
 

 

 

 

Velkommen til nettavisen  

Kulturen St. Paul.   

Her kan du lese om forskjellige og spennende innlegg 

og artige nyheter. Vi måler pulsen på skolen vår. Hva 

er vi opptatt av? Hva for interessant skjer rundt på 

skolen vår. 

 

Det blir gøye konkurranser, og underholdende oppgaver for de som er lei av å gjøre 

skoleoppgaver eller kjeder seg litt. 

 Vi håper derfor at du vil like denne nye måten å gjøre kjent hva vi er opptatt av på St. 

Paul skole. 

 

«Back to school» 

Av Stellberg og Guri Aronsen-Ystad  

Vi har nå vært tilbake på skolen etter flere uker med «lock down». I uke 20 åpnet 

skolen vår endelig, sammen med mange andre skoler i landet. Vi  fra valgfaget 

Innsats for andre Lokalt snakket med to elever fra skolen vår.. En av elevene har 

kommet tilbake til skolen, og den andre hadde fremdeles hjemmeskole. 

Vi takker for at begge elevene ville svare på spørsmålene våre. 

Intervjuet fra eleven som har fremdeles hjemmeskole: 
 
Hva heter du, og hvilken klasse går du på?  

Jeg heter Solea og går i 6.trinn  

Hvordan syns du at hjemmeskolen har vært?  

Jeg synes at hjemmeskole er kjedelig, men også litt deilig  

Er du lei av hjemmeskolen?  

Er lei av hjemmeskole.  

Savner du å være med de andre fra klassen din?  

Ja, savner de masse og gleder seg til å komme tilbake.  

Har det vært vanskelig ting å gjøre hjemme, og hva slags ting var vanskelig?  

Jeg har ikke hatt noen problemer i disse tider. Synes alt går fint, jeg. 

Kulturen St. Paul 
– spesialutgave «Laudato Si» 
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Vi intervjuet også Elena (7 år) som går i 2. klasse, og som 
begynte på skolen igjen sammen med resten av 
alle småskoleelevene i Norge på mandag.  
 
Det er mange som synes at det har vært vanskelig å tilpasse 
seg tiden vi har hatt eller har i hjemmeskole, men etter 
mange uker har nok de aller fleste gjort det.   
Elena sier at hun har kjedet seg mens hun 
hadde hjemmeskole, og at det var gøy å se 
vennen sine igjen da hun kom tilbake på skolebenken. 
 
Det å se vennene var det gøyeste med å begynne på skolen 
igjen, sa Elena. Dessverre lever fortsatt viruset rundt 
omkring, så smitteverntiltak må følges. Det er ikke lov å 
klemme og å holde hender, men det gjør kanskje ingenting.   
 

Elena sa at skolen var annerledes. Klassen var delt i to, og 
Elena måtte gå ut utgangen nede, selv om hun pleier å gå ut 

oppe, gjennom Arenaen. Guttene og jentene kunne ikke vaske hendene samme sted heller. 
Guttene måtte vaske hendene sine i klasserommet, og jentene måtte vaske hendene på 
toalettet. Guttene og jentene måtte også gå på do samme sted, og ikke på separate gutte- og 
jentedoer som det er til vanlig, hvis jeg skjønte det riktig.   
 

Det er en uvant tid, og det er viktig at vi hører på de som har peiling. Det å følge reglene slik Elena 
gjør er veldig viktig. Ikke bare for oss selv, men også for oss som skole, kultur og samfunn. Jeg tror 
det er viktigere enn noensinne å høre på de voksene. Det er uvant og rart å måtte gå på samme do 
som guttene, men det er mye bedre det enn at noen går bort. Hold avstand, og hør på de som vet 
best, det er viktigere enn noensinne!  
 
 

«Pulten din har 
400 ganger mer 
bakterier enn et 
vanlig toalett» 
Guri Aronsen - Ystad 
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«Lovet være du» 

Guri Aronsen-Ystad 
gurar@elev.stpaul.no  

«Vi står ikke foran to 
separate kriser, en 
miljømessig og en sosial, 
men heller med en 
kompleks krise som er 
både sosial og 
miljømessig.» – Pave 
Frans, Laudato si. 

Menneskeskapte 
klimaendringer? Det er få 
på jorden vår som setter 
spørsmåltegn ved 
klimaendringene. De 
fleste vet at det noe skjer 
med kloden vår. Det 
virker som om den er syk 
og har feber. Det er 
mange som mener at 
klimaendringene som 
skjer er menneskeskapte, 
hvorvidt de er det, det 
vet jeg ikke, men jeg vet 
at vi ikke hjelper kloden 
vår til å bli «frisk» med å 
holde på slik vi gjør. 

«Frisk»? 
Masseproduksjon, 
fabrikker, fossilt 
brennstoff og vårt 
forbrukersamfunn er 
noen av de mange 
faktorene jeg tenker på 
når jeg sier at vi ikke 
hjelper kloden vår til å bli 
«frisk». Dette problemet 
vokser og vokser, og snart 
er det for sent. Derfor 
synes jeg (og en god del 
andre) at det var bra at 
Pave Frans skrev sin 

annen encyklika – 
Laudato Si. 

Laudato Si  
Laudato Si betyr «Lovet 
være du» på tidlig 
Italiensk, og det er 
kanskje ikke så rart siden 
Pave Frans er Den 
katolske kirkens 
overhode. Laudato Si er 
Pavens andre encyklika, 
og den er datert 24. mai 
2015, men ble gitt ut for 
første gang 18. juni 2015. 
Undertittelen er Om 
omsorgen for vårt felles 
hjem. 

Det begynner med denne 
setningen som er første 
setning i Solsangen av 
Frans av Assisi: «Laudato 
si, mi signore, cun tucte le 
tue creature». Dette 
betyr: «Lovet være du, 
min Herre, med alt du har 
skapt». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
Klima- og 
miljøbeskyttelse 
I Laudato Si, skriver Pave 
Frans hovedsakelig om 
klima- og miljøbeskyttelse, 
og viktigheten av det. 
Global oppvarming er «en 
av menneskehetens 
viktigste aktuelle 
utfordringer» ifølge Paven 
vår. Han mener det er lurt å 
redusere utslippet av 
drivhusgasser, og stoppe 
forbrenningen med fossilt 
brensel. 
Forbrukersamfunnet blir 
også kritisert av Pave Frans. 
 
 

Bli hørt på 
Paven skriver om andre 
problemer også, men 
hovedsakelig om klima- og 
miljøproblemet. Dette er 
noe av det mest sentrale for 
oss unge i dag. Vi skal tross 
alt «arve» kloden en gang. 
Det er viktig å vite at vi har 
en kraft ingen andre har 
eller kan få, og det ville vært 
forferdelig trist hvis den 
ikke blir tatt i bruk. Hvis vi 
vil bli hørt er vi nødt til å si 
noe.

mailto:gurar@elev.stpaul.no


Dette kan du 

gjøre for 

miljøet! 

Av Godal, Minda Marie 

Det har vært lite å gjøre 
gjennom disse tidene, og 
det har ikke vært mye 
snakk om klima. Kanskje 
de fleste tenker at det 
ikke er så mye du kan 
gjøre når du mesteparten 
av tiden må holde deg 
inne. Nå har mange 
jobber og skoler startet 
opp igjen, og vi får lov til 
å være 20 personer 
sammen så lenge det er 
en meters avstand 
mellom alle sammen. Så 
da er det bare å begynne 
å tenke på klimaet 
igjen. Her er noen få tips 
for å få dere i gang.  

  
  

Handlenett: For å starte 
kan du begynne med å ta 
med handlenett i 
butikkene. Det er enkelt 
og praktisk, og de tar ikke 
mye plass. Man kan gå 
butikken, ta med det man 
vil og så putte det i sin 

egen pose istedenfor å ta 
med flere og flere 
plastikkposer etter når du 
går på butikken.   

 

Transport: Mange som 
skal på enten skole eller 
jobb tar ofte buss, 
bybanen eller kjører. Nå 
som koronatiden er her 
er dette en god tid å 
begynne å sykle eller gå. 
Det kan være 
en forfriskende tur og 
man får seg litt trening i 
samme slengen. Kanskje 
du ikke trenger å gå hver 
dag, men kanskje en 
gang iblant kan du gå til 
et sted i nærheten der du 
vanligvis kjører.  

  

Resirkulering: Dette er en 
enkel ting å gjøre, og man 
burde egentlig gjøre dette 
allerede. Hvis dere ikke 
gjøre det, er det bare å 
starte 
å resirkulere søppelet 
ditt. Det tar ikke lang tid 
og krever ikke mye jobb. 
Derfor er dette en perfekt 
ting å gjøre for å hjelpe 
til.  

Søppelplukking: Dette er 
viktig. Søppel finner man 

overalt nå, og det er ikke 
bra. Plukk opp søppelet 
du ser ligge på bakken og 
kast det i en søppelkasse. 
Kanskje du til og med kan 
lage en liten gruppe der 
dere går på stranda eller 
et annet sted der det 
finnes søppel og plukker 
det opp. Bare husk en 
meters avstand og ikke 
fler en 20 personer.  

mingo@elev.stpaul.no 

 

 

Foto (Privat): Elisa – 9.trinn 

 

Kilder: 
https://no.wikipedia.org/
wiki/Laudato_si%27     
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Håper at dere likte første utgaven av denne nettavisen. Vi kommer til å utgi den hver uke helt til 
sommeren, 1-2 ganger i uken. Neste gang skal det være om noe annet.  

Vi takker for at du leste denne nettavisen og håper du liker neste utgave. 

 

Har du noe vi burde ta med her, eller skjer det noe 
spennende i din klasse? Skriv til oss, da vel! 
(adressene er under innleggene) 

 

 

 

Til slutt... 

Skolen fungerer nesten som normalt:  

✓ Husk å vaske hender så ofte som mulig. Hold avstand, helst 1 meter. 

Vask pulten din og ikke glem å ta vare på de rundt deg!  

✓ Hent melk og frukt, for de som har det. 

✓ Mandag 1. juni: Skolefri – 2. Pinsedag 

 


