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Vem skulle ha tänkt det: Kompetenscenters skoltidning Glasklart 
fyller ett år! 
 
Allt började runt februari-mars 2018 med Korosh Khodamorady 
som sedan ett tag hade i bakhuvudet att starta en skoltidning. Med 
hjälp av Annika Karjalainen, lärare i svenska som andra språk på 
grund, började idén ta form. De publicerade en annons på Kompe-
tenscenters webbsida med datum och tid för en första träff till de 
elever som var intresserade av att vara med. Där kom några andra 
elever:  Pacific Ndondo, Lani Jane Pajulio Emuy och Celly Paillet. 
Skoltidingen var igång.  
 
Under ett år, med ett nytt nummer varje månad (förutom under 
sommarlovet), fortsatte Pacific, Celly och Annika med tidningen.  
 
Tillsammans vill vi tacka alla som läser tidningen samt har bidragit 
till tidningen. Det är otroligt att vi höll på i ett år! Tack! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

GLASKLART FYLLER 1 ÅR! 

- Annika, Pacific och Celly 

https://koping.se/kompetenscenter.html


Skoltidningen Glasklart grundades  i mars 2018 av Korosh Khodamorady, Pacific 

Ndondo, Lani Jane Pajulio Emuy och Celly Paillet med hjälp av Annika Karjalainen, lä-

rare i svenska som andra språk på grund. Den första utgåvan kom ut i april 2018. Ett år 

senare var endast Pacific, Celly och Annika. kvar 

 

Vi på Glasklart är fortafarande i kontakt med våran skoltidningskompisar och vi frågade 

dem vad de gör nuförtiden och vilken erfarenhet de fick av skoltidningen. 

 
Intervju med Korosh Khodamorady 

 

Vad gör du nuförtiden? Är du kvar på Kompetens-
center? Jobbar du? 
 

Hej till er alla som läser tidningen Glasklart ! Jag heter Ko-
rosh och är från Iran. Jag blev färdig med svenska som andra 
språk på grund och studerar numera engelska på distans ef-
tersom jag inte bor i Köping längre.  

 

Vilka erfarenheter fick du av att skriva i skoltidning-
en?  
 

Självklart hjälpte det mig mycket med att bli bättre på att 
skriva på svenska och på andra sidan blev jag mer intresserad 
av att läsa artiklar. 

 

Skriver du fortfarande? Hjälper din erfarenhet av skoltidningen i din nuvarande ställ-
ning? 
 

På Glasklart lärde jag mig att hur en digital tidning kan publiceras. Således har jag med mina kollegor 
skapat en månadstidning som heter Yarsan journal. Förresten tackar jag Celly för att hon visade mig 
hur Publisher fungerar.  

 

Något särskilt du minns av skoltidningen?  
 
Jag minns när Annika och jag meddelade andra lärare för att hitta elever som var intresserade av att 
jobba med tidningen. Så småningom blev vi en grupp. 
 

Är det nåt du skulle ha velat ändra i tidningen? Eller är det någon artikel du skulle ha ve-
lat läsa? 
 

Ni kan kanske lägga till artiklar på engelska också. 

Fortsättning nästa sida  
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INTERVJU MED DEM SOM GRUNDADE GLASKLART 



 

Intervju med Lani Jane Pajulio Emuy  

 

 

Jag är en av de första som skrev i skoltidningen men tyvärr 
slutade jag eftersom jag fick jobb och studerar.  
 
Jag jobbar på förskola som barnskötare här i Köping och  
studerar svenska som andra språk 2 på kvällen på Kompe-
tenscenter.  
 
Det var min dröm att skriva i skoltidningen i Filippinerna 
när jag var ung men jag hade inget självförtroende. Vilken 
tur att jag hade möjlighet att skriva här i skolan. Det hjäpte 
mig att utveckla min svenska när jag träffade och intervjuade 
människor.  
 

Mina medarbetare är hjälpsamma och jag är imponerad av deras åsikter och mål för den här skoltidning-
en. Jag önskar grattis ett år till Glasklart och jag hoppas att många ska inspireras att skriva och medverka. 
 
- Lani Jane Pajulio Emuy 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pacific Ndondo är en av de som grundade Glasklart. Han berättar hur det känns att skriva i 

en skoltidning samt vilka erfarenheter han fick av det.  
 
- Det var en väldigt bra upplevelse under den tiden jag var med och skrev i skoltidningen och jag skriver 
fortfarende i Glasklart. Det är verkligen kul att skriva texter som andra elever på Kompetenscenter kan 
läsa och även uppskatta.  
 
Det är också en bra träning med det svenska språket och hur man ordna olika typer av text (intervju, in-
sändare, krönika osv.).  
 
Det var även trevligt att läsa tankarna av de andra som var också var med i tidningen.  
 
En artikel som jag verkligen gillade att skriva var den om skolresan till Stockholm till oktober-numret.  Jag 
var med på skolresan och det var intressant att berätta vad vi gjorde på besöket.  
 
Jag är nästan klar med svenska som andra språk 2 och i augusti ska jag flytta från Köping och börja en  
annan utbildning och därför är detta nummer mitt sista. Men erfarenheter jag fick av Glasklart kommer 
att hjälpa mig att skriva för andra tidningar.  
 
- Pacific Ndondo 
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PACIFIC BERÄTTAR OM SIN ERFARENHET AV GLASKLART 
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Celly Paillet är också en av dem som grundade skoltidningen och har varit med i ett år.  

Hon berättar om sin erfarenhet av tidningen.  
 

- Att skriva på skoltidningen var väldigt givande. Vi var en bra liten grupp av elever och det var trevligt att träf-

fas varje månad för att planera nästa nummer, samt fika tillsammans då och då. Dessutom tycker jag mycket 

om att skriva och tidningen var en bra möjlighet för att träna skriva olika typer av texter samt träna det svenska 

språket.  

För att kunna ge ut Glasklart klistrar vi texterna i Publisher som är ett program på datorn, så jag lärde mig hur 

det programmet fungerar. Det var inte så komplicerat och jag tycker faktiskt att det är ganska roligt att jobba 

med Publisher varje månad! 

Att träffa olika människor för att göra intervju var också intressant, samt att hitta ämnen att skriva om varje 

månad. Flera gånger fick vi även texter från andra elever som också ville skriva i Glasklart och det var verkligen 

kul att alla i skolan hade möjlighet att delta i skoltidningen. Det roligaste var ändå när andra elever som vi in-

tervjuade kände igen sig i tidningen, eller kände igen sina klasskamrater och vänner! 

Nu är jag klar med svenska som andra språk 3 och jag kommer inte att fortsätta med Glasklart, men jag tackar 

alla som deltog i tidningen samt läste den och jag hoppas att andra på Kompetenscenter känner  att de också 

vill skriva i en skoltidning och fortsätta med Glasklart! 

- Celly Paillet 

 

 

 

 

Jag är så otroligt glad och stolt över att ha fått vara med och starta upp en skoltidning, även om det inte är jag 
som hargjort det stora jobbet. Glasklart är en tidning som startade på initiativ av elever, och det är elever som 
har skrivit nästan alla texter och redigerat i Publisher. Jag har fått vara med vid planeringen och jag har korrek-
turläst (rättat i språket).  

Att få sina texter rättade tror jag är lite jobbigt men också utvecklande. Det roliga är att det nästan uteslutande 
har varit texter skrivna av andraspråks-elever. Tänk vad modigt att publicera texter på ett nytt språk!   

Vi som har jobbat med tidningen slutar av olika anledningar i höst, och vi tackar våra läsare och ers om har bi-
dragit med texter! Och vem vet, kanske någon tar vid där vi slutade... 

 

  

CELLY BERÄTTAR OM SIN TID PÅ SKOLTIDNINGEN 

 

     ANNIKA BERÄTTAR 



 

 

Sugen på att läsa tidigare nummer av Glasklart? 

Glasklart är Kompetenscenters skoltidning som gavs ut digitalt varje månad mellan april 2018 

och maj 2019. Det finns några nummer i pappers-format i skolan men alla nummer hittas på 

Kompetenscenters webbsida under rubriken  Skoltidningen Glasklart.  

 

April 2018:   

Presentation av tidningen 

Frågor  

Nyanlänt företagande  

Artikeln on namntävling  

Presentation av nya vaktmästaren 

Alla har ansvar för sitt skräp  

Krönika  

Insändare  
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Maj 2018:  

Kulturdagen  

Frågor  

Yakutskarna och Samerna  

Intervju: Carl Boman-Linér  

Språkcafé  

Studiehjälp  

Yrkesutbildning  

KC på Instagram  

Insändare  

Meningsfull tanke  

Juni 2018:  

 Museibesök 

Frågor 

Sommaraktiviteter  

Vård- och omsorgs-

utbildning 

Insändare 

Kvällskurser 

September 2018:  

Viktiga saker 

Frågor  

Trygghet i KC 

Brevlådan 

YH-mässa i somras  

Liberalerna på besök 

Arabisk valdebatt 

Krönika  

Köpings kulturnatt 

Insändare  

Oktober 2018:  

Kompetenscenters val 

Frågor 

Intervju med Anna-Klara 

Skolresa 

Om familjen Hallström 

Insändare 

November 2018:  

Biblioteksbesök  

Frågor  

Boktips 

Intervju med SYV  

Vårdelevernas utställning 

Krönika  

Insändare 

DE TIDIGARE NUMMERS INNEHÅLL 

Fortsättning nästa sida  

https://koping.se/kompetenscenter/for-elev-student/skoltidningen.html
https://koping.se/kompetenscenter/for-elev-student/skoltidningen.html


December 2018:  

 Luciatåg 

Studieförbundsmässa  

Författarbesök  

Bokfrukost 

Bibliotekarie-besök 

Read-cycling  på KC 

Miljötips  

Januari 2019: 

Välkomsthälsning  

Frågor  

Tips på studieteknik 

Stöd och anpassning 

Skriv i Glasklart! 

Boktips  

Februari 2019:  

Frågor 

Sportlovstips 

Kurator på KC 

YH: Produktionstekniker 

Insändare 

Mars 2019:  

 KC i Magazin24  

Kurskrockar 

Sfi-flex 

Kvinnodagen på KC  

Insändare 

April 2019: 

Frågor 

Intervju städpersonalen 

Sva3 och SFA på teater 

Boktips  

”Art’s fun!” med sfi  

Insändare 
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___________________________________________________________________________________

Rektor Anna-Klara Sjölund skickar en sommarhälsning! 

På avslutningarna läser hon gärna upp en dikt,  och här  

kommer årets sommardikt: 

 

Romanska bågar av Tomas Tranströmer 

Inne i den väldiga romanska kyrkan trängdes turisterna 

   i halvmörket. 

Valv gapande bakom valv och ingen överblick. 

Några ljuslågor fladdrade. 

En ängel utan ansikte omfamnade mig 

och viskade genom hela kroppen: 

”Skäms inte för att du är människa, var stolt! 

Inne i dig öppnar sig valv bakom valv oändligt. 

Du blir aldrig färdig, och det är som det skall.” 

Jag var blind av tårar 

och föstes ut på den solsjudande piazzan 

tillsammans med Mr och Mrs Jones, Herr Tanaka och  

    Signora Sabatini 

och inne i dem alla öppnade sig valv bakom valv oändligt. 

Med detta tackar Glasklart 

för sig, och önskar alla      

läsare en glad sommar! 


