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Intervju med  en 

ungdom om rasisme. 

PULSEN PÅ ST. PAUL 

Måler pulsen på skolen 

rett før  sommerferien. 

Mathias om  

konserten 
på taket

Rektor Ronny :  

«Vår skole etter 

stenging». 



Så ble vi ferdig med skole-

året i år også!  
Da klarte vi oss gjennom atter et skoleår. I år har det vært veldig spesielt for de aller 

fleste av oss og det vil være et skoleår vi sent vil glemme. 

Vi har kost oss masse med å utgi tre utgaver av den  nye digitale skoleavisen Kultu-

ren St. Paul, og håper dere har syntes det har vært kjekt å lese. Vi håper å kunne 

komme sterkere tilbake etter ferien og glede dere med flere spennende, interes-

sante og artige skoleaviser.  

 

Nå er det i hvert fall ferie og vi takker for denne gang. Vi gleder oss til et lite av-

brekk, men ser også frem til et nytt og innholdsrikt skoleår. 

 

Ha det godt, så lenge! 

Husk, hold avstand!  

Hilsen oss fra Avisgruppen i valgfaget Innsats for Andre Lokalt.  



Alle burde bli behandlet 

bra uansett hudfarge og 

kultur 

 
Guri Aronsen-Ystad 

gurar@elev.stpaul.no 

Black lives matter florerer i 

mediene. Mange er kanskje 

lei av å se svarte bilder i fee-

den sin på instagram, og 

mange er kanskje lei av at alt 

dreier seg om denne bevegel-

sen. Men det er en viktig be-

vegelse, en viktig sak og et 

viktig problem som må bli 

tatt på alvor.  Jeg intervjuet 

en som har opplevd rasisme 

mange ganger. Det foregår 

her i Norge også, og det må 

virkelig ta slutt. 

«Hvis dere hadde hengt med 

norske folk hadde dere ikke 

vært sånn»          

 -Jeg bodde i et gettosted, 

sant, og det var der jeg opp-

levde de fleste rasistiske hen-

delsene. Jeg kunne gå på for-

tauet på vei til et sted, og så 

skulle jeg ta opp mobilen fra 

jakkelommen. Jakkelommen 

var ikke med sånn glidelås 

eller knapp, så det var lett å 

miste ting ut av dem. Jeg tok 

i hvert fall ut mobilen av lom-

men, og da falt det en papir-

bit ut av lommen min samti-

dig, uten at jeg så det. Det 

var noen som var eldre enn 

meg bak meg, og de skrek 

«du må ta den opp! Har dere 

ikke lært sånne ting hjem-

me?», bare fordi jeg ikke had-

de den hudfargen de likte.         

- Folk har også sagt «hvis de-

re hadde hengt med norske 

folk hadde dere ikke vært 

sånn». 

Jeg syklet ikke på en stjålet 

sykkel, de bare trodde det   

 -Jeg har også opplevd å bli 

stoppet på gaten mens jeg 

syklet på min egen sykkel. De 

som stoppet meg spurte 

meg om jeg hadde stjålet 

den, noe jeg selvfølgelig ikke 

hadde gjort. De ville ikke hø-

re på meg uansett hav jeg sa. 

Etter hvert viste jeg dem bil-

der av når jeg kjøpte sykke-

len, men hvorfor skal det 

være nødvendig liksom? 

 

Hva gjør rasisme meg deg?  -

Det gjør mye med en person 

å få høre dritt om noe du ik-

ke kan gjøre noe med. Men 

hvorfor skulle jeg endret på 

hudfargen min uansett? Folk 

må jo skjønne at det de sier 

ikke er bra. De som får det 

slengt i fjeset, de blir jo lei 

seg.  

-Det er jo helt latterlig å si ra-

sistiske ting til andre. 

-Ja, det er jo det. 

 

«Ingen burde bli behand-

let dårlig fordi de har en 

annen kultur og en annen 

farge på huden.»  

 

Foreldrene mine vil ikke ha 

marihuana            

-Jeg har også blitt spurt på 

skolen om foreldrene mine 

vil ha marihuana, fordi det er 

mange som bruker marihua-

na der de kommer fra. Eldre 

damer roper på, og etter, 

meg. Jeg begynner å gråte 

av at noen skriker og kjefter 

på meg, og når de i tillegg 

sier stygge ting om meg, da 

gråter jeg enda mer. Og de 

gjør dette fordi jeg ikke ser 

ut som dem, men da tenker 

jeg, hvem ser like ut? 

Alle er like mye verdt            -

Ingen burde bli behandlet 

dårlig fordi de har en annen 

kultur og en annen farge på 

huden. Alle mennesker har 

et hjerte, og alle burde bli be-

handlet som om de har det 

også. Alle burde bli behand-

let bra uansett. 

 

EKSKLUSIVT 



Skrevet av: Guri Aronsen-Ystad / 

gurar@elev.stpaul.no  

Intervjuet av: Millaray Andrea 

Cayo / milca@elev.stpaul.no og 

Guri Aronsen-Ystad. 

 

Nedstengingen           

-Når vi fikk beskjeden om å 

stenge skolene 12. mars måtte vi 

vri oss om umiddelbart. Vi måtte 

stenge med en gang, og vi måtte 

gi mange beskjeder til lærerne.  

 

Ny skole           

 -Det ble en helt ny måte å ha 

skole på. Lærerne måtte bruke 

itslearning, sende meldinger, 

ringe osv. Mellomtrinnet var 

veldig flinke med å komme 

kjapt i gang med bruken av 

Microsoft teams. Så fulgte 

ungdomsskolen etter, og så 

småskolen.  

 

SFO          

-SFO måtte være åpen for barn 

som hadde foreldre i helsetjenes-

ten. Det var rundt to til fire barn 

på SFO hver dag. Noen av de som 

jobber på SFO måtte ogå være 

der. Dette gkk helt greit. 

 

Starten på korona          

 -Starten på denne koronasitua-

sjonen var preget av angst, tan-

kene om hvor alvorlig dette viru-

set var, overrumplende føleser, 

og lærere var bekymret. Det var 

en krevende og intens periode. 

 

Hadde alle det bra?          

-FAU spurte om det var noen 
som hadde det vanskelig, men 
det fikk vi ikke vite noe mer om. 
Noen manglet PC, og mange for-
eldre sa «vi skal aldri klage på 
lærerne». 

 

Åpningen av skolen        

 -Etter hvert åpnet skolen for 
småskolen. Klassene ble delt i to 
kohorter, og alle klasserommene 
ble fordelt. Småskoleelevene sy-
nes det var nydelig. De hadde jo 
hele skolen for seg selv. Så åpnet 
skolen for alle, og alle klassene 
ble delt i to kohorter. I begynnel-
sen var det slik at elevene hadde 
tre dager på skolen, en utedag og 
en hjemmeskoledag. Så åpnet 
det helt og kohortene forsvant. 

 

Karakterdebatt  

 -Mange lærere synes det har 
vært vanskelig å sette karakterer 
og vurderinger. Noen elever har 
jobbet bedre og vært flinkere un-
der hjemmeskolen, mens andre 
har falt helt ut. 

 

Egne følelser          

 -Som rektor har jeg kjent mye på 
indre stress. Det har vært mange 
valg som måtte tas, og heldigvis 
har jeg hatt de to inspektørene 
og Svein til å hjelpe meg. Jeg har 
vært mentalt stresset og urolig. 
Jeg er preget av en vår med unn-
tak. 

 

Normalt neste skoleår          

 -Jeg er veldig imponert over ele-
vene, og jeg ser frem til et nor-
malt skoleår. Jeg håper at vi 
setter pris på skole etter denne 
opplevelsen, og jeg håper vi har 
blitt flinkere digitalt etter dette 
også.  

Rektor Ronny 

 

 

 

«Korona var litt overrlumpende»  
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«Ukens St. Pauler» — Lærer Mathias  

MATHIAS VISJON OM KONSERTEN PÅ TAKET. 
Skrevet av RoSa  - romsa@stpaul.no 

Mange  av oss  fikk med oss den fantastis-

ke konserten på  taket sist mandag. Band-

valgfaget hadde stelt i stand en herlig 

sammensetning av musikk og sang, fram-

ført av talentfulle elever.  

Dagen var perfekt, været var med, publi-

kum var med, det tekniske fungerte og 

elevene gjorde en for-

midabel jobb. Alt var 

perfekt… Var det det-

te Mathias hadde sett 

for seg? Vi tok en prat 

med han hvor han 

røpte for oss, visjo-

nen med konsert på 

taket.  

«Jeg har lenge hatt en 

visjon, om å bruke ta-

ket til en konsert. På 

samme måte som 

Beatles gjorde og på 

samme måte U2 også 

har gjort». Han fortel-

ler at det spøkte en 

stund, i forbindelse 

med korona-situasjonen og om været ville 

holde. «Været holdt som bare juling. Det 

var en fantastisk fin dag, sol, veldig varm 

og ikke en sky på  himmelen.  Vi hadde en 

fin konsert på taket, på terrassen på sko-

len».  

Sangene vi hørte den dagen var både valgt 

av elevene og lærer. «Don’t Kill  My Vibe» 

av den norske artisten Sigrid ble valgt, en 

jentegjeng i 9. klasse valgte «Mother May 

Sleep With Danger» og  «»The less I know, 

The Better» og en guttegjeng som valgte å 

synge «What’s up!» av bandet Four Non 

Blonds. I tillegg  

ble Jenny Latife 

spurt om å synge 

en sang på tyrkisk. 

Denne utfordring-

en tok hun på 

«strak arm».  

Han forteller at 

det ligger en del 

timer øving bak 

denne konserten, 

men vi fikk litt be-

grenset tid også. 

Sommerferien 

kom ganske raskt 

etter at skolen 

startet opp igjen, 

så dette var sang-

er vi hadde øvd før korona. 

- Til slutt hva synes du om resultatet?  

- Fantastisk fint resultat! Stolt av elevene! 

 



Pulsen på St. Paul 

Torsdag før sommerferien  er «Den store RYDDEDAGEN» på skolen. Vi gikk rundt på 

skolen og «tok pulsen» på hvordan stemning var rundt om i noen av klasseromme-

ne på skolen.  

Cecilie, 5kl. 

«Det har vært et fint år på St. Paul, selv 

om det kjedelig når skolen ble steng, 

på grunna av korona. Har likt meg vel-

dig godt på skolen, og liker veldig godt 

de jeg går i klase med. De som skal be-

gynne i 5 kl. neste år må bare glede 

seg. Jeg hadde det i hvert fall kjempe-

kjekt!  

Jeg gleder meg til sommer ferie! Jeg 

tro det sikker blir mye spennende og 

nytt i 6. kl. det første jeg skal gjøre i 

morgen når vi får ferie er å gå hjem og 

slappe av og bade». 

Bartosz, 8A 

Det kjekkeste med 8.kl var å bli kjent med nye 

folk i klassene på 8. trinn. Jeg kjente ingen fra 

før av, så det var kjekt å bli kjent med dem.  

Neste år gleder jeg meg til å bli kjent med de 

nye lærerne vi får og lære nye ting.  

I morgen gleder jeg  meg til å slappe av og ikke 

tenke på skole mer, på en stund.  



Pulsen på St. Paul 

Zack, 6kl.  

«Det kjekkeste med i år har vært eng-

elsk og matte. Det beste med St. Paul 

er de gode lærerne, vi lærer veldig bra!  

Det jeg gleder meg mest til i sommerfe-

rien er å være med venner, kose seg, 

bade. Det første jeg skal gjøre i morgen 

når vi får sommerferie er, dra hjem, lig-

ge meg i sofaen, se på tv og spise 

chips . 

Jeg gleder meg til å lære, divisjon og 

bruk av komma i 7.kl.  

Amy og Karoline 9A: 

Amy: « Det kjekkeste med åttende var å være 

med folk på skolen.  I niende gleder jeg meg til 

nye utfordringer. I morgen, etter at vi har fått 

sommerferie, skal jeg gå på tivoli og bade.  

 

Karoline: «Det som var kjekt med 8. kl. var å få 

venner og møte nye folk. Jeg gleder meg til å 

møte de nye elevene vi skal få i 9. kl. Det første 

jeg skal gjøre når vi får sommerferie er å spise is 

og gå på tivoli.  



Pulsen på St. Paul 

Theo og Jenny, 8A 

«Det vi likte mest med 8.kl  var å bli kjent med 

nye elever og se hvor annerledes det var fra 7. 

kl.»  

Jenny: «Jeg gleder meg til å bli  kjente med den 

nye norsklæreren. Det blir kjekt å se om vi kla-

rer å bli like godt kjent med henne som vi ble 

med Vilde. 

Theo: «Det blir knekt å komme tilbake fra som-

merferie og treffe de andre på skolen.» 

Jenny skal hjem og sove, i morgen etter at vi får 

sommerferie, mens Theo skal bade i Knappen-

vannet. 

Martin og Petter, 8A  

Martin og Petter syntes at det kjekkeste med 

8.klasse var å nye venner.  

De gleder seg masse til mat og helse—faget, 

og å få bedre karakterer.  

Petter: « Det første jeg skal gjøre i morgen 

når vi får sommerferie er å BADE!». 

Martin: «Jeg også, og være med venner!» 



Unn deg noe godt... 
Sommer is med bær 

 
Det du trenger: 

400 g med de bærene du vil ha 
(Jeg tok halvparten jordbær og 
halvparten bringebær) 

1 egg 

3 spiseskjeer melis 

1/5 – 1 dl fløte 

 

Dette gjør du: 

 

Mål opp bærene og hell oppi blen-
deren. 

Klekk egget å ha oppi. 

Ha i melisen. 

Ha i fløten, du kan ta i litt mer fløte hvis blenderen slite med de frosne bæ-
rene. 

Blend til klumpene er borte. 

Ferdig! 

 

Veldig enkelt og veldig forfriskende! Du kan justere selv etter hvor tykk eller 
tynn du vil ha isen din! Hvis du lager for mye, kan du alltids fryse det ned 
igjen. Du kan eksperimentere med forskjellige frukter og bær etter som du fø-
ler for det! 

 

Kos dere! 



Kjekt å vite... 

Fun fact: 
beinene i kroppen veier utgjør 
ca. 15% av kroppsvekten din 

Denne uke har det været fint vær og veldig varmt, da er det fint å komme seg ut av hu-

set og nyte været.  

Man kan gå ut på tur på fjellet, bade, sole seg, grille, skate, gjøre litt uteidrett, ihvert-

fall komme seg ut. Bruk denne tiden på å nyte dette flotte været! Vi har vært så mye 

inne i disse korona tidene, så det er på tide å komme seg ut og få  seg frisk luft.  

Vær meldingen har sagt at det skal være masse fint vær framover. 

Hva kan man gjøre ute i det fine været? 

Husk å bruke sol-

krem!!!  Regel: 

smøre  alltid hver 

andre  time.  

Drikk masse vann 

og spis godt!  

Ikke glem å holde avstand i som-

mer!  

Viktig å ikke senke skuldrene. Hold 

1 meters avstand, vask hendene og 

er du syk, så hold deg hjemme.  



Før vi tar SOMMERFERIE... 

Husk å lever tilbake!  

Unngå purring -  lever tilbake biblio-

teksbøker du har lånt i år! 

Ta de med deg neste uke (det er åp-

net), eller aller siste frist, til skolestart  

mandag 17. august 2020 

Har du levert tilbake alle skolebøkene ? 

Har du lagt dem med riktig nummer i 

riktig hylle? 

Finner du en bok hjemme som du har glemt å 

ta med på skolen, husk å ta den med : neste 

uke (det er åpnet), eller aller siste frist, til 

skolestart  mandag 17. august 2020. 

Kast alle løse ark (som du ikke 

skal bruke mer) og annet papir 

som du ikke trenger i papir-

kurven, SKRIVEBØKER SKAL 

tas med hjem. Hvis de IKKE er 

utskrevet, så bruker du dem 

neste skoleår.  

HUSK: Laudato Sí!  



Fra oss alle i valgfaget,  

Innsats For Andre Lokalt:  

Ha en fin sommerferie! 

Vous- souhaite un bel été! 

Buone vacanze d'estate!  

Ich wünsche Ihnen alles Gute für die 

Sommerferien! 

¡Que tengan unas buenas vacaciones de 

verano!  

Have a nice summer vacation! 

Chúc một kỳ nghỉ hè vui vẻ  

இனிய ககோடை கோல 
விடுமுடை  

Miłych Wakacji  

Gerų vasaros atostogų"  

 


