
Mississippi Willow  
Mississippi Willow er en damp båt som har sinket til bunnen av 
benalmadena marina. Med hjelp av dykkere ble den stabilisert til å 
forhindrer at den velter. Den var før en restaurant og en nattklubb 
før den sank.  Hvor kom den fra og hva skal skje med den? 

DNS nyheter  
Laget av 7. klasse 

 

Den danske skolen  
Vi intervjuet Den 
danske skolen. 
Hvordan greier de seg 
i denne tiden? 

Ulrik Saltnes 
Saltnes er en kjent 
fotballspiller som vant 
eliteserien, men hvem 
er han egentlig? 

Hva er Among us?  
Among us er et spill 
som alle er avhengige 
av, men hvorfor?

NETFLIX TIPS 
Er du i karantene, og 

ikke vet hva du skal se 
på Netflix. Ingen 

problem gå på side 14. 
der kan du finne mange  
filmer og serier du kan 

se. 

REISETIPS TIL 
ANDALUSIA 

 På side 16 kan du 
finne reisetips til 
Andalusia. Nye steder 
som du kanskje ikke 
har vært før 

TIPS TIL Å 
KUTTE NED 

SALT 
FORBRUKET  

På side 16 kan du finne 
hvordan du kan kutte 
ned saltforbruket og 



Røde kors 
Fattigdom har økt ganske mye etter pandemien i Benalmádena. 
Mange har mistet jobben og huset sitt. Skolen har gjort sitt beste 
for å kunne donere mat og varer de trenger. Det er litt 
vanskeligere å levere inn mat nå enn det var før, fordi på gunn av 
covid-19 er folk redd for å gå å levere og mindre folk har penger 
for å kunne donere mat og varer. Røde kors vil helst ha mat og 
varer, de vill ikke ha penger. Fordi folk kan isteden for å bruke det 
på ting de trenger bruker de det på alkohol og sånne ting. Hvis du 
vil donere ting kan du levere på selve Røde kors kontoret eller så 
kan du donere mat på et kjøpesenter.

Laget av Adrian, Martha, Astra og 2

Hva er røde kors 

Røde kors er en 
internasjonal 
organisasjon stiftet i 
Sveits, Genève, i år 
1863. Denne 
organisasjon hjelper 
folk som ikke har midler 
til å ha det godt. 

Røde kors i 
Benalmádena  

Røde kors i 
Benalmádena, har hvert 
år en juleinnsamling, til 
fattige familier, særlige 
barnefamilier. 

Vi snakket med 
Håkon Løvoll  

Håkon Løvoll er 
assisterende rektor, han 
fortalte oss litt om det han 
kunne med Røde kors og 
hva skolen har gjort for 
Røde kors, som for 
eksempel  å donert mat, 
bleier og sånne ting. 

RØDE KORS 
 Røde kors|Benalmadena|Fattigdom



Laget av Adrian, Martha, Astra og 3

Intervju med elevrådet 

Vi har hatt et intervju med en 
elevråds-representant og dette er 
hele intervjuet lett skrevet ned.  

• Hva er det dere har gjort for å 
få familiene engasjerte til å gi 
mat og diverse ting? Vi har 
samlet mat for de fattige som 
har mistet jobbene sine her i 
Benalmadena sier Erika.  

• Kunne dere gjort noe bedre 
for å få inn flere matvarer og 
produkter? Vi hadde egentlig 
lyst til å få en større innsamling 
men på grunn av Covid-19 så er 
folk litt redde og vi fikk ikke like 
mye som vi får de andre årene 
sier Erika.  

• Hvor mye samlet dere inn? Vi 
fikk samlet inn 10-12 poser 
med mat, vann og diverse ting 
sier Erika.  

• Er dere sikker på at alle 
familiene på DNS Malaga fikk 
vite at det var innsamling på 
skolen? Vi er ikke sikker men vi 
tror at flesteparten av 
foreldrene fikk vite det sier 
Erika. 

Vi intervjuet Erika Abraham 
Nilsen 
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Laget av Astra, Lisi, Martha og 
Noa

Kjøpesentrene er helt 
fulle
Alle kjøpesentrene ved siden av Benalmadena og 
Torremolinos er helt fulle

Lørdag, 12.desember åpnet grensene seg og da var 
det mulig å komme seg inn til andre kommuner, og 
da ble det helt kaos på alle kjøpesentrene, fordi 
det ble helt fullt. 

Før kommunegrensene ble åpnet kom det to 
politimenn til togstasjonen på Plaza Mayor for å 
sjekke om det var noen som brøyt loven. Grunnen 
til dette var at det ikke er lov til å dra til andre 
kommuner. Da de sjekket fant de ut at nesten alle 
som var i toget var fra Benalmadena og 
Torremolinos. Det er fordi det er ikke kjøpesenter 
i Benalmadena og Torremolinos, så de begynte å 
skrive ut bot til alle sammen.



Spørsmål om den danske 
skolen 
Elevspørsmål 
Hvordan var det i lockdown? 

Det var gøy i starten, men så ble det kjedelig.

Hvordan hadde dere hjemmeskole? 

Vi hadde online timer på Skype.

 Hadde derre hjemmeskole hver dag? 

Ja, vi hadde hjemmeskole vær dag og lekser.

Hvor lenge varer skoledagen? 

Skoledagen varte fra 9:00 til 13:00.

Hvor mange elever er det på skolen?  

Det er 40-50 elever.

Navn: Emely, Caroline og Karolin 

Lærer spørsmål  

Hvordan var det å komme 
tilbake til normal skoledag? 

Det var fantastisk, helt perfekt! 

Må dere bruke maske hele 
tiden? 

Nei, men når vi er i samme 
gruppe da må vi bruke maske. 

Hva er annerledes med skole 
dagen?  

Masse håndvask og masse sprit 
og holde avstand.  

 Er det noen klasser som har 
blitt sat i karantene? 

Ja, hele skolen har blitt satt i 
karantene en gang. 

DEN DANSKE SKOLEN 
Intervju om den danske skolen 

Navn: Natalie



Hva er Mississippi Willow? 
Mississippi Willow er en dampbåt som er opprinnelig fra Mississippi og ble 
bygd i 1925. Hvis du har sett Tiana og frosken, filmen fra Disney, er dette 
samme båten. Den ble brukt i Mississippieleven og brukt av fyrtjenesten i 
Mississippi. Båten var i en kollisjon (to båter som krasjet)  i 1944 . I 1962 ble 
den flyttet til Florida hvor den ble forlatt til ett britisk selskap som fraktet den 
til Belgia for oppussing tidlig på 90-tallet. Den kom til Benalmadena  i 1996.

Da den kom til Benalmadena ble den en nattklubb og en restaurant. 
Dampbåten begynte å synke den  28. Mars 2019. Den begynte å synke fordi den 
var blitt gammel og i en dårlig forfatning. Den har sluttet å synke fordi den har 
truffet bunnen i marinaen. 

Hva skal skje med båten, det er ikke helt 
sikkert hva som skal skje med denne båten, 
men vi har snakket med noen personer og 
de har sagt at eieren til båten har anlagt to 

søksmål til rådhuset, men det er veldig dyrt å få den ut av marinaen. Eieren blir 
veldig lei seg hver gang han ser båten som  ligger under havet.          

Laget av Martha, Astra, Maria  og Noa 6

Vi ringte til 
havnesjefen  i 
Benalmadena  

Vi ringte til havnesjefen for å få 
informasjon om Mississippi Willow, 
men vi hadde et lite problem fordi 
han svarte ikke på de fleste 
spørsmålene og prøvde å unngå 
temaet og hvis han svarte, så 
svarte han «jeg vet ikke» eller så 
svarte han på et annet spørsmål, 
som vi ikke stilte. 

Vi ringte til 
Rådskvinnen  til «El 
partido popular»  

Selv om hun ikke hadde ansvar for 
havnepolitikken til  partiet, kunne 
hun gi oss ganske mye 
informasjon om historien til 
dampbåten. Nesten all historien 
og informasjonen i teksten, har vi 
fått av henne.  

Vi ringte til 
rådskvinnen, som har 
ansvar for havet  fra  « 
El PP» 

Hun ga oss veldig mye 
informasjon om hva som skal skje 
med båten og var veldig hyggelig. 
Hun svarte på alle spørsmålene 
våre og svarte med fullstendige 
setninger, i motsetning til mange 
andre som vi snakket med. 

MISSISSIPPI WILLOW 
 dampbåt | synker | Benalmadena Havn

Hva skal skje?



Forlatte hoteller  
 Det er tre forlatte hoteller i Benalmadena Costa , som blir kalt for ‘ El 
complejo de los pintores’. Disse hotellene har vert forlatt i cirka.i 5-6 år, de har 
skapt mange problemer som for eksempel branner, diskusjoner og sånne ting. 
Vi har snakket med noen naboer og de sa at det er folk som er litt redde og 
utrygge av å bo så nærme hotellene. De sier at de har ikke startet diskusjoner 
med andre naboer, men de kaster møbler ut av vinduene og man er redd for at 
det faller på en nabo.

Hva med folka? 
Det er folk som bor inni de forlatte hotellene, men de har egentlig ikke lov til å 
bo der, siden at det er et privat bygning. Men om man tar hotellene ned har 
ikke personene som bor der, et sted å bo i, og det er noe man vill unngå.  
Drømmen er å kunne gi disse personene ett fint hjem og at naboene kan bo i et 
trygt nabolag.

Før alt dette 
Disse hotellene ble bygd y 1960-tallet, disse hotellene var veldig fine og 
turistiske. Først hadde alle hotellene samme eier, men det øverste hotellet 
solgte han. Den siste sommeren de åpnet gikk de konkurs og kunne ikke betale 
til de ansatte.

Laget av Astra og Noa 7

Vanskeligheter  

Dette temaet var veldig 
vanskelig å skrive om på grunn 
av at det private bygninger og at 
det er et  flaut tema for 
Benalmadena . 

Vi snakket med en 
nabo  

Vi snakket med Paco, han er en 
nabo nærme disse hotellene og 
han sa at det er utrygghet og at 
folk er redde, siden at det 
brenner og sånne ting. 

 Vi snakket med 
kandidat til « el Pepe» 

Juan Antonio Lara er kandidaten 
til « el Pepe», han fortalte oss at 
de prøver å gjøre alt som mulig 
for å ta de bort og presser 
herskerne for å ta det bort   

FORLATTE HOTELLER 
 Forlatte hoteller i Benalmadena 



Julefeiringen blir veldig annerledes for mange personer i år fordi 
ikke alle kan se familien sin og man må kanskje bare være 
hjemme i julen og nyttårsaften. På nyttårsaften får ikke alle gå ut 
og skyte raketter, fyrverkeri og sånne ting, sånn man hadde gjort 
vanligvis. Og alt dette er jo på grunn av corona.

Jul i Spania pleide å være veldig annerledes en det det kommer til 
å være i år, folk pleide å dra til Malaga til å se på lysshowet, dra 
bra julebord, være med venner og familie, men i år blir dette 
veldig annerledes. Vi har spurt elever fra 5 til 7 klasse om de 
skulle reise til jul og dette er resultatene. 

Vi har snakket med forskjellig folk og spurt om hva de skal gjøre i 
julen.     
 
Vi har intervjuet 7. klasse gutten Birk. Han og familien hans skal 
dra nå til jula til Norge og skal flytte, alt dette på grunn av 
COVID. Vi spurte han om hvis Covid hadde ikke vært så heftig i 
Spania hadde de blitt her, og som mange andre svarer, var svaret 
hans ja. Birk og familien hans er en av de mange familier skal 
være på hytta karantene.

Vi har også snakket med en annen elev i 7 klasse hun heter 
Amanda og hun skulle også til Norge, men måtte forandre 
planene hennes på grunn av corona, dette året er første året, hun skal feire jul og nyttår i Spania. Hun har sagt til oss at 
jul og nyttår blir sikkert forskjellig fra det folk har sagt til hun at det pleide å være, hun har også fortalt oss at hun 
hadde ganske lyst å dra til Malaga til å se på lyset showet, men at det var litt kjipt at man kan akkurat(Dette ble skrevet 
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Jul i Spania



før det ble åpnet igjen) ikke dra til Malaga, eller til noen steder.  Så hun 
sier til oss at hun tror jula det kommer til å bli litt kjedelig. 

En av ting som kommer til å være en problem i år i hvert fall for vi som 
er her i Spania skal være å få tak i gavene til våre familier og venner. 
Gaver er noe man pleier å gi til familie og venner til å vise hvor 
takknemlige man er av å ha de, men siden her i Spania kan vi ikke flytte 
oss fra by til by blir det veldig vanskelig å få gaver eller pynt eller hva 
som helst, et problem som sikkert ikke skjer i Norge 

Julen blir mye mer annerledes for mange folk i år enn andre, men man 
prøver så godt man kan for og få en fin jul. 
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Hvorfor dreper danskene nesten alle minkene sine? 
Danmark har begynt å drepe mink, på grunn av minken har mutert  covid-19 
mellom hverandre. Danske myndigheter har drept over 
1 million mink, men det er 15 millioner minker igjen. 
Og de dreper minken fordi de tror at den kan  forstyrre 
framtidens vaksine for covid-19.  

HVA ER EN MINK? 
I følge wikipedia er Mink (Neovison vison) er et mårdyr som har sitt naturlige utbredelsesområde i Nord-
Amerika, men som har blitt introdusert i Europa for pelsdyroppdrett. Mange mink har imidlertid rømt til et liv i 
frihet og klart å tilpasse seg nye habitater, der de så har formert seg uten kontroll og spredd seg. Hele 15 
underarter er beskrevet, 16 om man regner med sjømink som døde ut omkring 1860.  
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Denne informasjonen har 
vi fått av NY Times og VG

MINKER

https://no.wikipedia.org/wiki/M%C3%A5rfamilien
https://no.wikipedia.org/wiki/Nord-Amerika
https://no.wikipedia.org/wiki/Nord-Amerika
https://no.wikipedia.org/wiki/Europa
https://no.wikipedia.org/wiki/Pelsdyroppdrett
https://no.wikipedia.org/wiki/Habitat
https://no.wikipedia.org/wiki/Underart


KOMMUNE I NORGE VIL GI 16-ÅRINGER LAPPEN  

Skal 16-åringer få lappen ? 
15-åringene i Steigen vil gjerne ta lappen som 16-åringer. Ordføreren mener deres 
hjemkommune er ideell for en prøveordning. Men trygg trafikk er ikke sikker på. 
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Av Maria, Martha og Amanda 

Dette er 15-åringene Marte Berre, Amalie Hekneby, 
Michael Tverbakk og Alvin Moe. De er alle elever i 
10. klasse på Steigenskolen i Leinesfjord. 
Disse 15-åringene kan godt tenke seg å ta lappen 

Med 1000 kvadratkilometer er Steigen en 
relativt en stor kommune i norsk 
målestokk. 
Det er også bare 2600 innbyggere og 
ingen store riksveier. Eneste innfartsåre til 
kommunen er veien gjennom 
Steigentunnelen på åtte kilometer.  
Alt dette mener ordføreren gjør kommunen 
ideell for en prøveordning der 16-åringen 
kan få kjøre bil. En forslag ungdomsskolen 

selv ønsker velkommen.  

Vi stilte to spørsmål til Michael som er 
10. klassing på DNS malaga, om hva 
han synes om dette.

Det første spørsmålene er:

1.  Hva tenker du om dette? -Jeg 

synes det er positivt at 16 åringer 
for lov til å kjøre bil.


2. Vis du hadde muligheten til å kjøre 
opp hadde du gjort det? -Ja jeg 
hadde gjort det.




DNS Nyheter har snakket med 
kapteinen til Norges beste 
fotballlag.  
Fotballaget Bodø/Glimt, har denne sesongen knust alle rekorder og 
blitt det første nordnorske laget i norsk historien som vinner 
eliteserien. Seriegullet ble sikret i Drammen mot Strømsgodset fem 
runder før serien sluttet. Mange mener at Bodø/Glimt faktisk nå er 
bedre enn Rosenborg var på sitt beste.


Ulrik Saltnes er kaptein på 
Bodø/Glimt. Vi har snakket 
med han om hva som kan 
stå bak suksessen.


Hvorfor tror du at Bodø/
Glimt hadde en så god 
sesong? Vi har over flere år 
hatt en trener som heter 
Kjetil Knutsen og laget har 
også vært veldig stabilt. Vi 
har jobbet med en klar plan 
over lengre tid, noe som har 
gjort oss trygge på 
hverandre, og som nå viser 
seg å gi resultater, det har 
ikke vært en mirakelkur, det 
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Benalmadenagutten 
Isco ser etter ny klubb 

Isco vil bytte Club fra Real 
Madrid fordi han mener han 
ikke får nok spilletid. En grunn 
for at han ikke får spille så mye 
er at det er en nordmann som 
tar posisjonen hans. Denne 
nordmannen heter Martin 
Ødegaard og er en av Norges 
beste fotball spillere.

Han har spilt fotball i Spania 
hele livet sitt. 


Isco vokste opp i 
Benalmadena og spilte for 
klubben Atletico Benamiel som 
ligger i byen. Dette er samme 
klubb som Birk spilte på da 
han bodde her. 


Maradona er død 

Den Argentinske 
fotballegenden Diego 
Armando Maradona ble 
funnet død hjemme 25. 
november 2020. Han døde 
av hjertestans. Maradona 
ble født i 1960 og ble 60 år. 
han spilte på det 
argentinske landslaget. Han 
ble verdensmester med 
Argentina i 1986. Han var 
veldig god å drible, score og 
løpe fort. Hele Argentina har 
hatt tre dagers landesorg.


SPORTEN 



har vært hard og bevist jobbing. 



Laget har også hatt hjelp med mental trening som er veldig viktig, vår 
mentale coach heter Bjørn Mannsverk(på bildet til venstre), og jeg skulle 
ønske at jeg hadde truffet han tidligere i min karriere. Han har i hvert fall 
hjulpet meg mye, og jeg tror det er viktig å kunne handtere følelsene sine. 
Det er ikke sunt å gå rundt med en klump i magen.


Hvordan lader du opp til kamper? Jeg mediterer mye, prøver å ha så få 
rutiner som mulig da dette ofte fører til overtro, og da blir man sårbar 
mentalt.


Har du et ønske om å fortsette karrieren i utlandet? Jeg har ingen 
drøm om å dra til utlandet, jeg trives veldig godt i Bodø, jeg ønsker 
egentlig bare å ha et godt liv.


Hva skal til for å bli flink i fotball? Trene mer enn de andre og like det du 
gjør.


Vi takker Ulrik for at han stilte opp og ønsker han lykke til videre.  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Netflix i karantene 
Er du i karantene og ikke aner hva du skal se på netflix? 
Ingen problem, her er noen tips til hva du kan se på hvis du 
blir stuck.

Emily in Paris er en 
romantisk komedie som 
handler om en jente som på 
grunn av et problem med 
jobben må hun flytte til Paris, 
i et helt år, og hun kan ikke en 
gang snakke FRANSK. I dette 
året lærer Emily hvordan det 
er å jobbe i marketing i 
Frankrike, hvordan det er å 
være single i 

Paris, og hvordan fikse 
problemer med venner, jobb 
og kjæreste. Emily in Paris er 
en veldig bra serie for 
ungdommer og voksne om du 
liker romantikk, humor og 
drama er denne serien perfekt for deg. Aldersgrensen er 16+ men vi syntes man kan se den når man er 
litt yngre en det også.


Umbrella Academy 
er egentlig 16+, 
men vo synes 
Umbrella Academy 
er en veldig bra 
serie. Den har veldig 
mye action og 
spenning. 48 barn 
blir født på den 
samme dagen men 
de som fødte barna 
var ikke gravid fra 
før av! En veldig rik 
mann ville adoptere 
barna, men han fikk 
bare tak i 7 av de. 
Så blir de store og 
faren dør. Så møtes 

de igjen i begravelsen. 
De blir kalt for Number 1 og Number 2 Number 3 Number 4 Number 5 og Number 6 og Number 7.




The Boss Baby bringer storebroren Tim inn på jobben hans, de 
må sutte på en tåteflaske for og komme inn på jobben.  Vi synes 
serien er veldig morsom og gøy. Vi anbefaler denne serien for folk 

i alle aldre.



Stranger Things er en 
amerikansk grøsser- og 
science fiction-serie som har 
gått på Netflix siden 2016. 
Serien er skrevet av brødrene 
Matt og Ross Duffer. 
Aldersgrensen er 16+. Serien 
har fått positive anmeldelser. Vi 
synes at serien er veldig bra 
fordi vi elsker grøsser serier/
filmer og vi liker å bli skremt. 
Så vi elsker denne serien og 
håper at du for se den kos 
deg. Serien handler om at når 
en gutt forsvinner, avdekker en liten by et mysterium som involverer 
hemmelige eksperimenter, skremmende overnaturlige krefter og ein 
merkeleg liten Jente.


Bigbang Theory er en komedie som handler om noen astrofysikere 
som bor sammen og bare er med hverandre og puttselig en dag flytter en ny jente inn i naboleiligheten. 
Siden da begynner hele livet de til fysikerne å skifte. De opplever hvordan det er å få  nye vennskaper  
hvordan der er å bli forelsket og hvordan det er å ha en familie  og hvordan livet er. Hvis du er en fan av 
Friends er dette her din 
serie. Denne serien er 
12+ men vi mener at 
man kan se den fra når 
man er 10 eller 9år 
gamle.   



Reisetips i Andalucia 

Tivoliworld Benalmadena er en sirkus plass i Benalmadena hvor det går an å gjøre 25 
forskjellige ting, men vi har ikke vært der i år. Det er fordi det er stengt akkurat nå. Her er 
topp 1 mest brukte attraksjon: Free fall. Det  anbefaler vi. Grunnen til det er at først så 
går du langt opp i luften. Så når du har kommet til toppen så blir du slippet i et frifall 
sånn du nesten mister pusten. Den er ikke skummel.


Vias Verdes er en gammel togbane som har blitt gjort om til en 
sykkelvei. Hele turen er ca 3.5 mil og man kan sykle hele ruten. 
Det er rund 30 tuneller i vias verdes, og en av den er nesten en 
kilometer! Den har 4.5 stjerner i Tripadvisor. Du kan låne sykkel 
der.


Caminito del Rey er en fantastisk opplevelse hvor du får 
opplevd fjellene på en fantastisk måte. Du går langs 
fjellsiden flere hundre meter over bakken. Denne turen er 
perfekt for alle aldre. Du kommer aldri til å glemme denne 
turen.


Alhambra er et kjent slott i Andalucía. Det er kjent for sin 
kunst på vegger tak og malerier. Alhambra sin historie er 
knyttet til den geografiske plasseringen der den ligger. 
Alhambra ligger på en steinete høyde 
med vanskelig tilgang, ved bredden av 
elven Darro, beskyttet av fjellene og 
omgitt av skog. Midt i et av de eldste 
distriktene i byen, stiger Alhambra 
opp. Det er et imponerende slott med 
rødlige toner i veggene som gjemmer 
seg fra omverden med den delikate 
skjønnheten i interiøret. Slottet har et 
utrolig areal på 105222 kvadratmeter. 



Undersøkende tekst om salt

Får meg var salt bare et produkt som sto på kjøkkenbenken eller på spisebordet 
men, nå er salt noe som kan 
bli farlig vist man får for mye 
av det i kroppen. Vi spiser 
dobbelt så mye salt som man 
egentlig trenger får vi spiser 
ca 10 gram per dag og det 
kan bli et problem for mange 
mennesker. Helsemyndigheter 
ønsker at vi spiser Max 5 
gram salt per dag. Og i denne 
teksten skal jeg finne ut av 
hvordan det påvirker kroppen 
og hva vi kan gjøre får og 
unngå det.


Før jeg begynner svare på spørsmålene må vi vite litt om hva salt egentlig er. Vanlig salt 
kaller man koksalt. Salt består av natriumklorid (NaCI). Det finnes jo mange type salt 
men, de jeg har lest om er havsalt, sjøsalt, koksalt, steinsalt, bordsalt og Himalaya. 


Jeg har lest at salt er bra for kroppen i små mengder men, vist man får får mye salt i seg 
holdes væsken igjen i blodårene dine og blodtrykket stiger. Og det kan også henne at 
kroppen trenger mye mer vann, hvis man spiser for mye salt, hvis ikke ender man opp 
med å bli dehydrert. Om man er dehydrert sliter kroppen og organene med å jobbe som 
de skal. Så pass på å drikk nok vann.


Det er svært få personer med normalt kosthold som får i seg for lite salt problemet er at 
vi får i oss for mye. For og prøve og unngå litt mer salt må vi kanskje prøve og spise 
mindre ferdiglaget mat fra butikken og spise mindre junkfood fra Macdonalds og 
burgerking for eksempel. Det er faktisk en spesiell grunn til at junkfood og ferdig laget 
mat fra butikken har så mye salt i det er fordi det skal holde seg ferskt lengre en vanlig 
mat.


Når du lager mat og vil ha mer smak i det trenger du ikke bare og ta salt i det du kan 
prøve og bytte det ut med forskjellige krydderurter det gir både spennende og bedre 
smak.


Men salt er faktisk også noe som man bruker til folk på sykehus fordi at det som noen 
ganger er problemet til de syke folkene er at de får i seg for lite salt. For eksempel når 
du ser et menneske med en sånn type pose som har vann i seg er det faktisk masse salt 
i det for og hjelpe de.


Av Ronja  



Hva er among us?                                                         
Among us er et spill som har blitt veldig populært i det siste  

Among us er et spill som handler om en gruppe som gjør seg klar for å ta av i 
et romskip og må gjøre oppdrag før de tar av. Noen blir mannskap og de må 
gjøre alle oppgavene de for får de tar av, men det er en « impostor», målet 
dens er å drepe alle og sabotere skipe uten å bli tatt av de andre.  

Men hva synes du om 
among us? 

Among us 
Among us, spillet som tar over internettet  

Hei!                              
Jeg er en av 9 
mannskap jeg skal 
prøve og gjøre 
skipe klart for å ta 
av uten å bli drept                    

Hei!                          
Jeg er impostor, 
målet mitt er å 
drepe alle sammen 
og sabotere skipet 
uten å bli tatt 

Among us ble lagd 
15. juni 2018, men 
det ble populært i 
2020. De som 
lagde spillet heter 
Forest Willard , 
Amy Liu oh Marcus 
Bromande  

BILAL 
Det er et morsomt 
spill, fordi du kan 

spille med venner, 
terningkast: 6 

7.
THEODOR 

Veldig kult spill, jeg 
liker verdensrommet 
så det er det perfekte 
spillet. Terning kast: 6 

6.
INGERID 

Det er litt gøy og litt 
kjedelig, det er gøy å 

spille med venner, men 
ikke alene. Terning kast: 

3  

5.



 
Lisi 
 
Elev på syvende trinn 
 
DNS Malaga 
 
18. Desember 20202 

DEBATT: Selvforsvar i 
skolen? 

På skolen vår, og på norsk skole ellers er det ikke 
vanlig å lære elevene selvforsvar. Gymlæreren vår 
mener at dette ikke er skolens oppgave, og sier 
samtidig at gymlærerne ikke har kompetanse 
til å lære det bort. Jeg er uenig i dette. Her er 
noen gode argumenter for hvorfor man burde 
lære selvforsvar på alle norske skoler.  

For det første så kan verden være et farlig sted. 
Verden er et sted hvor noen folk tenker og gjør feil 
som kan få andre personer i farlige situasjoner, og 
jeg vet at man burde prøve å gjøre at folk ikke gjør 
dårlige ting, men uansett så kommer det sikkert 
alltid til være noen som er sånn og det er derfor 
jeg mener at skolene burde lære selvforsvar på 
skolen. På den måten er man forbered på hva man 
må gjøre i en farlig situasjon.


Jeg som jente selv syntes dette er veldig viktig for 
oss jenter å lære selvforsvar, fordi det er mest 
jenter som pleier å bli utsatt for overgrep. Dette er 
fordi jenter er svakere enn gutter fra naturens side. 
Bare ved å være jente så er du mer utsatt for 
overgrep. Det er litt dumt at siden vi er mindre så 
forteller de alle oss «Du må passe på hvor du går», 
«aldri gå alene» eller «om det er bare men ikke 
hver der». Jeg vet at det er mange som blir litt 
bekymret over alt dette, men det er sant og jeg 
tror flere personer, spesielt jenter, kommer til å føle 
seg tryggere, når de går på gaten alene, hvis man 
lærer seg selvforsvar. 


Dette tar meg til det andre argumentet: trygghet. Det 
er mange personer som ikke føler seg trygge til å dra 
til steder alene eller til og med, til å gå ut av huset sitt 
uten en voksen. Om vi barn hadde lært oss 
selvforsvar hadde trygghetsfølelsen vokst mye 
allerede fra tidlig alder.  Du kan kanskje tenke «ja, 
men de fleste barn og ungdom vet ikke noe om 
dette, hvordan kan de være redd da?» . Vel, vi vet 
det, vi er ikke dumme. Vi vet va som skjer i verden og 
hva som kan skje med oss.


En annet ting som jeg tror hadde hvert bra å lære er 
når man skal bruke det og hvordan man kan gjøre at 
færre folk havner i farlige situasjoner.  Et eksempel er 
jo at de kan lære oss at for eksempel hvis du går 
alene på gaten og ser at noen går etter deg, hva skal 
du gjøre da? Eller hva må du gjøre hvis du ser at 
noen følger etter en annen person? Jeg syntes 
selvforsvar er noe som er praktisk du må lære i livet. 
Og trening på selvforsvar gjør at det blir mindre av 
sånne situasjoner i verden.


På skolen lærer vi å svømme, vi tar trafikk test, vi 
lærer å spille masse forskjellige sporter og mye mer. 
Så hvorfor kan vi ikke lære om selvforsvar, dette er 
noe jeg virkelig lurer på og som jeg syntes burde bli 
forandret. Jeg snakker for meg selv og mange andre.  
Så jeg håper at dere som leser dette, tenker gjennom 
det dere også. Forhåpentligvis hjelper dere meg og 
mange andre, slik at vi får lært selvforsvar på skolen.  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