arlandagymnasiet.se

återkommande idé från
många av UF-företagarna
men som får kritik av
drakarna. De säger att det är
en fin tanke, men att ha ett
UF-företag går ut på att tjäna
pengar och känna på hur det
är att ha ett företag på riktigt.
Då måste man tjäna pengar
för att kunna dela ut bland
annat löner och andra utgifter
då har man inte möjlighet att
skänka bort allt. Det är viktigt
att bygga upp ett företag
och för det krävs pengar. De
påpekar flera gånger vikten av
att se det som ett riktigt
företag och ta detta på stort
allvar.
Några presentationer senare
så bryts det för 5 minuters
paus, och många av de

Draknästet på
Arlandagymasiet
Emma
Johansson

om man har en nisch på sitt
företag. Hon vill att det ska
vara verklighetsförankrat och
tycker UF-företagarna ska se
det som att de driver företag
på riktigt. Hittills tycker hon
att presentationerna har varit
jättebra och att kvalitén är
hög än så länge. Hon berättar
att hon är bekymrad och
saknar en presentation av UFföretagarna om vad företag
faktiskt kan bidra med till
samhället.
Stolarna i lokalen fylls snabbt
på igen och presentationerna
fortsätter entusiastiskt av
flera UF-företagare. En annan
återkommande kritik från
drakarna är att företagen
måste våga ta betalt för sina
varor och även våga tro på att

De är sex personer som
driver företaget och heter
Fit & Strong UF, de ska sälja
träningströjor i material som
andas. De berättar att även
de är nervösa men att de tror
på deras affärsidé så de ser
fram emot presentationen
och tycker det ska bli riktigt
spännande att presentera
deras företag för drakarna. De
berättar hur de har förberett
sig inför detta med talkort
och övning inför varandra
i timmar. De har verkligen
pluggat på deras manus och
allt därtill. De funderar på att
skicka in deras affärsplan i
tävlingar, men det återstår
att se ifall de blir uttagna från
skolan först. De satsar även på
att göra en monter under UFmässan och berättar glatt om
deras idé om en bänkpress i

slut passar vi på att hugga tag i
en annan av drakarna. Denna
gång blir det Olle Larsson,
detta är hans andra år som
drake och han berättar att
det är roligt att dela med sig
av entreprenörskap. Eftersom
han själv är entreprenör
och driver företag tycker
han det är kul att dela med
sig av tips och råd. Han vill
gärna inspirera till de som
förhoppningsvis
kommer
driva företag i framtiden och
inte ta andra vanliga tråkiga
jobb. Själv driver han eller är
delaktig i uppemot 20 företag,
bland annat ett byggföretag
som bygger allt från gym till
restauranger, de är delaktiga i
stora projekt som bland annat
ombyggnaden av Wenngarns
Slott. På draknästet letar han
efter människor som har

På draknästet letar han efter människor som har passion och tycker det är
roligt och ser glädjen i att skapa ett eget företag. Det är viktigt att våga och
montern som de sedan skulle
passion och tycker det är roligt
man ska brinna för det man gör.
nervösa eleverna kan äntligen
pusta ut. Folk går ut ur lokalen
för en bensträckare och vi på
skoltidningen smiter fram för
att intervjua en av drakarna.
Annika Bröms nappar och
berättar att hon är regionchef
för Svensk Näringsliv i
Stockholm, hon sitter även
i UF Stockholms styrelse
och juryn för i år. Hon blev
därför tillfrågad att vara
drake och blev jätteglad av
förfrågningen.
Hon berättar entusiastiskt hur
kul och spännande hon tycker
det är att se företagen i den
här tidiga fasen av processen.
Hon förklarar att hon letar
efter något unikt och gillar

de kommer sälja sina
produkter. Våga producera
mer och sätt det pris som
du faktiskt kommer tjäna
pengar på. När de sista gjort
sina presentationer från de
här klasserna bryts det för
lunchpaus. Någon timme
senare fylls lokalen upp
igen, men denna gång med
ekonomielever. Det är ett
mindre antal elever som
sätter sig tillrätta på stolarna,
redo att presentera sina UFföretag men spänningen i
luften är den samma som
på förmiddagen. Nervös
och förväntansfull. Rasmus
Karlsson och Viktor Nyberg
från
Ekonomiprogrammet
berättar om deras UF-företag.

kunna anordna tävlingar med.
Viktor berättar att det är kul
att ha ett UF-företag och att
det blir något helt annat från
den vanliga skolan. Rasmus
instämmer och tycker det är
roligaste kursen hittills. De
ser deras största utmaning
som att få deras produkt såld
och uppfylla alla krav som
ställs. De berättar att deras
tröja kostar 200 kronor och
skulle bli glada om folk köpte
den. Av ekonomieleverna är
det många som är inriktade
på träning och hälsa. Men
det finns även stor variation
av affärsidéer i denna
idrottsklass. Efter att alla
Arlandagymnasiets
UFföretagare har presenterat
sina idéer och draknästet är

och ser glädjen i att skapa ett
eget företag. Det är viktigt att
våga och man ska brinna för
det man gör. Han beskriver
att han är jätteimponerad och
personligen gillar han citat.
Därför var FriskareSverigeUF
som sålde t-shirts med citat
på, hans personliga favorit.
Det är roligt och inspirerande
om man hittar riktigt bra
citat som kan inspirera till
att göra världen bättre och
friskare. Olle tycker att
årets UF-företagare från
Arlandagymnasiet har vart
jätteduktiga och till och med
ännu bättre än förra årets
deltagare. Han berömmer
eleverna för att vara väl
förberedda och för deras bra
tankar och idéer.

7

Hela denna tidning är en annons från
Arlandagymnasiet

natur

Gymnasiearbetet på
Naturvetenskapsprogrammet

Vad gör du för gymnasiearbete?
Jag gör ett gymnasiearbete
om slitage av vardagsföremål.
Hur funkar det? Vad går det
ut på?
Jag undersöker hur stor volym
av föremål som slits bort efter
användning. Alltså undersöker nya och gamla vardagsföremål. Till exempel rakhyvlar, nycklar, mynt och saxar.
Sen kommer jag komma fram
till ifall det behöver utvecklas.
Exempelvis rakbladen slits ju
väldigt fort.
Varför gör du just det här?
Pappa har på sitt jobb väldigt
bra maskiner man kan använda sig av till mitt arbete, så då
såg jag det som en möjlighet
att utnyttja dem för att ta reda
på vad som händer vid slitage.
Hur skiljer sig gymnasieabetet från de andra lektionerna?
Det är en större fördjupning
och en större uppsats. Det blir
nog upp till 10, 20 sidor. Vi
som går natur ska skriva en
labbrapport. Utförande, bakgrund och så vidare.

MATHILDA WALLÉN
Vad gör du för gymnasiearbete? Jag testar olika bakteriedödande medel.
Hur funkar det? Vad går det
ut på?
Jag fokuserar på saker som
man har i hemmet, bland
annat citron och vitlök.
Det har ju de allra flesta
hemma. Många påstår att
det till exempel hjälper mot
förkylningar om man äter en
vitlöksklyfta, dricker te med
citron och så vidare. Då undrar
jag om det verkligen hjälper
eller om det bara är en skröna.
Kan de här ämnena faktiskt
döda bakterier? Då testar jag
det på olika bakterier. Det kan
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Vad gör du för gymnasiearbete?
Jag mäter vätsketryck i olika
temperaturer.

Varför gör du just det här?
Jag gör det här för att få se om
det finns något samband mellan temperatur och vätsketryck och det har jag kommit
fram till att det finns!

Vad går det ut på?
Det går ut på att jag först kollar vätsketrycket i prover med
glycerol, vatten och matolja.
Först i kylskåpet där jag lägger dem i tre dagar. I kylskåpet minskar vätsketrycket i
alla vätskorna. Sedan tar jag
ut dem i rumstemperatur och
då blir vätsketrycket normalt
igen. Efter det lägger jag dem
i kokande vatten och då ökar
vätsketrycket i alla vätskor.

Hur skiljer sig gymnasiearbetet från de andra
lektionerna?
Det gör det inte så mycket
egentligen. Fysik och det
gymnasiearbete jag gör hör
ihop väldigt mycket, så det
skiljer sig inte så mycket. Men
gymnasiearbetet är lite som
en labbrapport bara att det
är mer avancerat. Men man
måste lägga mer tid på det här
arbetet så det skiljer sig där.

SAMUEL TÖRNQVIST
GUSTAV FRÖDEBERG

och sen gjorde vi likadant fast
med uv- ljus. Sen renade vi
det igen och så höll vi på tills
vi hade fått ett test på alla.

LAVIN DAVLUND

Vad tycker du om upplägget
och att det är så fritt?
Både bra och dåligt. Bra för
att man får välja exakt vad
man vill göra. Men det är ju så
stort så det kan vara lite svårt
att välja. Läraren vill att man
ska göra så avsmalnat som
möjligt. Så ibland kan det bli
lite för fritt.
Är det skönt att man bara
kan få E?
För oss så har vi Naturspecialisering också, vilket
innebär att man har chans att
få ett högre betyg i den kursen
från gymnasiearbetet. Det är
både skönt och dåligt.
Hur ser en vanlig skoldag ut
på Natur?
Jaa... de som inte har elitidrottsinriktning börjar 10.10
varje dag vilket är skönt. Det
är bra att man får hålla på
med både biologi, fysik, kemi
om man tycker det är kul. Det
är inte heller allt för långa
dagar, så det är bra schema.
Vilket är ditt favoritämne
och varför?
Jag vet inte riktigt om jag har
något faktiskt men kemi är
roligt. Man gör roliga labbar
ibland.
ju vara lite olika från bakterie
till bakterie.
Har du kommit fram till om
det funkar eller inte?
Än så länge har jag bara gjort
ett test, och inte det riktiga
experimentet så det kan finnas en del felkällor eftersom
att jag bara testat en gång hittills. Jag har 4 olika plattor så
jag ska pröva fler gånger. Jag
ska göra samma försök och se
om jag får samma resultat på
alla. Då är det ju mer troligt
att det stämmer ifall man får
samma svar på alla. Så det inte
bara blivit av en slump.
Hur skiljer sig gymnasiearbetet från andra lektioner?
Det här är mer eget ansvar,
man får styra sig själv.

Vad gör ni för gymnasiearbete?
Vi försöker rena vatten för att
se vilken reningsmetod som
fungerar bäst.
Hur funkar det? Vad går det
ut på?
Vi ska se vilken reningsmetod
som är bäst av UV och klor, vi
har odlat bakterier i en 5 liters bunke. Vi har ett akvarium
med en pump och uv-ljus och
så har vi hällt i bakterier i akvariet och gjort ett referensvärde. Vi renade det med klor

Hur odlar man bakterier?
Det är vår lärare som köpt
dom till oss, sen tog vi en viss
mängd av bakterierna och
hällde ner i en bunke. Efter
varje test lägger vi in dom i ett
värmeskåp på 37 grader för
att de ska växa till sig.

Vilket är ditt favoritämne?
Mitt favoritämne är nog historia.
Hur skiljer sig gymnasiearbetet från de andra lektionerna?
Det är så otroligt stort och
det finns mycket att göra. Jag
tycker dock att man borde
kunna få möjlighet till högre
betyg än E. Med tanke på hur
mycket jobb man lägger ner
på det.
Vad tycker ni om upplägget?
Det är bra!

Varför gör ni just det här?
För att vi är simmare och
tänkte det skulle vara kul att
testa hur klor fungerar och
hur mycket kolibakterier man
får i sig.

Vilket är era favoritämnen
och varför?
Båda svarar “idrott” i kör
(elitidrottare i simning).

dagar och resten halv tre, så
jag går ju aldrig sent. Vilket är
väldigt skönt.

och jag har ganska lätt för
det. Matte tycker jag är väldigt svårt och då blir det inte
så kul. Man tycker ju det som
man är bra på blir roligt.

Vad tycker du om upplägget?
Det är bra om man kan och
är driven själv, det är ju jobbigt om man är beroende av
läraren hela tiden. Men man
får ha ganska mycket disciplin. Man vill ju inte spara allting till sista veckan.
Hur ser en vanlig skoldag ut
på Natur? Vad har ni för ämnen? Det är olika från år till
år, men nu sista året så kommer de här svårare kurserna
som Fysik 2, Kemi 2 och
Matte 5, men vi har ganska
lugna dagar trotts allt. Hänger
man med på lektionerna så
behöver man inte göra så mycket hemma. Vi har i alla fall
jättebra schema. Jag börjar 10
i stort sett varje dag, plus att
jag slutar kvart över ett två

Vad tycker du om upplägget?
Det är väldigt kul, för man får
välja själv vad som intresserar
en och kan välja utifrån det.
Det var dock väldigt svårt att
bestämma sig i början, jag
frågade läraren om tips på
vad jag skulle kunna välja och
då föreslog hon att jag kunde
arbeta med tryck. Jag började
fundera lite och bestämde mig
sedan för vätsketryck. Jag sökte runt en del på internet och
då tänkte jag att vätsketryck i
olika temperaturer skulle bli
intressant.

Foto: Emma Johansson

Foto: Emma Johansson

JOHANNA GÅHLIN

Emma
Johansson

Vilket är ditt favoritämne?
Biologi, för det är intressant
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Hela denna tidning är en annons från
Arlandagymnasiet

Eleverna på restaurang- och
livsmedelsprogrammet hade
ett test på att laga mat på
begränsad tid.
Eleverna med inriktning kock
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av
utskottsordförandena
och när den var över var
det dags för omröstning
då resolutionen antingen
godkändes eller nekades. Det
märktes tydligt att flera av
delegaterna hade gjort detta
flera gånger förut och även de
väldigt unga såg ut som minivuxna i deras formella klädsel.
Något som också sken igenom
var hur engagerade eleverna
var, det allra flesta var väl
förberedda och kunde sakligt
och proffsigt argumentera
för sin sak. En av dessa elever
är 16-åriga Emma från Den
Haag, Nederländerna, hon
var en delegat för Venezuela
under rollspelet. Hon

berättade att hon deltagit i
fyra FN-rollspel tidigare, men
att hon aldrig deltagit i ett på
Bonaventura förut. Emma
menar att man inte bara lär
känna nya människor utan
att man även lär sig hur olika
länder samarbetar i FN. ”Det
är också väldigt bra för att lära
sig argumentera” tillade hon
entusiastiskt. Helgen bestod
inte enbart av debatter och
resolutioner utan på kvällen
åkte eleverna antingen hem
till sig eller, som fallet för
Arlandagymnasiets
elever
var, hem till de värdfamiljer
som valt att öppna sina hem
för dem. En fest hade också
anordnats för alla som på

Therese
Moberg

något vis var en del av
BONAMUN 2015. Oavsett
om man kom dit som
nybörjare eller har deltagit
flera gånger tidigare hade alla
något gemensamt i slutet av
helgen, nämligen det faktum
att alla lärt känna helt nya
människor och har flera nya
erfarenheter och lärdomar
med sig för framtida bruk.
För de svenska eleverna
kan erfarenheten av att ha
upplevt det riktiga holländska
familjelivet räknas in.

Delegater som deltog i det internationella
FN-rollspelet i Holland

restaurang

Foto: Shewit Hailemichael

På kvällen den 24 september
landade ett fullsatt plan på
Schiphol Airport i Holland,
bland alla passagerare fanns
sju elever och två lärare från
Arlandagymnasiet. Efter att
ha lokaliserat bagaget väntade
en kort tågresa till Leiden,
där det internationella FNrollspelet BONAMUN skulle
hållas. Under promenaden
från tågstationen till hotellet
gick det inte att undgå vilken
gammalmodigt pittoresk stad
Leiden var. De traditionella
byggnaderna och ån som
gick genom mitten av staden
fick det att kännas som att
gruppen hade blivit skickade
några hundra år tillbaka
i tiden. Morgonen därpå
gick färden till Bonaventura
College, där gruppen fick
namnskyltar där det stod vilka
länder de skulle representera;
Arlandagymnasiets
elever
representerade i år Italien
samt Quatar. Tillsammans
med namnet på landet stod
det vilket utskott delegaterna

skulle tillhöra. Efter en lunch
bestående av smörgåsar
i ett högljutt och stökigt
fikarum infann sig alla som
för första gången skulle delta
i ett FN-rollspel i en ”First
Timer workshop”. Varje stol
i klassrummet var upptagen
och flera elever fick stå
lutade mot väggen längst
bak i klassrummet medan de
lyssnade fokuserat på en äldre
och mer erfaren elev som
förklarade alla nödvändiga
begrepp. Först vid halv
två började FN-rollspelet
på riktigt och alla utskott
befann sig i sina rum fram
till 16.15. Första dagen var
det meningen att delegaterna
skulle ha ”lobbying” vilket
innebär att de olika länderna
ganska avslappnat vandrade
runt i rummet och försökte
diskutera sig fram till
resolutioner som det senare
skulle röstas om. Eftersom
eleverna kom från olika
bakgrunder
med
olika
erfarenhet av liknande event
visade de på flera olika
nivåer. Under dag två inledde
de flesta utskotten öppen
debatt vilket innebar att
resolutioner
presenterades
och debatterades om, alla
delegater
var
välkomna
att säga sitt lands åsikt i
ärendet, de var även tillåtna
att framföra ändringsförslag.
Tiden för debatten reglerades

Holland

Foto: Therese Moberg

Den 24 september böt fem
elever den bekväma vardagen
på
Arlandagymnasiet
mot nya utmaningar på
Bonaventuracollege i Holland.
De deltog under tre dagar i ett
internationellt FN-rollpsel och
fick chansen att lära känna
helt nya människor samt en ny
kultur.

internationellt
FN-rollspel i

Shewit
Hailemichael

Matlagning som i Sveriges Mästerkock

fick laga mat på begränsad
tid med råvaror som var
förberedda inför detta. De
skulle laga två rätter; förrätt
och varmrätt. Eleverna visste
inte i förväg att detta skulle

hända och de var tvungna
att komma på vilka receptet
de skulle använda. De fick
tid mellan 8:00-12:00 för att
komma på recept, laga maten
och servera. Alltså skulle de
vara klara och maten serverad
vid 12-tiden.
– Det var en rolig utmaning,
där man testar sina kunskaper,
säger Elias Fagerlund och

berättar vidare att han var
nöjd med sitt resultat.
Getkanok Chatsuwan var
nöjd med både smaken
och presentationen men
tyckte att det finns alltid
något man kan göra bättre.
Syftet med detta var enligt
läraren Christian Nordgren att

eleverna ska visa sina
kunskaper på ett aktivt sätt
genom att komma på ett
recept som är lämpligt med de
förberedda råvarorna och vara
klara i tid. På restaurangen
brukar de få beställningarna
en dag innan men nu skulle
de vara kreativa och komma
på receptet på kort tid.
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Rosalinas
gymnasiearbete
i Libanon

Rosalina var där i 5 dagar
och besökte olika områden
i Beirut för att träffa olika
familjer och ta del av deras
livssituation. Hon besökte
också ett flyktingläger nära
gränsen till Syrien (UNICEF)
och en skola för flyktingbarn.
Hur fick du idén till ditt
gymnasiearbete?
Flyktingkrisen är ju väldigt
aktuell, både i Sverige och
i Libanon där jag kommer
ifrån. I Libanon har jag på
nära håll också sett hur mycket
flyktingar det är som kommer
dit eftersom det är så nära
Syrien. Jag tänkte att, eftersom
jag är jätteintresserad och
insatt i krisen, att jag ville se
hur det faktisk är att leva som
flykting och försöka hjälpa
till. Därför valde jag attt göra
det här som gymnasiearbete.

Foto: Rosalina Tannouri

Varför just Libanon?
Det är ju en fördel att jag
kommer från Libanon, jag
kan språket och har släktingar
där. Samtidigt är Libanon
nära Syrien och alla i Libanon
blir ju direkt berörda av
problemet i grannlandet.
Dessutom är min moster
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politiker i Libanon och har
kontakter i landet. Det finns
även ett flyktingläger precis
vid gränsen till Syrien. Alla
invånare i Libanon blir ju
direkt berörda av det som
händer och har starka åsikter
kring flyktingkrisen. Så att
åka till Libanon gav också
en verkligare bild, jämfört
med om jag skulle besöka en
flyktingförläggning i Sverige,
som inte alls är lika berört.
Hur hade du utformat ditt
arbete och uppdrag med
resan?
Jag åkte till ett flyktingläger och
så åkte jag till olika områden i
Libanon för att intervjua olika
familjer för att se deras syn
på det hela. I Libanon är det
väldigt uppdelat, ett område
där muslimer bor och sedan
ett område där kristna bor.
När de kristna flyktingarna
kommer till Libanon brukar
de oftast gå via kyrkan för
att få hjälp med boende och
liknande. De kristna bodde
oftast i små lägenheter med
kanske två rum medan det
mestadels var muslimer som
bodde i flyktinglägren. Så jag
behövde ju ta mig till olika
ställen för kunna se de olika
sidorna. Hade jag bara tagit
mig till flyktinglägret hade
jag bara fått se en sida. Så jag
besökte olika platser, åkte hem
till familjer, var till en kyrka
och en skola för flyktingbarn.
Vad hade du för uppdrag
eller mål med din resa?
Jag ville åka dit för att få
en klarare bild av hur de
som faktiskt är drabbade på
riktigt, har upplevt flykten.
Och jag ville även berätta
om hur Libaneserna ser
på flyktingkrisen och den
ökande flyktingmottagningen
i landet. Jag ville se hur både
flyktingarna lever men också
hur läget i Libanon ser ut,
som grannland till Syrien.
Vad var det för känslor som
kom upp i samband med ditt
uppdrag?

“Vi läser sällan om enskilda individers historia utan får
mer se flyktingkatastrofen i stort och det gör ju att vi
relaterar mindre till det.”
Rosalina Tannouri
Det var såklart väldigt
känslosamt och jag ville bryta
ihop efter varje intervju. Det
var jättekonstigt för det är ju
jag som ska ha kontroll över
det och vara stark. Men efter
varje intervju, när jag fick höra
deras historia fick jag jätteont
i hjärtat. Det är så hemskt och
speciellt när man ser hur de
små barnen får leva.

f ly ktingförläg gningar na.
Det är så lite fokus på hur
personerna som flyr sina
hemländer faktiskt lever.
Vi läser sällan om enskilda
individers historia utan får
mer se flyktingkatastrofen i
storhet och det gör ju att vi
relaterar mindre till det. Så
jag tycker det var mycket värre
än vad jag hade förväntat mig.

det finns många engagerade
människor som är där för
att hjälpa till. De leker med
barnen och jag var med
och filmade när de lärde
småbarnen en låt och sedan
sjöng tillsammans. Det finns
musikklasser där de spelar
och sjunger, så det vill ändå
att barnen ska ha hoppet kvar
för framtiden. Det var så fint!

Tycker du verkligenheten
stämmer
överens
med
mediernas bild ?
När jag var där tänkte jag
mycket på det. När vi läser om
krisen tänker vi bara på det i
stunden, och sen glömmer
vi nästan bort det, men där
insåg jag verkligen hur krisen
är en vardag för så många
människor. De lever så himla
dåligt men man hör dom
inte klaga, de är tacksamma
över att ha tak över huvudet.
Folk bodde i garage och var
tacksamma över sin tillvaro
medan vi i västvärlden klagar
över små grejer som att vi inte
får de skor vi vill ha. Vi klagar
över ytligheter medan de
kämpar för att överleva dagen
och hoppas på en framtid,
speciellt för deras barn. Så det
var självklart värre att se det
i verkligheten, jag tror inte
medierna kan ge en rättvis
bild av något så hemskt.

Vad är det starkaste minnet
du har fått med dig därifrån?
Jag tänker på flyktinglägret
jag var på, det var verkligen
hemskt. Man ser ju sånt på
reklam ibland, UNICEF har
bilder och man tänker att
det ser värre ut än vad det
är egentligen. Men när jag
var där, var det som om jag
kollade på de där filmerna av
UNICEF, det var verkligen
hemskt. De har till exempel
gjort en skola för barnen för
att de skulle fortsätta lära sig
saker och komma ifrån en
stund. Det var olika tält för
olika åldersgrupper som var
uppsatta av UNICEF. Ett tält
för 3-åringar och ett tält för
4-5 åringar och så vidare. Jag
fick verkligen se hur de gör
det bästa av situationen och

Har du några framtida
planer på att engagera dig i
flyktingfrågan?
Ja, när jag var där så pratade
jag med de som har hand om
lägret och vi pratade om att jag
skulle komma dit och arbeta
som volontär i sommar. Så det
är något som jag verkligen vill
göra och speciellt nu när det
är så aktuellt och det behövs
mycket hjälp, men nu går jag
ju i skolan. Förhoppningsvis
åker jag ner dit för att hjälpa
till i sommar, efter studenten.
Så gymnasiearbetet är något
som engagerar mig och som
jag vill fortsätta jobba med.

Vad skulle du säga är den
största skillnaden mellan
vad medierna rapporterar
och verkligheten i sig?
Jag tycker medierna lägger
mer fokus på bombningarna
och så. Jag tycker inte de
berättar så mycket om hur
det är att leva som flykting
och hur det är på själva

Foto: Rosalina Tannouri

Den 1:a november åkte
Rosalina
Tannouri
från
SAS13, ner till Libanon
för att i samband med sitt
gymnasiearbete dokumentera
och skildra den flyktingkris
som pågår i världen.

Foto: Rosalina Tannouri

Nasrin
Mohamoud
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ROS
Här gäller det att
hålla huvudet kallt

Emma
Johansson

Foton: Therese Moberg och Emma Johansson

Årskurs ett på Risk-och
räddningsprogrammet har
en
rökdykningsövning.
Det håller till på deras
övningsområde gångavstånd
från skolan i Rosersberg.
Alla samlas till en början i ett
klassrum ombytta och klara
i brandmanskläder. Läraren
Lasse och den före detta

eleven Julia går igenom och
förklarar vad dagens övning
går ut på och ber alla gå och
hämta varsitt andningspaket.
Något som är självklart för
alla elever, men som lätt kan
förvirra en utomstående.
Detta andningspaket består
av en ryggplatta som eleverna
plockar fram och sedan fäster
en gastub på. Därefter en

Ett år med E-sport
på schemat

mask och sedan en hjälm.
Det kan se komplicerat ut
när eleverna börjar koppla in
sladdar och pyser ut luft. Men
alla är väl medvetna om vad
de gör och sätter snabbt på sig
de 8 kilos tunga ryggplattorna
på ryggen. En elev berättar
att andningstuberna håller
i ungefär en kvart och att de
är nödvändiga för att man ska
kunna andas i den rökfyllda
lokalen. Dagens övning går
ut på att eleverna i par går in
med brandslangar i ett rökfyllt
rum. Deras uppgift är att hitta
två drabbade personer, vilket
i det här fallet är dockor, som
ligger någonstans i lokalen.
Rasmus Jansson berättar
att det här är deras första
rökdykning, men att det har
gjort andra saker som att
släcka eld tidigare så han är
inte nervös. Han tycker att
sådana här praktiska lektioner
är roliga och uppskattar
att man inte bara sitter i
skolbänken och skriver hela
dagarna. Gustav Fyrhammar

och Anton Hellger var först
ut och berättar att man inte
såg någonting på grund av
att de var väldigt mörkt vilket
gjorde övningen lite svår.
Man visste inte heller hur det
såg ur där inne, så det var
svårt att leda varandra. De
förklarar att de var tvungna
att prata väldigt högt för att
kunna kommunicera. Men
de har sedan tidigare fått lära
sig vad man ska ha för taktik
när man gör något sådant här.

En av dem ska hålla sig intill
väggen och en i mitten för
att det ska fungera optimalt.
De påstår att det var det dem
gjorde och var sedan klara
på tio minuter. De säger att
det är ”skitkul med sådana
här övningar” och det verkar
uppskattat av alla trots de
många minusgraderna de
måste utstå när de kastar ut
brandslangarna och sätter på
det fastfrusna vattnet innan
övningen.

topp, säger Mahdi Wandi.
Intresset för e-sport på Arlandagymnasiet är stort och
har fått ett bra mottagande på
skolan bland elever och lärare.
- Att plugga och spela är det
egentligen ingen som direkt
blir förvånad över längre,

säger Mhadi Wandi. Verkligheten har kommit ikapp
fiktionen.

idrott

Henrik
Hagerbo

I det ganska lilla, mörklagda och svala rummet har
ShadowPam och Blur just startat upp sina maskiner för
en stunds träning. Systematiskt snabbt knackande hörs
från tangentborden innan spelet startar. Sedan är det full
koncentration som gäller.
Egentligen heter killarna
Mahdi Wandi och Matthew
Ferris och läser sitt första år
på teknikprogrammet respektive estetiska programmet
med inriktning mot e-sport.
Första året är snart slut och
de trivs båda bra här på Arlandagymnasiet. Likt de andra idrottsinriktningarna på
skolan använder sig eleverna
av utökade studieplaner och
sitt individuella val för att få
tid till att utöva sin sport.
– Vi spelar ungefär fyra till

www.arlandagymnasiet.se

fem timmar i veckan på
skolan, säger Mahdi Wandi.
Men det räcker inte för att bli
bra, tillägger han. Som alla
idrottare måste man lägga ner
många timmar utöver skoltid
för att utvecklas.
Utöver själva spelandet så
läser eleverna ergonomi,
spelteori och spelanalys för att
kunna utvecklas samt viktiga
bitar som attitydfrågor om
hur och vem man är när man
spelar på nätet med andra.

Varje elev har avsatt skoltid
med sin coach för att individuellt utvecklas och de utövar
tillsammans även idrott och
yoga för att hela tiden bli bättre.
- Är man inte i fysiskt god
form så spelar man inte på

Meddelanden på skärmen
tar ShadoPans uppmärksamhet och han är snabbt inne i
matchen igen.
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Vad är bäst med Arlandagymnasiet?
Veronica Nilsson SAS13
Det bästa med Arlandagymnasiet är att det finns
många ytor som man kan
studera på. Bästa sättet att
koncentrera sig på sina
studier.

Eric Ampofo HA14
Det bästa med Arlandagymnasiet är skolmiljön, att
alla behandlar varandra som en
familj. Vi kan även välja fotboll som inriktning och blanda
något vi brinner för med våra
studier.

Vera Ingvall ES15
Det bästa med skolan är
eleverna, alla är jätte snälla
mot en och lärarna är sjukt
bra. Dessutom är medieinriktningen som jag valt
jätteintressant.

Jasmin Negash SAS14
Att det finns olika föreningar
som är aktiva, man har
mycket att göra vid sidan av
sina studier men man befinner
sig ändå i skolan. Det bästa
med skolan är att man får den
hjälp man behöver från sina
lärare.

Shehbaz Ahmad HA13
Det bästa med skolan är
människorna, omgivningen och maten. Nyckeln
till framgång är när man är
omringad av kärlek.

Är du nyfiken på hur
det är att läsa på
Arlandagymnasiet?
Varmt välkommen att
prova på!
Hör av dig till rektorerna eller de olika
programlagledarna för
programmen på skolan
om du vill följa en
klass en dag eller bara
besöka oss en stund.
Kontaktinfo finns på
hemsidan.
www.arlandagymnasiet.se

