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1 

FRÅGA: HUR FIRAR DU PÅSK I DITT HEMLAND? 

  

Många firade Påsk i helgen mellan den 18 och den 22 april eller 

njöt av de röda dagarna. Eftersom Kompetenscenter är en multi-

kulturell skola har vi, på Glasklart, frågat några elever hur de bru-

kar fira Påsk i sitt hemland.  

 
 

 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

I mitt hemland firar vi påsk på ett speci-

ellt sätt, vi lagar olika mat, som kött och 

lök och sen fixar vi en sorts soppa av 

kanel, mjölk, ris och socker. Hela famil-

jen går till kyrkan efter det går barn till 

lekparken. Oftast besöker släktingar 

varandra den dagen.—Diala 

Vi firar påsk med traditionell mat, vi 

äter kött, ägg och fikabrödet Hem-

basha, men vi äter aldrig griskött den 

dagen. Vi bjuder också vänner och 

grannar och har fest tillsammans. 

─Bereket  

I Frankrike brukar barnen leta efter 

påskägg som kyrkklockorna har gömt i 

trädgården. Det är faktiskt choklad 

barnen hittar och alla äter mycket cho-

klad under hela Påskhelgen.  —Celly  

https://koping.se/kompetenscenter.html


 

 

 

Erika och Lena arbetar som städare i Kompetenscenters lokaler. Här berät-

tar de om sina upplevelser på sitt arbete. 

 

Hur känns det att arbeta som städare här på kompetenscenter?   

 

– Det känns väldigt bra, arbetsmiljön är bra, låg ljudnivå och trevliga elever och personal. 

 

Vilka svårigheter möter ni på arbetsplatsen? 

 

–  När stolar inte är uppställda, saker inte är arrangerade, samt trösklar mellan korridorerna när vi 

skurar med maskinen. ´ 

 

Vad är roligt med att arbeta som städare på Kompetenscenter? 

 

– Att träffa nya människor är det roligaste! 

 

 

Det finns många elever och personal som går på Kompetenscenter, vilket innebär att det 

finns massa aktivitet och ibland händer det att några inte bryr sig om hur skräp slängs. 

Vilken åsikt har ni om det? 

 

– Det där är ett otrevligt beteende! Vi är alla vuxna, alla måste hjälpas åt, då får vi en trevligare miljö.  

 

 

Vad ska vi göra för att förbättra miljön i Kompetenscenters lokaler? Och vilket med-

delande har ni till elever och personal? 

 

– Torka av bord när man har fikat eller ätit, 

plocka bort skräp och släng i sorteringen, håll 

toaletterna fräscha och släng inte papper på 

golvet eller blöt ner. 

  

- Pacific Ndondo 
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INTERVJU MED STÄDPERSONALEN 



 
 

3 

 

 

 

På tisdagskvällen den 16 april gick SVA 3 eleverna samt flera ele-

ver från SFA på Hagateatern i Köping och såg pjäsen Syrror, en 

komedi som utspelar sig på ett sjukhus. Under nästan två timmar 

lärde publiken sig att känna ett gäng sjuksköterskor, underskö-

terskor och läkare i deras vardag, mellan patienter, möten och 

personliga problem.  Det var mycket skratt i publiken, men pjäsen 

tog också upp allvarliga ämne som bland annat utbrändhet och 

brist på personal inom vården.  

Den svarta komedin är skriven av Camilla Blomqvist efter diskuss-

ion med Universitetssjukhusets personal i Örebro, medan själva 

pjäsen spelades av duktiga amatörskådespelare. Temat passade 

perfekt för SFA eleverna som studerar inom det medicinska områ-

det, samt för SVA 3 som hade skrivit nationellt prov om teater samma dag.  

(Bild: hagateatern.com) 

 

- Celly Paillet 

 

 

 

 

Boken 101 historiska myter, av journalisterna Åke Persson och Oldrup 

Thomas (2010), går igenom kända historiska händelser och berättar vad 

som verkligen hände. Många tar det för sanning att det var Columbus 

som upptäckte Amerika, men i själva verket är denna myt felaktig och i 

boken finns förklaringar om varför.  

 

Författarna är utbildade historiker och har forskat kring varje myt innan 

de avslöjar dem i korta texter med en historisk myt per dubbelsida. Dess-

utom tar de upp myter från olika länder och inte bara från Sverige. Där-

för är denna bok intressant: man lär sig snabbt om lite av varje utan att 

slå upp olika böcker om historia.  

(Bild: adlibris.com) 
 
 
- Celly Paillet 
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BOKTIPS: 101 HISTORISKA MYTER 

SVA 3 OCH SFA MEDICIN PÅ TEATER 
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Onsdagen 3 april var den populära och folkkäre mångsysslaren Lasse Åberg 
i    Köping och visade upp sin konst. Det var vernissage i utställningshallen 
med    Lasses konst som ställdes ut under namnet ”Art´s Fun!”. 

 

På kvällen föreläste Lasse Åberg på Forum. Han höll ett uppskattat föredrag 
om sitt liv och sin karriär från A till Ö. Efter föreställningen fikade Lasse 
med arrangörerna på Forum och han skall då ha sagt följande. ”Jag trodde 
min karriär var över, men det är den tydligen inte”. Lasse fyller 79 år i maj. 
Det var fullsatt på Forum (281 platser) under Lasses föredrag. 
 

I tavlorna, som Lasse målar, finns det alltid någon ”twist” med. Han säger ”jag försöker att få in något an-
nat i bilden. Det är mitt kännetecken.” 
 

Min anmärkning: titta på konst som ”har en världskarta målad på sig” eller på pistolen ”som skjuter blom-

mor i stället för skott”.  

Fortsättning nästa sida  
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UTSTÄLLNINGEN ”ART´S FUN!” MED SFI 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bilder: SFI på utställningen ”Art´s fun!” 

 

Lasse är en mångsysslare. Han är en svensk grafisk designer, konstnär, filmregissör, manusförfattare, mu-
siker och skådespelare. Han är bland annat känd som Trazan Apanson, som regissör/skådespelare i Säll-
kapsresan m fl uppföljare. 

 

I Bålsta har han ett museum. En 1800-tals ladugård byggdes om till ett konst, -serie- och leksaksmuseum. 

Han har en världsunik samling av leksaksfordon. 

 

Klass C1 och C2 begav sig till utställningshallen några dagar efter vernissagen för att titta på Lasses tavlor. 

 

 

- Anneli Jansson, sfi-lärare 
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Din frihet slutar där den andras frihet börjar 

Jag är en missnöjd elev på Kompetenscenter eftersom jag ofta är obekväm under lektionen och 

rasten för att jag inte kan koncentrera mig och studera eller göra mina läxor även om det finns 

bra möjligheter att studera exempel datorer och rummen med bekväma stolar, men stämningen i 

skolan är olämplig. 

 

Först och främst är det att många elever kommer för sent och avbryter lektioner och stör. Några 

av dem öppnar dörrar och ibland är de i fel klass så vid den här tiden känner jag mig vill säga till 

” kolla på ditt schema först.” 

 

För det andra finns det många studenter som vill tala modersmålet i klassrummet eller under  

pausen, jag skulle vilja fråga för dem varför ni är här? Jag respekterar alla språk och bakgrund 

för alla personer i skolan, men vi måste förstå att vi inom skolan har samma mål att lära oss 

svenska. Jag anser att vi ska lämna våra modersmål ett tag och använda svenska språket inom 

skolan trots alla skillnader, så det blir hjälpen till varandra för att lära oss snabbt språket och når 

fram inte-gration i samhället. 

 

Sammanfattningsvis kan jag förstå eleverna som ofta kommer för sent och vet att dem har sina 

skäl, jag anser att de har rätt att vara för sent och att välja det språk som dem vill tala men de har 

ingen rätt att störa mig eller vara ett hinder i min väg. 

 

Slutligen tycker jag att alla är överens om att frihet inte är gratis. Eftersom vi har rättigheter här i 

skolan måste vi genomföra skyldigheter och respektera skolans regler om vi vill att skolan ska 

fungera bra.  

 

En klagande person  
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INSÄNDARE 

 

Med nästa nummer fyller skoltidningen Glasklart 1 år! 

Är det något speciellt som du vill läsa i maj-numret? Har du tips 

på artiklar? Eller vill du skriva en text för skoltidningen? 

 

Kontakta oss på  

skoltidningen.kkc@koping.se 

 

Vi tar emot alla tips och hjälper dig att skriva din text! 


