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Velkommen til avisen! 

I denne avis kan du læse om 

hverdagen og begivenheder på 

Al-Hilal Skolen i det første halve 

år af skoleåret 2022/2023.  

Vi skriver også lidt om ting der 

optager os uden for skolen - fx om 

VM i fodbold. Vi håber, I vil nyde 

læsningen og blive klogere på 

vores skole. 

Avisen udkommer to gange om 

året, og alle på skolen kan bidrage 

til avisen. Ligger du inde med en 

god idé til et emne vi skal skrive 

om, er du velkommen til at skrive 

til os via Skoleavisens postkasse 

foran lærerværelset.  

Skoleårets start 2022 

Skoleåret startede i år en varm 

dag i august, hvor glade og 

oplevelsesrige elever atter fyldte 

skolegården med leg og latter. 

Nogle var glade for nye stole, 

mens andre skulle finde sin plads i 

et nyt klasselokale. For 0. klasse 

var det nok deres livs største dag. 

De blev mødt af flag, kram og 

sang og mødte deres spændte 

klassekammerater.  

             
Skoleleder Aziz byder velkommen 2. klasse bliver budt velkommen      0.klasses første skoledag 
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   Elevrådets udskolingsfest 

I år har elevrådet afholdt en udskolingsfest for 7., 8. og 9. klasse. 

Formålet med festen var at elever på tværs havde nogle hyggelige 

timer, der bød på både mad, dans og lege.   

         Vinderne af Limbo; Ghazi og Gana 

                           Elevrådet byder velkommen. 

Der blev dystet i snøre-og flødebolleleg samt i limbo. Der blev spist 

pizza i lange baner, konkurreret i Fifa23 og bordfodbold. I salen var der 

musik og højt humør, hvor der blev danset til alverdens musik. Det var 

en hyggelig og sjov aften.  

Playstation-turnering. 
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Motionsdag 2022 

Årets motionsdag var solrig og 

helt uden regn  

0.-5. klasse var i 

Mimersparken, hvor der på 

tværs af klasser i hold blev 

dystet mod hinanden i bl.a. 

kryds og bolle, tovtrækning og 

floorball.  

           
                              Vindergruppen med deres erfarne lærer Hannibal. 

6.-9. klasse var i Utterslev 

Mose, hvor klasserne 

Mussah, 

Kawhtar 

og Karam 

konkurrerede mod hinanden i 

at løbe hurtigst og komme ind 

over målstregen i flok.  

6. klasse vandt, mens 8. klasse 

løb med 2.pladsen og 7. klasse 

blev nummer tre. Den 

hurtigste elev var Kawhtar fra 

6. klasse, mens Mussah (7.kl.) 

fik en flot andenplads.

                                                                                    1-2-3-løb!! 
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   VM i fodbold - 3 elever gættede vinderen 

Så ruller der igen VM over skærmene. Danmark, som ellers havde klaret 

sig rigtig godt ved EM sidste sommer, kom desværre ikke videre fra 

gruppespillet. De sidste 3 spillerunders vindere er: 

2010    Spanien                                      2014 Tyskland                                  2018 Frankrig 

På skolen har vi lavet en konkurrence, hvor vi inden VM startede spurgte 

eleverne om, hvem de troede ville vinde VM. Vi fik over 100 gæt, hvor 

eleverne fra 0.-9. klasse gættede på: 

1. Brasilien - 31 elever              5. Portugal - 10 elever                                                                               

2. Frankrig - 18 elever               6. Spanien - 6 elever    

3. Marokko - 17 elever              7. Argentina - 3 elever     

4. Danmark - 12 elever             8. England 2 elever 

Almas 3. kl                     Zainab H2.kl.        Aisha A. 8. kl. 

 

 

 

 

Tillykke til Argentina og de tre vindere på skolen! 
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9. klasses studietur til Istanbul  
Af Ayaan, Mina, Marwa og Yasmin 9. klasse  

Hej alle sammen, 

9.klasse er lige kommet 

tilbage fra en studietur til 

Istanbul i Tyrkiet, og vi vil 

fortælle jer lidt om hvad vi 

har oplevet. Det var en 

rigtig god og sjov oplevelse, 

vi oplevede mange 

spændende  

   Mad, museer, moskéer og meget andet er der at opleve i Istanbul. 

ting. Og det var noget helt andet at rejse med sine 

klassekammerater. Vi var i den berømte gågade Taksim. Vi 

oplevede rigtige mange ting som gjorde vores bånd stærkere. Det 

var med til at gøre vores tur uforglemmelig.

Vi fik prøvet en masse forskellige kulturelle madretter som var 

super lækre. Og selvfølgelig skal vi ikke glemme vores tre gode 

lærere Wahab, Sanaa og Hasna som erstattede vores forældre. 

Det var en meget god tur og vi kommer aldrig til at glemme den 

her oplevelse. 
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Elevrådet skoleåret 
2022/2023 

Interview med 
elevrådsformanden 
 
Navn: Nerqiz 
Alder: 15 
Klasse: 9. 
Hvor længe har du været 
elevrådsformand: 5 måneder 

 
 

Hvorfor vil du gerne være 
elevrådsformand? 
Fordi det giver mig mere 
selvtillid og jeg vil opfylde 
elevernes ønsker på 
skolen  
 
 

 

Hvad sker der på 
elevrådsmøderne? 
Vi snakker om klassernes ønsker 
og om fælles arrangementer, fx en 
fest eller udflugter. 
 
Hvor ofte er der elevrådsmøder? 
Ca. 1 gang hver 5. uge 
 
Hvilke ting har elevrådet fået 
gennemført? 
Skraldespande på alle toiletter, 
skolefoto, udskolingsfest og 
udflugter. 
 
Hvad er vigtigt at kunne, hvis man 
vil være med i et elevråd? 
At kunne fortælle sin mening og 
snakke klassens sag. 
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                  Projektopgave og emneuge 

I december blev der afholdt projektuge for 7. - 9. klasse og emneuge for 

0. - 6. klasse.  

0. - 6. klasse arbejder med Pakistan 

I år var temaet Pakistan, hvor eleverne blev sat i grupper sammen 

med elever fra andre klasser. Der var forskellige værksteder 

såsom tøjdesign, skole, geografi, mad, dans og bygninger.  

             
Bygninger, plancher og Naan-brød produceres 

7., 8. og 9. klasse arbejder med grænser 

I udskolingen var årets overemne for projektopgaven `grænser`. 

Af underemner fordybede eleverne sig i emner som `grænsen 

mellem sport og politik med fokus på VM i Qatar`, `grænsen for 

personlig frihed i forhold til terrorisme` og `personlige grænser` 

med fokus på MeToo. Eleverne fremlagde deres arbejde og fik en 

karakter, mens de også fik produceret et kreativt produkt.  

                 VM-pokalen med indhold                      Me-Too kvinder                       Fifa, Frankrig og Qatar der mødes til frokost 
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            8. klasses skoleavis 

8. klasse har deltaget i aviskonkurrencen sammen med tusinder 

andre skoler i hele Danmark. Her kan du læse to af artiklerne. 

Stress i folkeskolen 

Skrevet af Yasmin og Asmaa  

Der er mange unge piger og drenge som stresser over karakterer og det gør at 

de får det dårligt med sig selv. I de værste tilfælde kan det føre til angst, stress 

og fysiske sygdomme. Grunden til at unge piger og drenge er stresset kan være 

fordi deres forældre presser dem til at få 12 eller 10. Det er mest piger som 

stresser over karakterer og det er mest piger i 8. og 9. som stresser allermest, de 

bliver ofte kaldt 12-tals pigerne. Det kan betyde at de piger bruger det meste af 

deres fritid på skole og lektier. og derved ikke har et almindeligt socialt liv, som 

gør en glad. 

De fleste unge piger og drenge som vælger at lave lektier og skolearbejde om 

aftenen bliver også længere oppe om aftenen og konsekvensen er at de ikke får 

så meget søvn, så de er trætte om morgenen. Når de så kommer i skole og har 

undervisning, kan de måske ikke koncentrere sig og begynder at føle sig stresset. 

Det tænker konstant på den næste aflevering, på hvad de andre har fået i karakter 

og på hvordan de kan blive endnu bedre selv. 

 

Hvad siger en helt almindelig elev om brugen af de sociale medier?  

Skrevet af Siham, Salma og Aisha A. 

Vi ville gerne undersøge hvor meget folk bruger sociale medier og hvad de bruger det til. Så vi valgte at spørge Asmaa  fra Al-Hilal 

Skolen, fordi hun er en som bruger sociale medier i hendes hverdag. Asmaa har ændret sig selv efter at have downloadet de sociale 

medier. Vi stillede nogle spørgsmål om sociale medier. “Hvordan har du det efter at have set influencers levestil?” og Asmaa svarede 

“Det påvirker mig ikke og jeg føler mig ikke anderledes i forhold til influencerne, jeg er meget glad 

for mit liv”.  

Vi spurgte derefter om hvordan hendes sociale liv er og hun sagde at hendes sociale liv er godt 

og hun er god til at kommunikere med andre. Vi spurgte om hun sletter hendes video efter den ikke 

har fået så mange likes, og hun svarede “Ja, fordi jeg vil gerne have mange likes, og det er lidt pinligt 

kun at have ca. 8 likes på en video” Og det er sikkert ret normalt for andre teenagere at føle den 

måde.   

“Hvor mange sociale medier har du? Og hun sagde 5, og det er Tiktok, Snap, Instagram, 

YouTube og Facebook. De fleste unge har de samme sociale medier. Vi spurgte om hun nogen- sinde 

ville slette de sociale medier. “Nej, fordi det er mit liv, jeg føler mig ikke som den samme uden dem”.  

Vi spurgte om alle i hende familie har sociale medier? Asmaa svarede nej, hendes små sø- skende 

har det ikke. Til spørgsmålet om hun laver videoer med hendes veninder svarede hun, “ja, vi laver 

mange videoer sammen". Vi spurgte derefter om hun sender videoer til hendes venner og hun sagde 

ja kun hvis de er sjove. 

 Har du lært noget af de sociale medier?” spurgte vi og hun svarede “Ja, selvfølgelige jeg har 

lært at man ikke altid skal tro på alt man ser på de sociale medier" og om ulemperne ved de sociale 

medier sagde hun: “Ja, man kan blive hacket og catfished, hvilket hun ikke selv har prøvet.  

"Har du tænkt på at slette de sociale medier?”. ”Ja, nogle gange, fordi jeg bliver lidt træt af det”. 

“Ser du på din telefon mens du går på gaden”? “Ja nogle gange når der ikke er mange menne- sker, 

fordi jeg er bange for at jeg rammer ind i nogen”.     
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Godt og blandet 
Medarbejdere på Al-Hilal Skolen 2022/2023 

 

                       Vigtige datoer til den sidste del af skoleåret 

 

 

 

 

 

                                   Kan du løse gåden? 

- Bjarnes mor har tre børn. Den første hedder april. Den næste hedder maj. 

-  Hvad hedder den sidste?   

- Hvad der går op og kommer aldrig ned?  

- Hvilket ord i ordbogen er stavet forkert?  

 

 

Svar: 1: Bjarne, 2: Din alder, 3. Forkert 
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Året der gik 2022  

                    2.klasse i Planetarium                    6. klasse i Sagnlandet Lejre 

      4.klasse i Hareskoven                         0.klasse i Zoo 

         

  8. klasse i DR-byen                                7. klasse i Sagnlandet Lejre 


