
Håll koll! 
Vi har denna månaden haft uppdraget "håll koll". Vi i 5B 
Djupedalskolan har letat efter roliga, spännande, coola, 

hemska, roliga och annorlunda nyheter. Vi tycker det har 
varit ett väldigt roligt uppdrag! Uppdelade i små-grupper 

så letade vi efter olika nyheter. Vi samlades i klassen, 
berättade om våra nyheter som vi hittat. Förklarade varför 

vi gillar nyheterna och varför vi ville ta upp dom och 
sedan så röstade vi vilka vi ville ta med. Vi har valt ut 5 

nyheter som vi gillar.  

Våra nyheter 

Det gyllene trafikkaoset 
Vi har en nyhet som vi tycker är intressant och något 
utöver det vanliga. Eller, hur ofta läser du en sån här 

nyhet?  
På en enorm motorväg i Kina så var det tvärstopp. Det var 

stopp i hela 50 filer. Det blev stopp på grund av "den 
gyllene veckan". Den gyllene veckan är tre veckor varje år 

då man får ledigt. Dom tre veckorna är utsprida under 
året, en vecka i januari-februari som kallas Vårfestivalen. 

Den fortsätter med första majs gyllene vecka och sista 
årets gyllene vecka som börjar första oktober. Då får alla 

kineser en chans att åka och hälsa på sin släkt. 
Motorvägen är påväg in mot Peking och det är en halv 
miljard människor (500 miljoner, det bor 10 miljoner 

människor i Sverige) som sitter fast. 



Elefanten som skyddar sin djurskötare 
En video som visar hur en elefant räddar sin skötare 

har lockat många människor. Videon har fått 
hundratusentals visningar på Youtube.  

Videoklippet på elefanten visar hur elefanten räddar sin 
skötare som blir attackerad. Men attacken är inte på 

riktigt. Elefanten Thongsri rusade fram när skötaren blir 
attackerad. Thongsri jagar iväg personen som låtsas 

attackera skötaren. Elefanten går fram till sin skötare och 
slutligen böjer sig Thongsri över personen som blev 
attackerad och kollar så att han mår bra. Klippet på 



Youtube har visats över 800 000 gånger! Snacka om att 
Thongsri är en elefant-kändis. Detta var inte på riktigt 

utan för att se hur elefanten reagerade. Många av tittarna 
tycker det var orättvist att utsätta elefanten för 

experimentet, medan de flesta fokuserar på den stora 
empati elefanten tycks uppvisa.   

Telesäljare klippte om samtal: "nej" blev 
"ja" 

Solbrun Beta har använt sig av ihopklippnings-
program för att binda människor till abonnemang. 

Dom får dessutom inte utnyttja sim ångerrätt. 
Konsumentombudsmannen (KO) har polisanmält bolaget 

Solbrun Beta efter att de har använt sig av tveksamma 
affärsmetoder, det rapporterar SVT. Flera konsumenter 

säger att det aldrig tackat ja till någon till någon produkt 
över huvudtaget, men ändå så har dom blivit bundna till 
abonnemang. Dom som blivit drabbade av det har även 
haft svårt att utnyttja sin ångerrätt. Solbrun Beta har 

enligt polisen med sannolikhet manipulerat ljudfiler från 
säljsamtal. Det låter konstigt när dom säger "ja" "javisst" 

och "det stämmer".   



Vi på Djupedalskolan vill hjälpa barn på 
flykt!  

Vi på Djupeldalskolan vill hjälpa barn på flykt. Vi 
tycker det är viktigt att hjälpa till, så vi har bössor på 
skolan som man kan lägga pengar i. Pengarna går till 

flyktingar.  
Vi har en bössa på Fritidsklubben och en i caféet. Där i 

ligger pengar som går till flyktingar.  

 Nya skolresturangen! 
Den sista nyheten tyckte vi var extra rolig att ta med, eftersom 
det var vår klass som kom med det vinnande namnförslaget på 

vår nyinvigda skolmatsal. Vår skola har renoverat vår skolmatsal, 
och rektorerna utlyste en tävling på skolan där alla klasser skulle 

få ge var sitt förslag på namn på vår nya matsal. Sen fick alla 
elever rösta på vilket namn de ville ha, och då vann vårt förslag! 
En kille i klassen gav förslaget, och hela klassen röstade fram det 

som klassens förslag i tävlingen. På invigningsdagen kom vår 
lokal-tidning hit och fotade och intervjuade folk. Alla barn som 

syns på bilderna är från vår klass, och till och med vår ena 
fröken kom med på en bild, fastän hon inte ville :) 



Många vinster med eget kök 

Text från Härryda posten 

Nu börjar Djupedalsskolan laga sin egen 
mat istället för att beställa från centralkök. 
I veckan som gick invigdes restaurangen 

Food 4 u. 
– Det här är en kvalitetshöjning för 

måltiden och vi sparar både pengar och 
miljö, säger Marina Dahlgren, enhetschef 

på måltidsservice. 

I matsalen på Djupedalsskolan är det 
feststämning. I taket hänger ballonger, 

borden är dekorerade med girlanger och 
popmusik från topplistan dunkar ut från 

högtalarna. 

Numer lagas maten av kockar på skolan i 
ett så kallat tillagningskök och det är 

nypremiär för restaurangen som eleverna 
har döpt till Food 4 u. Hugo Löfving i 

klass 5b kom på namnet, efter en 



namngivningstävling som alla inom skolan 
var involverade i. 

– Det känns väldigt bra, trevligt. Jag tänkte 
på Mc Donalds när jag kom på namnet, 

säger Hugo Löfving. 

Dagen till ära har eleverna röstat fram en 
meny bestående av kycklingspett med 

potatisgratäng och pommes med 
sweetchilisås, till efterrätt blir det tårta. 

Tre varianter 

Marina Dahlgren är enhetschef på 
måltidsservice och den som är ansvarig för 
skolköken i Mölnlycke. Hon berättar att 
det finns tre olika varianter av skolkök. 

Serveringskök, mottagningskök och 
tillagningskök. I de två första fallen 

kommer maten från centralkök/
tillagningskök. 

Mindre svinn 



– Djupedalsskolan har tidigare varit ett 
mottagningskök och vi har fått maten från 

centralköket på Ekdalagården. Den har 
varit god men när vi lagar maten här har 

vi större möjlighet att påverka, säger 
Marina Dahlgren. 

De största vinsterna är att man får kontroll 
på produktionen av måltiderna och att det 
inte slängs lika mycket mat. Enligt Marina 
Dahlgren kunde det tidigare bli stort svinn 

i till exempel influensatider. 

– När kökspersonalen fick reda på hur 
stort manfallet var och kontaktade 

centralköket var det ibland för sent att 
blåsa av, maten var redan klar och på väg 

till köket. 

Maten som varmhållits var då tvungen att 
slängas eftersom nerkylningsmöjligheter 
inte fanns. När maten nu lagas på plats 
kan personalen ta tillvara på resterna. 



 

Kockarna och några från 5B. 






