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KBH SYDS SKOLEBLAD. SKREVET AF ELEVER PÅ KBH SYD. DECEMBER 2020. NUMMER 5. 

SPROG OG MAGT
Fem elever har skrevet taler om så 
forskellige emner som: faderrollen, 
Muhammedtegninger, racisme, 
cannabis og det at føle sig fremmed i sit 
eget land.

DEBAT
Younes svarer igen på Mette 
Frederiksens udtalelse om bander 
der skaber utryghed.

GOD OPFØRSEL
Hvordan opfører man sig overfor 
andre mennesker? Har kassedamen 
og taxachaufføren større risiko 
for at opleve at folk opfører sig 
dårligt? Læs to kommentarer om god 
opførsel.

Eksamen nærmer sig og Alla og 
Lena gør os klogere på, hvordan 
man kan takle sin eksamensangst. 
Læs de gode råd fra både en 
lærer og elever.

ER DU BANGE FOR AT 
GÅ TIL EKSAMEN?
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SOUTHSIDE

Hvad er SOUTHSIDE?
SOUTHSIDE er HF & VUC København Syds skoleblad. Alt indhold er skrevet 
af elever på KBH SYD til elever på KBH SYD. Her får du masser af indsigt i 

det at være elev på KBH SYD: Aktuelle historier fra eleverne, samt anbefalinger, 
digte, en brevkasse og interessante reportager.  

Forsiden viser eleverne Frederik, Mina, Maria, Egzon og Hoda fra Q20. Q20 
havde et forløb i dansk om sprog og magt. De skulle skrive taler med deres lærer 
René Staustrup. De fem elever talte om så forskellige emner som: faderrollen, 
Muhammedtegninger, racisme, cannabis og det at føle sig fremmed i sit eget land.
Deres dansklærer René er superstolt. 

Har du noget, du gerne vil have med i næste udgave af SOUTHSIDE? 
Så vil vi meget gerne høre fra dig. Send os en mail på: skoleblad@kbhsyd.dk 

Rigtig god læselyst!

VELKOMMEN!

VELKOMST
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SOUTHSIDE
DIGT 

DEN 
DANSKE 
DRØM

De bredde daler og grønne bakker

Her i Danmark, hvor friheden den snakker

Mærkværdige værdier og folket som skriger

Her i Danmark, hvor man skelner mellem fjende og makker

De røde farver og de hvide farver

Her i Danmark, hvor vi lader fantasien flagre

Venskab og fællesskab, intet er bedre end et fælles nederlag

Her i Danmark, hvor ytringsfriheden og kærligheden vi arver

Den Danske Drøm, Den Danske drøm

Herunder hvor vi lader fantasien slå om

Den Danske Drøm, Den Danske drøm

Her hvor mennesker har, ingen fordom.

Skrevet af: Eser, Valdemar og Emil, fra 0sama-klassen 
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SOUTHSIDE

HAIKU
DIGTE

Et Haiku digt skal 
bestå af:
- Tre linier.
- 7 stavelser (5 på den første 
linie, 7 på den næste og igen 5 
på den sidste)
- Det skal foregå i nutid.
- Det skal indeholde natur.

Skrevet af: elever fra DSA FED, 
AVU

DIGTEDIGTE
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SOUTHSIDE

En dejlig dag

Det er en varm dag
Solen skinner på verden
Vi går på stranden

Unik natur

Sommeren er god
Naturen er glad for det

men natten er kold

Natur

Fredelig natur
Fuglelyde giver fred

Kærlige dage

Blomsterne springer
Mange blomster dufter godt

Blomster klar til pluk

Det sommer

Nu solen skinner
Alle børnene synger
Blomsterne er blå

Sommerfuglene
Hvorfor bruge mange ord
et kan gøre det

Når det regner ned
Lyder det som god musik
En påfugl danser

Solen

Hvor er solen nu
venlig at skinne på mig

venter kun på dig
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DIGTE



REPORTAGE 

1.4 MILLIONER 
KRONER 
Skrevet af: Mikkel og Henrik

FAKTA
Røde Kors-butikken i 
Rødovre blev stiftet i 2017.  
De tjente i år 2019 1,4 
millioner. Butikken i 
Rødovre er også en af de 
selvstændige butikker der 
er i Danmark. 
I denne Røde Kors er der 
72 medarbejdere.

Gennem 150 år har Røde 
Kors hjulpet mennesker 
igennem ensomhed, krige 
og katastrofer, ved hjælp af 
deres frivillige arbejde.

Der bliver kun gemt 3/10 
poser af genbrugstøj, da 
de går meget op i deres 
kvalitet. 

66% af deres indtægt går 
til lokalområdet som er 
Rødovre, det går blandt 
andet til lektiecafeer og 
aktiviteter for børnene der 
bor der. 

Resten af indtægten går 
til resten af verden og de 
fattige lande, hvor der er 
ekstra brug for ressourcer, 
såsom penge til mad eller 
noget tøj. 



REPORTAGE

“Vi går meget op i hygiejne”, sagde 
lederen om onsdagen for Røde kors 
i Rødovre. ‘’Ding dongchd’’. Den 

ene kunde efter den anden, reglerne for 
corona blev da ikke overholdt. Støjen fra 
mennesker var stille, men man lagde mærke 
til alle bevægelser og lyde, en fod slæbte 
hen ad gulvet, og lavede en ubehagelig lyd 
‘’sfsfshhs, dunk’’. Strejfen af ældre steg til 
næsen og munden. Smagen af parfume var 
provokerende, kunderne strømmede ind som 
en myretue.  

Frivilligt arbejde 
‘’Det her er frivilligt arbejde, det vil sige, at 
vi ingen penge tjener’’. Arbejde, arbejde 
og arbejde. Men indtægten stiger bare ikke. 
Frivilligt arbejde, en smuk ting for samfundet, 
som kun dem med overskud i hverdagen 
har tid til. ‘’Jeg er frivillig i Røde Kors, fordi 
jeg godt kan lide at kommunikere med nye 
mennesker’’. Hendes stemme rungede, man 
kunne høre, hvor ivrig hun var for at snakke 
mere og mere om Røde Kors, hun holdt en 
pause. ‘’Gulp’’, vandet fløj ned og hun tog 
en dyb indånding, så der ikke var mere 
plads til ilt. ‘’Huoogh’’ og hun begyndte igen. 
Hun snakkede så meget, at det lød som en 
børnehave på 27 børn.  

Sortering er vigtigt 
10 tunge poser med massere af tøj, der 
skal vaskes grundigt, stanken af brugt var 
nær, og det var ikke en mulighed at slippe, 
praktikanterne havde selvfølgelig den 
langtrukne opgave at sortere, det tager lang 
tid. Lederen af onsdagsholdet i Røde Kors 
var meget strikt. ‘’Der er nogen ting, som 
simpelthen ikke er rene nok, og bliver smidt 
ud’’. Oftest er det en selvfølge, at Røde 
Kors ikke er rent, og at deres tøj lugter af 
gammel og snavset. De fordomme lukker 
Røde Kors i Rødovre ned for. Hårdt arbejde 
var der ikke tale om, man kunne fornemme 
pensionisttempoet i hele butikken, ‘’tik, tak, 
tik, tak’’. Øjnene var vendt mod de unge 
kunne man tydeligt se, de ældre mennesker 
var ikke vant til at se unge mennesker i 
butikken arbejde.  

Smykker er dyre 
‘’Bum’’. Afdelingen ude bagved var fuldt i 
gang, man skulle næsten tro de skulle nå 
hjem til juleaften. 6 kasser på række med 
smykker i hver og en af kasserne, aromaen 
var svær at finde, men alligevel ikke. Metal 
og en snert af rust susede ind i det ene 
næsebor og ned til smagsløgene. Smykkerne 
var flotte og indimellem dyre, ansigtet på 
de gamle, når de fandt et dyrt smykke var 
perfekt. Smil så det fyldte hele ansigtet. En 
god rar følelse. 

Fotos: Mikkel og Henrik
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SOUTHSIDE

Hvem er vi?

På KBH SYD har vi etableret et 
mentorkorps. Vi er erfarne elever, der 
kender skolen, uddannelseslivet og 

lærerne godt. Vores job består i at støtte jer 
bedst muligt i jeres skolegang. Vi er IKKE 
psykologer eller uddannede rådgivere, men 
derimod nærværende “venner”, som har 
videre kontakt med lærere og ansatte.

Vi har valgt at være en del af mentor-teamet, 
fordi vi ønsker at etablere en ekstra støtte til 
jer, og fordi det kan spille en stor rolle, at 
have elev-mentorer, som er let tilgængelige 
og nemme at tage kontakt til, for blandt 
andet at få råd, stille spørgsmål eller finde 
støtte i jeres opstart og gennem jeres forløb 
på skolen med de forskellige fag. 

Hvor finder I os?
Vi er ofte på skolen og reglen er, at I kommer 
til os og ikke omvendt. Pauserne er vores 
arena, og det er her, vi er tilgængelige. Vi er 
ofte synlige i enten mentortøj eller via vores 
mentor-skilt, hvor I også hurtigt kan se vores 
skole-mail, hvis I har spørgsmål at stille.   

I er altid velkomne
hos os.

ELEVMENTORER

MENTORKORPSET
Foto og tekst: Elevmentorerne på Amager-afdelingen

Vi møder dig hvor du er
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SOUTHSIDE
ELEVMENTORER

Fordelene 
ved, at have en elevmentor, er 
blandt andet: 
 

Det kan nogle 
gange være lettere 
at gå til en elev end 
en lærer, hvis man 
bakser med noget, 

der er svært.

Vi står midt i 
uddannelseslivet selv, 

og har derfor ofte nemt 
ved at relatere til et 

problem.

Vi 
kan være 
med til, 

at skabe et 
godt og tæt 
sammenhold 
mellem jer 

elever.

Vi møder 
jer, dér hvor 
I er i livet og 
har i øvrigt 

tavshedspligt.

Vi er 
bindeleddet 

mellem jer og 
studievejledningen, dvs 

at vi kan hjælpe jer med, 
at søge SU eller skrive til 

en vejleder.

Hvis I 
har vanskelige 

problemer, kan vi 
hjælpe jer med at få den 

rigtige hjælp.



SOUTHSIDE

DANS MED OS
OH NAT 

Af:  Abdul Rahman El-Sayed

Vi er skønne i nat og vores hjerter er i behag, og vi fremviser 
den bedste glæde, og med den følger 100 nætter og 
glædesdage, oh nat kunne du ikke blive længere i vores 

stræde, vi er i godt selskab og venskab i vores fredage, og send 
mine hilsener, til de gode mennesker, og minde dem om kærligheden og 
de unge dage, for de værdifulde er betydelige for os, og med glæde er 
der aldrig trods, de vil aldrig blive glemt, for kærligheden bliver vist og er 
ikke gemt, oh nat kunne du ikke blive længere i vores stræde, vi er i god 
selskab og venskab i vores fredag, oh nat du er æresgæsten af glæde, vi er 
skønne i nat og vores hjerter er i behag, og glæden har spredt sig i vores 
stræde, oh nat dans med os, for de værdifulde er betydelige for os.

Med forlængelsen af glæden følger en sang, om kærligheden gang på gang, 
den gøre vores nat dejlig, og glæden inderlig og fornøjelig, lad glæden leve 
tæt på vores hjerter, mens vi synger en sang, vi synger ja vi synger i nat om 
kærligheden gang på gang.

Når dagen kommer vågner vemoden med os, men hengivenheden rører 
os, og livet er glad for os, for når vi vågner er vi trygge og rørte af 
hjerteligheden, og når natten kommer så synger vi om kærligheden.
Oh nat kunne du ikke blive længere i vores stræde, vi er i godt selskab 
og venskab i vores fredage, og send mine hilsner til de gode mennesker, 
og mind dem om kærligheden og de unge dage, for du er æresgæsten af 
glæde, og vores hjerter er i behag, oh nat spred glæde i vores stræde, og 
dans med os mens vi synger, for de værdifulde er betydelige for os, og du 
vores kære nat er en lykkebringer, og livet elsker os.

BILLEDSPROG
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KOMMENTAR

Af:  Hadia Meddi, AVU

RYGNING: HVAD MED 
OS IKKE-RYGERE? 
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Rygning ved indgangen til skolen 
skal forbydes. Mange studerende 
som mig, der ikke ryger og har taget 

et dejligt bad hver morgen, før de kommer 
til skolen, vil gerne lugte godt og ikke af 
cigaretter. Indgangen bliver så meget krøllet, 
at man bliver nødt til at skubbe sig selv 
gennem rygerne for at komme ind. Og det 
meste af tiden fanger jeg aske, mens jeg går 
forbi rygerne. Rygning uden for skoleporten 
skulle have været forbudt fra dag et, da dette 
tilskynder andre mennesker til at ryge, og de 
lader så deres børn trække vejret i deres røg. 

Jeg er slet ikke enig i, at folk ryger ved 
skolens indgang, fordi mange kursister fra 
min klasse er begyndt at ryge, og det skyldes 
rygernes indflydelse. 

Det handler ikke kun om røgen, 
men indgangen til skolen er altid fyldt med 
cigaretskodder og aske. Man kan ikke 
engang sidde derude for at få frisk luft som 

ikke-ryger. For det første kan du ikke finde 
stedet for al røgen, og selv hvis du gør det, 
er der så beskidt og tilrøget, at du ikke kan 
holde ud at være der på grund af lugten. 

Hvis rygere absolut vil ryge, skal der 
være et bestemt sted for dem. De bør ikke få 
lov til at ryge nær skolerne eller gymnasierne, 
bortset fra det ene sted, der skal laves til 
rygere. På den måde ville luften være frisk, 
hvor vi ikke-rygere er, og der vil ikke være 
cigaretskodder og aske på gangen eller 
andre steder omkring skolen. Skoleområdet 
vil være rent. Andre kursister bliver ikke lokket 
til at ryge i skolen. 

Det ville være meget godt, hvis rygerne og 
skolens ledelse tager hensyn til os ikke-
rygere. 
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SOUTHSIDE
NOVELLE

Det er tidligt om morgen, jeg skal på arbejde og morgentrafikken er i gang. 
Jeg har ondt i lungerne, lidt mere end sædvanligt, jeg husker min far: du 
dør sgu da ikke”, plejede han altid at sige til mig, mens han holder en øl 

i hånden. Han er trods alt en gammel håndværker, og vi plejede kun at snakke 
sammen om morgenen. Jeg har ikke lyst til at arbejde i dag, det gør ondt, lidt 
mere end sædvanligt, men jeg gør det alligevel. Noget skal jeg lave jo: “Host 
host” Jeg kan jo ikke blive ved med at læse den samme historie igen og igen. 
Alexander prøvede at indtage Indien, og der mødte han kæmpe kampklædte 
elefanter, og Alexander havde kun heste, de blev bange, men hans hest var 
tapper.

 Spændende historie, jeg læser den igen, når jeg kommer hjem: “Hej John”, jeg 
bryder mig ikke om ham Niels der, for han gør altid grin med, at jeg er skaldet, 
men jeg skal hilse tilbage, der skal nødigt opstå en dårlig stemning på grund af 
mig. Jeg går ind på kontoret, Louise har lagt blomster igen, hun er så sød, jeg har 
lyst til at fortælle hende det, men så får hun nok bare ondt af mig. Måske skulle 
jeg få mig selv tjekket igen, det er trods alt et år siden: “Host host”. Alexander 
scorede nok en masse damer, og hvorfor skulle han ikke det? han havde en 
tapper hest.

 Han er en værre en ham her, jeg har ikke haft sådan en journal før, det 
skræmmer mig lidt: “Host host”, det gør usædvanligt ondt i dag. “Du ligner lort 
John, tag du bare dagen fri”, “Ej det behøver jeg ikke, jeg tror godt, at jeg kan 
klare det Mads”, “Gå nu bare, du skal nok takke mig senere”. “Jeg skal nok sige 
til, hvis det bliver for meget, jeg skal bare have lidt luft”. Jeg åbner vinduet, og 
føler mig iagttaget. Jeg begynder med at svede, og ser ud af vinduet, der står en 
maskeret mand, jeg kan kun se hans øjne: “Host host”, han ser direkte på mig, 
hvor er han dog ubehagelig, han ligner ikke en af dem der arbejder på stilladset, 
han kommer tættere på, hov det ligner en kølle.. SLASK.. “Av”.

 Der er sløret, og her er er meget mørkt, det føles underligt, det ligner lænker 
med kæde, jeg prøver at strække mine arme: “Aaah”, lige knap, det nytter ikke 
noget, mine ben er også lænket sammen, kæden rækker også lige knap, ligesom 
med hænderne. Jeg rejser mig op, det er et lille rum, hvor er jeg mon henne? 
Min krop ryster, det nok fordi, at jeg er bange, der er nogen på vej, jeg kan høre 
det, lyden kommer tættere på: “host host”, døren åbner med et brag, det er den 
maskeret mand!! HEEEST HEEEEST!!  han pisker mig i ansigtet, jeg falder, og så 
pisker han mig på ryggen: “Bare giv op, det nytter ikke noget”, siger han, og så 
går han ud igen og låser døren. “Du dør sgu da ikke”, plejede min far altid at 
sige, måske skulle han se mig nu. Rummet bevæger sig rundt, og jeg føler mig 
søvnig. Pludselig kommer der lys ind i værelset, det må have været en sten som 
er faldet fra væggen, det gør ondt i kroppen, men jeg ved, at jeg har godt af 
lyset. Jeg hører nogen komme nærmere, min krop begynder med at ryste igen, 
pludselig åbner et lille låg nederst på døren, der er nogen, der stiller en kop 
vand, den er halv fuld, og så lukker låget igen.  

Af:   Abdul Rahman El-Sayed

Du dør sgu da ikke
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SOUTHSIDE
NOVELLE

 Jeg venter med at tage den, jeg vil nødig blive overrasket, måske gemmer han 
sig bag døren. Jeg tænker på, om han har lagt noget i min kop, det må være 
nogen dage siden, at jeg har spist eller drukket, jeg føler mig meget svag, og 
jeg har tørke i munden. Måske skulle jeg bare drikke den, min tilstand kunne ikke 
blive meget værre. Jeg drikker lidt af den, det er ikke sikkert, at jeg får mere, så 
jeg må hellere gemme på det. “Du dør sgu da ikke”, plejede min far altid at sige, 
han må nok have været en stolt mand. Det er ikke alle, der kan bygge deres eget 
hus med hænderne, men han var jo håndværker, og Alexander havde en tapper 
hest. 

Gad vide om Louise tænker på mig nu, jeg skulle have fortalt hende det, gad 
vide om jeg ser hende igen, hvis jeg gør, så fortæller jeg hende det. Jeg kan 
høre nogen komme igen, den maskerede mand brager døren ind, han har to 
boksehandsker bundet sammen, og han holder dem i hånden: “!!HVAD VIL 
DU!!?”, siger jeg, mens han ser mig i øjnene, jeg kan kun se ondskab i dem, de 
er meget intense, han kommer tættere på, jeg føler mig meget utryg, han rækker 
hånden efter mine kæder, han hiver mig til sig, og låser lænkerne op, mens han 
ser mig i øjnene. Han vender mig ryggen, og går mod døren, dog for at vende 
sig tilbage, han kaster boksehandskerne i hovedet på mig. Han lader døren stå 
åben, og så går han videre. Jeg bliver forvirret, hvad skal der ske nu? skal jeg 
gå ud af værelset? eller skal jeg blive? det er nok den eneste chance, jeg har for 
at komme væk. Jeg drikker lidt af vandet og jeg tager resten med, det er nu eller 
aldrig, “du dør sgu da ikke”, plejede min far altid at sige, og Alexander havde 
en tapper hest.  Jeg går ud af værelset, jeg befinder mig i et stort rum og jeg 
kan se en boksepude. Væggene er lavet af spejle, og jeg kan kun se mig selv og 
boksepuden, jeg prøvede at se ned, gulvet var også lavet af spejle, igen så jeg 
mig selv og boksepuden, loftet var også lavet af spejle. Jeg ser forfærdelig ud, 
Louise skulle nødig se mig nu. Der er en dør længere nede, jeg tror, at han er 
derinde, jeg tager handskerne på, og ser på boksepuden. Den ligner ham meget, 
han fortjener en knytnæve eller to, så det får han, jeg banker puden, indtil jeg 
begynder med at svede. 

Jeg er træt og føler mig svag i forvejen, jeg skal ikke udmatte mig selv for 
meget, ellers kan jeg ikke klare ham. Jeg slår mig selv i hovedet to gange, han 
får ikke det første slag. Der er kun nok til en slurk mere, så det tager jeg, og 
bevæger mig hen mod døren. Der er også sat et spejl på døren, og jeg ser mig 
selv og boksepuden igen: “du dør sgu da ikke” plejede min far altid at sige, og 
Alexander havde en tapper hest. Jeg åbner døren og går ind i et kæmpe rum, 
der er en boksering i midten, og der står den maskerede mand og venter. Han 
ser mig i øjnene igen, onde og intense, de har ikke ændret sig. I ringen står 
yderligere en mand iført en kittel, og han har en fløjte bundet rundt om halsen, 
han har ikke boksehandsker på, så jeg går ud fra, at jeg kun slås mod en, det 
jo altid noget. Jeg går ind i ringen: “Bare giv op” siger han igen, jeg nægter: 
“!!fandenme nej!!”. 

Fløjten sætter kampen i gang, han svinger imod mig med hans venstre hånd, så 
jeg dukker mig ned, han svinger med højre, og jeg hopper til side, han er godt 
nok hurtig, jeg kunne mærke vindstød, jeg går hurtigt frem og giver ham en højre, 
så holder han hovedet til side, og... BANG... så kommer hans uppercut, og så 
falder jeg ned på gulvet, jeg kan kun se lys: “Du dør sgu da ikke” plejede min far 
altid at sige, og Alexander havde en tapper hest.... 3, 4, 5, 6. 
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SOUTHSIDE
MATEMATIK

Jeg har lært rigtig mange ting 
i denne uge, fx mange faglige 
begreber og vi har kigget på den 
sproglige del af matematik. 

Vi har lavet en bog for hver 
matematiske disciplin, som vi skrev 
nye begreber ned i hver dag. Jeg 
kunne godt lide at arbejde med 
statistik. Vi har også lavet meget 
gruppearbejde, hvor vi kunne tale 
sammen om opgaverne. Derudover 
har vi været ude og lave matematik 
hver dag. Det var dejligt at være 
ude og arbejde uden computer og 
at få frisk luft. På billedet laver vi et 
menneske-koordinatsystem! Det var 
en dejlig og lærerig uge!

MATEMATIK-UGE

Af: Sara Karimian



MATEMATIK

MATEMATIK-UGE

Jeg synes, at matematikugen var rigtig 
god for kursisternes relationer og 
for vores faglige udvikling. Vi skulle 
arbejde i grupper og snakke meget med 
hinanden omkring matematiske ord og 
begreber. Vi skulle samarbejde meget, 
og det har styrket vores relationer. 

Det var skønt at komme ud og lave 
matematik i den friske luft. Man bruger 
hjernen på mange forskellige måder 
og det har vi prøvet i denne uge. Vi 
har arbejdet intensivt med matematik 
i denne uge og det var lærerigt. Vi 
kunne lide at fordybe os og dykke ned i 
matematiksproget. 

Vores lærere er snaksaglige og de var 
hyggelige at være sammen med. Vi 
har haft meget mundtlig og praktisk 
undervisning i forhold til den almindelige 
undervisning hvor vi primært har 
arbejdet på computer.

Af: Priyanga Gamage
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DAG 1
Skolen holder matematikuge på basis AVU 
for første gang fra 9. november til 13. 
november. Hele ugen har vi lært rigtig 
mange forskellige ting i matematik. Vi har 
arbejdet i google sheet og har brugt den 
på forskellige måder. Vi har arbejdet med 
4 emner som er tal og algebra, geometri, 
statistik og funktioner. Vores hovedemner var 
en hyttetur med overnatning. Den første dag 
var vores opgave at arrangere en middag, 
så vi skulle finde en opskrift og priser på 
internettet. Til den opgave har vi  brugt tal- 
og algebraberegninger.

MATEMATIK-UGE

DAG 3
I dag har vi arbejdet med undersøgelse af 
forskellige data. Vi har lært, hvordan man kan 
arbejde med observation (x), hyppighed h(x) og 
frekvenstabel f(x). Vi har lært, hvordan man kan 
putte en tabel i google sheet.

DAG 2
Næste dag den 10. november, fortsatte vi 
med hytteturopgaven, men denne gang var 
det om overnatning. Vi har fundet et sted 
hvor vi skal overnatte og vi skal finde ud af, 
hvor meget det koster. Vi har brugt geometri 
til at lave denne opgave.
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MATEMATIK

MATEMATIK-UGE

DAG 3
I dag har vi arbejdet med undersøgelse af 
forskellige data. Vi har lært, hvordan man kan 
arbejde med observation (x), hyppighed h(x) og 
frekvenstabel f(x). Vi har lært, hvordan man kan 
putte en tabel i google sheet.

DAG 2
Næste dag den 10. november, fortsatte vi 
med hytteturopgaven, men denne gang var 
det om overnatning. Vi har fundet et sted 
hvor vi skal overnatte og vi skal finde ud af, 
hvor meget det koster. Vi har brugt geometri 
til at lave denne opgave.

DAG 4
På dag 4 arbejder vi med hvordan vi kan leje 
en bus, der skal køre os til hytten. Vi har søgt på 
nettet, hvor meget det koster at leje en bus til 25 
personer og hvad bussen koster pr km. Vi har 
lavet en tabel i google sheet med sammenhængen 
mellem pris og antal km. Bagefter lavede vi en 
graf, der viser sammenhæng mellem pris og km.

“Matematikugen har 
været rigtig god for os. Vi har 

lært mange nye ting, fx hvordan man 
kan arbejde bedre på G-niveau i Google 
sheet. Vi har arbejdet i gruppen og vi har 

lært, hvordan man kan arbejde sammen. Vi 
synes, at det skal fortsætte på den måde, 

fordi det hjælper os og det vil hjælpe 
nye kursister.”

Zainab og Aqib:  
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Er det rigtigt at 
overvåge sin 
børn?
Skrevet af: Anwara Begum.
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Mange forældre overvåger deres børns 
færden med GPS-ur, så de hele 
tiden kan følge med i, hvor børnene 

befinder sig. Dette emne beskrives i klummen 
“Digitale børn: Jeg har sat en GPS på min 
datters håndled for at forstå, hvorfor forældre 
overvåger deres børn”, som er skrevet den 
12. november 2017 af Jonas Proschold i 
avisen Politiken. Klummen handler om Jonas 
Proschold, som gav sin datter et GPS-ur på 
for at forstå, hvad den nye teknologi gør ved 
hans datters og sit forhold. Men han ved 
godt, at det er forkert at overvåge sin datter.

Han skriver at “Mit mål er at undersøge, 
hvad den nye teknologi gør ved min datters 
og mit forhold”. I teksten siger Proschold, han 
gav sin datter et GPS-ur for at overvåge sin 
datter. Det er et unødvendige forstyrrelser i 
børns privatliv, men hvis man ikke kan finde 
dit eget barn, er det bedre, at man bruger 
GPS-ur end frygt.

Jeg ved godt, at det er forkert at overvåge 
hende.” Han mener overvågningen af børn 
er forkert, men på den anden side er han 
bekymret og tjekker op på hende hele tiden, 
når han er på ferie uden sin datter. Han føler 
også det er uskadeligt, men han vil stoppe 
eksperimentet. Han ønsker at give sin datter 
plads. Han siger, han har set denne rebelske 
side af sin datter. Hun siger, at hun ikke vil 
overvåges af sin far. Derfor bruger de GPS-
uret som telefon,fx hvis de har legeaftale eller 
vil spørge hinanden om noget, kan de ringe 
til hinanden. Det er bedre end GPS-ur.

Er GPS ur sikre for børn? Der er omkring 
tusinder af børn, der forsvinder hver dag 
og efterlader deres familier i chok. Kun de 
forældre, hvis børn forsvinder, ved hvilken 
smerte det giver og er bange for deres 
børn, der ikke har været i stand til at se sine 
forældre. Men vi er heldige, da videnskaben 
nu er kommet med den nyeste teknologi 
kaldet GPS tracking, hvor vi nemt kan holde 

styr på vores børn og deres opholdssted. 
GPS-ure til børn er en god mulighed for at 
beskytte vores børn. GPS-ure til børn er meget 
små og næsten vægtløse, de kan let bruges 
til at spore små børn, der har en tendens til 
at løbe rundt her og der, især når de leger . 
Vi kan være ubekymrede, når vi har bundet 
dette GPS-ur rundt om vores barns håndled, 
og det giver os opdateringer, selvom vi ikke 
er opmærksom på omgivelserne, hvor de har 
leget. 
 På den anden side kan overvågning af et 
barn underminere følelsen af tillid og binding. 
Mange forældre er ofte blevet detektiver, og 
jeg tror, at man ikke har ret til at kontrollere 
sine børn konstant. Samtidig kan det blive 
et markant problem for relationen mellem 
børn og forældre, hvis børn eller den 
unge opdager, at en detektiv følger deres 
færden. Selvom de er børn, har de stadig 
et privatliv, det er deres ret, og her skal vi 
ikke forstyrre deres liv. Faktisk kan det blive 
kontraproduktivt, hvis det skubber barnet 
længere mod oprør.
 Med GPS-ure kan vi nemt holde styr på vores 
børn, derimod kan også ukendte mennesker 
spore vores børn, og det kan være mere 
farligt. Så vi er nødt til at passe på vores 
børn samt give dem nok plads. Overdreven 
beskyttelsesadfærd vil fremmedgøre dem 
yderligere fra os.
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SPROG OG MAGT
5 flotte taler
Talerne er skrevet af: Frederik, Mina, Maria, Egzon og Hoda fra Q20

Frederik, Mina, Maria, Egzon, Hoda. Foto af: Rene Staustrup
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Fortsættes

Talen fra den nybagte far
Som I jo alle ved, så er jeg blevet far, og jeg vil gerne fortælle lidt om, hvordan 
det er at være forælder

Det at være far, eller forælder, er en stor ting. Man støder på mange forhindringer 
og udfordringer. 

Både mentalt og fysisk. 

 Først kommer man igennem en graviditet, og det er vigtigt for begge parter at 
være forberedt på hvilken udfordring det er, både for mor og far. 

 I graviditetsforløbet kan det være mentalt svært. Der kommer mange hormoner i 
gang hos begge partnere. Derfor er det vigtigt at man er der for hinanden hele 
tiden, både i tykt og tyndt. 

 Når det kommer til de sidste måneder, omkring 8. og 9. måned, er det der, det 
bliver virkelig hyggeligt. Eksempelvis når man tager til lægen,kan man se barnet 
og man kan lytte til barnets hjerte osv.

 Under fødslen kan man få det dårligt, både fysisk og psykisk og da konen/
kæresten er under meget stress, så hun kan finde på at sige mange ting, som hun 
egentlig ikke rigtigt mener. 

 Når man ser sit barn for første gang, bliver man helt emotionel, og så er det alle 
bekymringerne og udfordringerne værd.

 Når barnet kommer ud, så er det dér, at den rigtige udfordring er kommet. 

Man får søvnløse nætter, stress osv. Man skal tænke på nogle få ting, børn er ikke 
så skrøbelige som man tror. Børn kan virke irriterende, fordi at de græder osv, men 
de ved ikke bedre, det er deres eneste form for kommunikation. Det ville være 
meget anderledes, hvis babyen kunne snakke og sige at han/hun er sulten, eller 
gerne vil have skiftet sin ble. Deres sprog er at græde, det er et svært sprog, men 
med tiden lærer man deres sprog. 
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6300 mennesker DØR, hvert år af 
alkoholmisbrug. Hvis du trækker 6133 fra 
det tal fra, får du antallet af folk der får 
hashpsykose hvert år. Det tal ligger på 
167. Man kan nemlig ikke dø af rygning af 
cannabisplanten. 
Derfor siger jeg VÅGN OP!. 

Vi lever i en verden fyldt med gamle love, 
som ikke er ændret på, fordi lovene var her 
før vores forældre, derfor ville det være 
at bryde normen. En ting som danskere 
ihvertfald ikke kan lide.

Selvfølgelig kan man godt dø af at ryge, men 
selve cannabisplanten, er ikke det der dræber 
dig. Det er tobakken, folk blander den 
sammen med, som forresten er 100% lovlig i 
danmark.

Flere tusinder dør hvert år af at ryge 
cigaretter, men det er ikke mindre ulovligt, 
end at købe en cheeseburger på McDonalds. 
Selvom der er en “lov” om, at man skal være 
18 år, kan enhver 14-årig tage ned til deres 
lokale kiosk, og købe en pakke prince, hvis 
de har lyst. 

Hver dag klokken 22 kommer der mindst 8 
politibetjente, løbende ind på Christiania 
for at “lukke” cafe Nemoland, som er en 
cafe der ligger lige ved siden af Pusherstreet, 
hvor der bliver solgt ekstreme mængder af 
cannabis. Politiet vælter ind på Pusherstreet, 
to gange om dagen for at lukke boderne og 
arrestere folk, der bare gerne vil ryge en helt 
naturlig plante. 

Er det virkelig det, vi gerne vil bruge vores 
skattepenge på? 

At ødelægge de unges liv ved at give 
dem ekstreme bøder, samt en plet på 
straffeattesten, for at ryge på en plante, der 
gør dem glad og tilfredse?. 

Jeg forstår godt, hvis I tænker “de ødelægger 
deres fremtid”, “de kan ikke holde sig til 
skolen”, eller den helt normale: “det er 
ekstremt vanedannende” 

Til det, kan jeg ikke gøre andet, end at række 
min mellemfinger, op i vejret og sige “hvad 
så?”. 
Der er så mange ulovlige ting, som er mindst 
lige så vanedannende, endda ting som er 
farlige, såsom cigaretter. Jeg mener, at hvis 
man er i stand til at kunne skaffe det under de 
her omstændigheder, er man bestemt også i 
stand til selv at kunne tage sine beslutninger.
 
Regeringen er ikke vores forældre! 

De burde ikke bestemme om hvorvidt, vi skal 
kunne ryge -  en plante. Nu har jeg kaldt det 
for en plante i så lang tid. 

Det er fordi det virkelig ikke er andet. Det er 
en plante, der gør dig rolig og tilfredsstillet. 

De mennesker, der får hashpsykose har enten 
røget uansvarligt, eller de har ikke kunne tåle 
det. Jeg mener ikke, vi skal forbyde en ting, 
fordi der er nogen, som ikke kan tåle det. 

Når man snakker om at en ting skal være 
lovlig, snakker man oftest om, hvad den gør 
forkert, eller hvorfor den skader samfundet. 
Men når det kommer til cannabis, føler jeg, 
at nærmere vi skal have en snak om, “hvad 
gør den godt”. 

Hvis du ser på en stofmisbruger, som ikke 
bare ryger cannabis.

 Hvordan tror du han kom ind i det misbrug?. 
For mig står det klart. Ser du pushere der 
sælger hash, eller andet cannabisrelateret, 
så sælger de ofte stoffer, der er meget værre 
end cannabis. 

Det er sådan de flestes stofmisbrug begynder. 
Men hvis cannabis blev lovligt, og det 
kunne købes i specialbutikker, ville den slags 
mennesker slet ikke komme i nærheden af de 
stoffer, som er værre. 

Derfor ville det gavne Danmark, at lovliggøre 
Cannabis!

Legalisér cannabis
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Muhammed-
tegninger
Min lærer giver os et stykke papir. Hun vil 
have, at vi tegner Muhammed, som om det 
var den næste udgave af avisens forside. 
Jeg rækker fingeren op, “Ingen spørgsmål”, 
siger læreren.
Alle elever prøver at give det et skud, fordi 
man automatisk vil gå i gang med det, man 
bliver bedt om, typisk uden at overveje 
om man rent faktisk har lyst til at gøre det, 
eller om det er det rette, der skal gøres 
overhovedet.
Der er ro i lokalet, blyanter ude af takt. 
Mine fingre der holder blyanten og mine 
øjne der kigger på det blanke stykke papir. 
Jeg løfter hovedet og kigger op mod vinduet, 
jeg ser et skønt efterår alligevel. 
Min lærer kommer tættere på mig, jeg 
skynder mig at vise, at jeg vil tegne, fordi 
hun ikke ville lytte til mig i første omgang. 
Hun ville ikke forstå. 
Tiden var nu kommet til, at vi hver især skulle 
aflevere tegningerne, og måtte nu holde fri 
med tanken om, at der er “blevet gjort et 
godt stykke arbejde”, nemlig at tegne en 
profet.
Jeg har flere gange hørt debatter om disse 
tegninger af min profet, men denne gang 
handler det ikke blot om at acceptere 
tegningerne, men at acceptere at disse 
tegninger skal være pensum i skolerne.
Det er svært for mig. 
Hvordan ville man nogensinde påberåbe et 
demokrati og en ytringsfrihed, som rede til at  
håne og latterliggøre. 
Det er ikke altid pænt at se på.
Hvorfor tænker de ikke på mine følelser. 
Jeg læste tilfældigt en avisartikel om en 
debattør ved navn Geeti Amiri, som selv er 
muslim, og er ved at uddanne sig skolelærer. 
Hun fortæller, at når hun først 
er færdiguddannet dansk- og 
samfundsfagslærer, ville hun ikke tøve et 
sekund med at bruge dem. 
Det skræmmer mig, fordi så bliver der flere, 

der ligner min egen lærer. 
Men...

Min kære elskede profet.
I dag bad skolelæreren os om at tegne dig. 

Jeg kan godt lide at tegne, men jeg har 
aldrig set dig, så jeg lukkede øjnene, og 
jeg så en tårer i min mors øjne, mens hun 
fortæller mig din historie. 
Jeg så min far bede hele natten.
Jeg så min storesøster smilende, selvom hun 
lige var blevet fornærmet på gaden. 
Jeg så min bedste ven bede mig om 
tilgivelse, selvom jeg har været skyldig. 
Jeg vil tegne alle disse billeder. 
Her vil folk se alt for at se alt.
Men jeg lukkede øjnene endnu engang og 
jeg så dig komme hen imod os, med det 
mest perfekte smil.
Hvordan skulle jeg nogensinde tegne et 
perfekt smil?
Læreren lod mig ikke tale, da jeg ville 
forklare hende. 
Jeg kan ikke bebrejde hende. 
Hun lærte sandsynligvis aldrig at elske 
nogen, hun ikke ser. 
Men jeg?
Jeg elsker dig uden at se dig. 
Jeg er ikke god til at tegne, men jeg kan 
godt lide at skrive. 
Jeg kan godt lide at skrive om dig min 
profet.
Hvis du bare kunne komme tilbage blandt os 
i et par timer. 
Et par sekunder.
Et øjeblik kun.

- Så ville hun forstå. 

Fortsættes



24

SOUTHSIDE

Kære Mette
Jeg plejede at se Danmark som mit hjem, men nu føler jeg 
mig som en fremmed i det land, hvor jeg er født og opvokset 
i. Mette Frederiksen du er grunden til det. Du skriver her på 
din instagram profil d. 3 november, efter en hændelse i Østrig 
sker, hvor et terrorangreb fandt sted. Her poster du et billed, 
hvorpå der står “De mørke kræfter skal ikke vinde” og hvor du 
så skriver under billedet “Den islamiske terror har IGEN ramt 
os europæere.” 

- Undskyld mig, men siden hvornår har terror fået en race eller 
en religion? Terror kan defineres på mange måde, det kan 
ske i virkeligheden og det kan også ske over sociale medier. 
Men terror har IKKE en race eller religion, det ville du havde 
vidst, hvis du havde været mere påpasselig og undersøgt dette, 
Mette.

Du ønsker fred, med alligevel angriber du den muslimske 
befolkning med dine udtalelser. Når selv du, som vores 
statsminister, står og bruger skældsord, så skaber du et dem 
og os. Når du giver dig selv retten til at stå og snakke sådan, 
giver du alle andre etniske danskere i Danmark retten til at 
snakke sådan til det “os” du har skabt. 

- Det er her, at jeg føler mig terroriseret i mit eget land.
Tusind tak Mette, for at få mig til at føle mig som et fremmed i 
landet jeg er født og opvokset i.

TALER
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Racisme
Jeg vil i dag snakke om racisme.

Det gør jeg, fordi vi er racister. 

Ofte uden selv at bemærke det og nogle 
gange vil der også være nogle der endda 
vil misbruge det. Men det er vigtig at 
understrege, at der findes  racister i større og 
mindre grad. 

Nogle er endda klar over det. 

Det er naivt at tro på at der kommer 
et tidspunkt, hvor der slet ikke vil være 
racisme. Men det jeg drømmer om er, at 
vi respekterer hinanden, og hvis vi har en 
holdning eller mening, som vi ved ikke vil 
gavne modparten, at vi så holder det for os 
selv. 

Vi behøver ikke at være enige om alle ting, 
men i det mindste respektere hinanden nok 
til ikke at såre personen. 

Lige meget du om hader en person, vil man 
aldrig have det godt over at have såret en 
person, som ikke engang har gjort noget 
imod dig. 

Det er heller ikke det jeg sigter efter. 
Det jeg håber og tror på er, at vi en dag 
ikke vil bruge racisme som en undskyldning 
for de problemer vi møder. At vi kan gå frit 
rundt uden at være bange for, der skulle ske 
en noget eller en man holder af. 

Vi skal kunne føle os trygge ved politiet. 
Heldigvis kan vi i Danmark være glade for 
vores politi. Selvfølgelig oplever vi noget 
engang imellem, hvor der er nogle der bliver 
uretfærdigt behandlet, men forhåbentlig når 
det aldrig samme niveau som i USA. f.eks. 
Det der skete med blandt andet George 
Floyd, som slet ikke var okay. 

Problemet er, at det kun er en af mange, der 
lignende historier. Det er lige præcis den 
slags misbrug af magt der er forkert. 
Det ER misbrug af magt! 
Lige meget hvor mange diskussioner han har 
haft med dem, og lige meget hvor meget 
modstand han har gjort, kan det ikke være 
rigtigt, at der er nogen, der skal behandles 
på denne måde. Vi må stå sammen omkring 
et verdensproblem, som hedder racisme. Vi 
må stoppe med at såre hinanden både fysisk 
og med ord. 

Hvis vi ikke har noget godt at sige, skal vi 
holde det i os. 

Det kan være lige så svært psykisk som 
fysisk. Når det er fysisk man blive slået, 
så det er selvfølge aldrig rart, men det gør 
ondt i noget tid og så er det ovre. Men det 
svære er det psykiske du glemmer det aldrig. 
Det vil altid påvirke din hverdag i større 
eller mindre grad og i nogle tilfælde vil det 
påvirke din omkreds. 

Så stop racisme nu!

TALER
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På Kbh Syd taler lærerne og eleverne godt 
sammen og det giver god stemning. 

Skrevet af: Elhan Ramani, Muddi alhadi og Aqib Khan 

TILVÆRELSEN
PÅ SKOLEN

Klokken har netop passeret 08.00 og 
ursisterne er så småt ved at komme 
fra alle hjørner. Det er en tidlig og 

mørk morgen. Trætheden kan mærkes på 
afstand, og folk går i grupper på trods 
af corona. Der er ikke forfærdelig godt 
fremmøde og folk kommer typisk væltende 
ind i klasselokalet nogle minutter efter 
mødetidspunktet. Gangene er næsten fuldt 
proppet alle tidspunkter på dagen. 

Nu kommer eleverne i klassen, læreren siger, 
gå i gang. Efter 45 min siger læreren, “kan 
se at folk er i gang med deres opgaver, så vi 
fejrer det med en pause’’. 
Eleverne er glade og taknemmelig for deres 
små pauser, som de har fået fra læreren. 

Eleverne kommer tilbage fra
pausen, og de går med det sammen i 
gang med det, de var i gang med. læreren 
snakker med den nye fremmødte.  

Læreren Nickolaj siger: ‘’Jeg synes, de er 
meget flinke og er gode til at lytte efter, 
nogen gang haha ’’.  Stine spørger så 
praktiklæreren om, hvad skolen kan blive 
bedre til. Her siger han så: ‘’Ja, ved at 
ansætte mig. Jeg er på praktik her over 
til jul, jeg vil gerne blive her længere og 
forbedre så meget som mulig t’’. 

Nede ved rygeskuret er der to elever, der 
snakker sammen om menneskene på skolen. 
Den ene elev siger: ‘’Folk er flinke nok, når 
jeg smiler, så smiler de tilbage ’’ . De snakker 
om, hvordan det er at komme til skolen, og 
om hvad han synes om lærerne på skolen. 
Den ene elev spørger den anden elev om, 
hvor langt tid det tager at komme til skolen. 

‘’Det tager ca. 30 min.” Så spørger 
eleven, om hvad han synes om lærerne. “De 
er meget gode og hjælpsomme, de giver os 
lektier og vi får lært, det vi skal lære ”.
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Her ses klassen klokken 08.30. Man kan se hvordan klassen er delvis tom. 
Foto: Muddi

Mange muligheder på Skolen 
Når du spørger eleverne, hvad de vil med 
HF, er udfaldet meget forskelligt. Nogle 
elever har specifikke uddannelser, de gerne 
vil ind på efter HF. Andre vil bare gerne 
have gode karakterer, og ved ikke hvad de 
på nuværende tidspunkt har tænkt sig at 
bruge HF’en til. En lærer fortæller, at hun 
hellere vil undervise på VUC, end på STX, 
fordi hun mener, at det er mere spændende 
at arbejde med nogle mennesker, som har 
brug for støtte. Det er mere udfordrende, 
men det glæder hende, når eleverne endelig 
står med deres huer og skal til at vinke 
farvel.

Fakta
§   ‘Danske HF & VUC’ har 30 skoler
rundt om i Danmark med næsten 31.000 
årskursister og mere end 110.000 delt-
agere på vores uddannelser.

§   Skolen har to afdelinger som giver
undervisning til cirka 1000 årskursister 
(budget 2017). Her er nogle flere tal, der 
beskriver vores to skoleafdelinger 
(Amager og Hvidovre).

§   Skolen tilbyder undervisning på mange 
niveauer:

• AVU (Almen Voksenuddannelse),     
9.-10. klasse for voksne. FVU (For-
beredende Voksenuddannelse), OBU 
(Ordblindeundervisning), HFE (HF 
enkeltfag) og HF2 (2-årig HF) 

• E-learning
• Kurser til virksomheder

Kilde: kbhsyd.dk
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På billedet ser man juniorkonfirmanderne lave deres egne engle. 
Foto: René F. Hansen 

Hvidovre kirke, 19/11 2020, 
8:51 

I kirkens kulde hører man lyden 
af børnestemmer. Grin, leg og  sang, en 
masse glade og 
nysgerrige børn samlet for at 
lære om kristendommen. 

Juniorkonfirmandernes 
ankomst 
Klokken har netop passeret 13, en masse 
knækbrød blir smurt til børnene. 13:30 
ankommer de mange børn glade og 
energiske, klar til dagens kirkeaktiviteter. 
Knækbrødene er blevet spist, og børnene 
går mod kirken til en lille børnegudstjeneste. 
Sangbøgerne bliver delt ud og orgelet 
begynder at spille, børnene synger og er 
glade. Fader vor blir bedt af børnene og 
præsten. En lille historie bliver fortalt og 
så er det tilbage til sognegården, hvor der 
bliver lavet en lille hyggelig aktivitet med 
børnene. 

Hvidovre kirke 
Kirken er meget rustik, med træbænke 
og kalkstensvægge. Mange farver og lys 

ind af de store vinduer. Udenfor kirken er 
der grave og en grøn oase, selvom det 
ligger centralt i Hvidovre. Kirken er fyldt 
med juniorkonfirmander, klædt i farverigt 
tøj. Præsten og de andre 2 voksne har 
almindeligt hverdagstøj på. En positiv 
stemning og glade børn fylder rummet.

En brændende bøn 
Børnene har hver skrevet en bøn, som de 
får lov at brænde hen over et bål. Bønderne 
bliver brændt og sendt op til himlen. 
Børnene er spændte og synes, det er sjovt at 
kaste deres bøn på ilden. 
En af dem der oplevede sin bøn brænde, 
råbte og sagde, at hans ville brænde 
først. Han bedte til at blive millionær. En 
af drengene var netop ved at råbe, og var 
nysgerrig efter hvis, der ville brænde først. 
Et barn råber “MIN BRÆNDER FØRST!”
 
Afsked 
Inden børnene forlader lokalet, synger de 
en sang de selv har lavet. Når børnene 
er taget hjem, går rummet fra latter til ro. 
Oprydningen starter, borde skal vaskes 
og gulvet skal fejes. Kirkens medarbejdere 
sætter sig i et rum og snakker om dagens 
juniorkonfirmander.

KIRKENS BØRN
Af: Abdi og Cloé
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MULTIETNISK 
DANMARK I 
BRAND

Spillefilmen “Shorta” som lige nu 
vises landet over på de danske bio-
graflærreder er en mavepuster, der 

giver genlyd!

“Shorta” er arabiske slang for “politi”, og 
filmen handler netop om to politibetjente, der 
bliver taget som gidsler af en gruppe unge 
fra et socialt belastet boligområde. 
Begivenheden sker efter en episode, hvor 
en mand af anden etnisk herkomst er blevet 
mishandlet af politiet.

Filmen foregår i et boligkompleks, hvor der 
hersker stor retfærdighedssans, og hvor 
koncentration af “brune danskere” er stor. 
De to betjente har vidt forskellige opfattelser 
af det multietniske danske miljø. Hele filmen 
i sig selv er et mesterværk af sin egen slags, 
der på sin helt egen måde portrætterer en 
skyggeside af Danmark som den “normale” 
dansker ikke møder i dagligdagen.

“Shorta” er rå og “nydansk” i sin stil, og har 
fanget mange danskers opmærksomhed. 
Den tager udgangspunkt i de to betjentes 
moralske udvikling gennem den stigende 
optrapning af konflikter- og modstand de 
undervejs møder. Timingen er helt i top nu, 
hvor Georges Floyd og Breonna Taylor’s 
navne stadig ligger på alles læber. Også på 
den måde, at den viser en mere fri, 
kunstnerisk f***-janteloven mentalitet.

Man kan kritisere, at “Shorta” tegner et 
meget ensidigt-, triumferende og defensivt 
billede af politiet. Desuden er filmen 
langtrukken i sin fortælling, men den giver et 
meget godt øjebliksbillede af et splittet 
Danmark. Filmen er hård og kontant, og den 
kan derfor virke en anelse utroværdig.

Jeg giver filmen 4 ud af 5 stjerner.

Af: Camilla, AVU

Fakta
Titel: Shorta
Instruktør: Anders 
Ølholm & Frederik 
Louis Hviid
Medvirkende: 
Özlem Saglanmak, 
Simon Sears, Jacob 
Lohmann m.fl.
Udgivelse: 2020
Sprog: Dansk Fo
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Af: Solvej, Nikita og Maria

D-klassens lampeprojekt i Design og arkitektur

Vi havde et forløb i produktdesign, hvor vi skulle designe en lampe til Cafe Funkis. Vi var nede 
og analysere cafeen for at finde vores stil. Derefter brainstormede vi, valgte materialer, farve 
og målgruppe, og derfra påbegyndte vi at bygge små modeller, så vi kunne afprøve teknikken 
og kreere vores endelige model. Til slut præsenterede vi det færdige resultat i klassen og hang 
de finer lamper op.

Her kan I se klassens forskellige lamper.

DESIGN

LAMPE-PROJEKT



31

SOUTHSIDE
DESIGN

 Fo
tos

: S
olv

ej,
 N

iki
ta 

og
 M

ari
a 

LAMPE-PROJEKT



32

SOUTHSIDE

HANAN: “Jeg har ikke 
altid interesseret mig for 
politik”
Af: Skrevet af Hanan El Ahmad. Hanan har 
enkeltfag (psykolog B og religion C). Jeg har ikke altid interesseret mig for 

politik, for jeg syntes, der bliver sagt 
mere, end hvad der bliver gjort, mange 

politikere holder ikke deres ord, og racismen 
spreder sig derinde. Det, der fik mig til 
at være politisk aktiv var nemlig, at jeg 
oplevede racisme, forskelsbehandling og 
uretfærdighed begået mod nogle, der er tætte 
på mig. Derudover skete der samtidig en 
masse ting rundt omkring i verden, der satte 
fokus på racisme og diskrimination, og det 
fik mig til at deltage i Black Lives Denmark 
demonstrationen for George Floyd mod 
racisme her tilbage i maj måned. Herigennem 
lærte jeg politiker og leder af det nye parti 
Frie Grønne, Sikandar Siddique, at kende.

POLITISK AKTIV

Her er vi i gang med at samle 
vælgererklæringer i Tingbjerg.

Her står vi ude ved Nørrebros 
Runddel, og får samlet 
vælgererklæringer. 



33

SOUTHSIDE

 Al
le 

fot
os

 af
: H

an
an

 El
 Ah

ma
d

Da Frie grønne blev stiftet fik jeg mere håb. 
Her bliver der handlet. Det vi lige pt. fokuserer 
på, er at samle vælgererklæringer for at 
kunne få mulighed for at stille op som parti 
til næste Folketingsvalg. Frie Grønne står for 
klimaansvarlighed og antiracisme. Vi vil gøre alt 
for, at Danmark bliver et mere trygt sted at være. 
Vi sætter retfærdigheden frem for alt, og der vil 
også bliver holdt det, der bliver sagt, det er jeg ret 
sikker på.
 
Udover at jeg er politisk aktiv hos Frie Grønne, 
så er jeg også Facebook-administrator på to store 
aktivistgrupper:“Stop Diskrimination” og “Muslim 
Lives Matter Danmark”. Takket været forkvinden 
Laila Belhaj i Stop Diskrimination, for at vise mig 
vejen til kampen. Jeg har altid ville kæmpe for 
menneskers rettigheder og endelig har jeg fået 
chancen for at kæmpe for de svages rettigheder. 
Frie Grønne vil arbejde for at stoppe den racisme 
som spreder sig i nogle af de danske hjørner og 
på magtstolene. 

Frie Grønne vil gøre en kæmpe indsat for miljøet 
og gøre Danmark til et mere grønt sted. 

POLITISK AKTIV

Her sidder vi på Borgen 
(Christianshavn Slotsplads) hver 
anden onsdag (onsdagsklub) 
tidligere kaldet for war 
room. Her får vi dykket ned i 
vælgererklæringer, og så lærer vi 
også hinanden bedre at kende. 

Her står vi ude ved Nørrebros 
Runddel, og får samlet 
vælgererklæringer. 
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#OPFØR-DIG-NU-ORDENTLIGT!
Vi syntes, at det er vigtigt at tale pænt til hinanden, 
fordi vi skal vise respekt for hinanden. 
At tale respektfuldt er et tegn på en god opdragelse! 

Under skriveugen arbejdede vi med dette emne, og 
her lavede vi så disse blogindlæg: 

På det seneste har jeg oplevet dårlig 
opførsel i taxaen, som er min daglige   
arbejdsplads. Nogle kunder taler      

simpelthen så grim til mig eller andre  
taxachauffør. Jeg synes, at kunderne burde 
tage sig sammen, og begynde at opføre sig 
ordentligt. 

For det første gider jeg ikke bruge mine 
kræfter på at tilfredsstille kunder, som 
fejlagtigt tror, at de har ret. Jeg vil gerne 
bruge min tid på venlige kunder, som 
påvirker min daglige arbejdsdag positivt. 
For det andet kan man komme ud for at 
skulle diskutere om prisen, at der er blevet 
kørt en lille omvej eller at prisen ikke 
stemmer helt, fordi “sidste gang betalte jeg 
mindre”,og “denne her gang har jeg betalt 
mere for turen”. 

Jeg vil gerne have, at kunden er tilfreds, når 
han forlader min taxa, fordi jeg har brug 
for en god omtale, ellers kan selskabet miste 
mange kunder, og jeg mit job. 

Jeg oplever også at skulle diskutere 

med kolleger om at overholde regler på 
taxiholdepladser eller overhaling - Man MÅ 
IKKE overhale sine kolleger, hvis man ser en 
kunde længere hen af vejen, som står og 
prajer på at få en taxi. 

Det kan være trættende at høre på sine 
klagende og sure kolleger. Jeg magter sgu 
ikke at have slagsmål med nogen, og slet 
ikke, når jeg er på arbejde.

Jeg tænker, at alle er enige med mig I, at det 
ikke er rart at have en stresset taxachauffør 
bag rattet, fordi det kan ende galt. Derfor 
vil jeg opfordre alle kunder til at have mere 
tålmodighed. Jeg synes, at alle burde køre 
taxa i ca. 4 måneder for at kunne sætte sig 
ind i en taxachaufførs sted. Her kan man så 
få et indblik i, hvor svært det er at håndtere 
problemer i taxaen. Dette gælder nok for de 
fleste erhverv, fordi kunder kan være rigtig 
trættende at høre på nogle gange.  

Kære læser - Tal ordentligt til dem, der 
prøver på at yde en god service til dig!

Af: Haroon, AVU

Hav tålmodighed i taxaen!!
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#OPFØR-DIG-NU-ORDENTLIGT!

I den seneste tid har jeg oplevet, at 
utrolig mange mennesker taler dårligt til 
kassepersonalet i supermarkeder.

Jeg mener, at det er vigtigt, at vi taler pænt 
til kassedamen, eftersom de gør det bedste 
de kan, under de forudsætninger de har at 
arbejde med. For det første er det tit meget 
unge mennesker, som sidder i kassen, der 
bliver skældt ud af voksne mennesker. Dette 
syntes jeg overhovedet ikke er i orden, da 
de unge skal lære at arbejde i en butik. I det 
hele taget synes jeg slet ikke, at det hører 
nogen steder hjemme at tale grimt til nogen 
som helst. 

Jeg kan huske engang, hvor jeg selv var 
ung og sad i kassen, og blev overfuset 
af en ældre herre over, at vi ikke havde 
flere grønne Cecil tilbage. Jeg beklagede 
det meget over for ham, men det hjalp 
ikke noget. Han kaldte mig for dum og 
inkompetent, og det endte med, at jeg gik 
grædende til pause. Jeg kunne godt forstå 
hvor “frustrerende” det må have været for 
herren at skulle gå i en anden butik efter 
cigaretterne, men det berettiger ham IKKE til 
at overfuse mig, da jeg gjorde mit bedste.

Jeg er selv opdraget til at have respekt 
for mine medmennesker, og kunne aldrig 
drømme om at snakke dårligt til nogle, som 
prøver at gøre deres arbejde godt. Netop 

derfor synes jeg heller ikke, at det var i 
orden, at jeg blev snakket dårligt til, når jeg 
gør mit arbejde.

For det andet bliver der generelt talt 
dårligt til butikspersonalet, uanset om det 
er inde for detailbranchen, tøjbranchen, 
restaurantbranchen eller andet. Jeg mener, 
at vi skal have fokus på omgangstonen 
allerede når vores børn er små, og lære dem 
hvad der er den rigtige måde at snakke til 
andre mennesker på, og hvad der er forkert. 
Børn og unge mennesker lærer den dårlige 
tone fra deres forældre, og det er stof til 
eftertanke. Men hvordan opdrager vi voksne 
til at tale ordentligt?

Det at være kasseassistent burde være en 
form for værnepligt. Alle burde prøve 4 
måneder at arbejde i et supermarked, for 
så ville vi alle sammen nok være lidt sødere 
når vi handler. Derudover mener jeg, at alle 
der skal arbejde i detailbranchen, skal have 
et kursus i konflikthåndtering, for bedre at 
kunne spotte en eventuel konflikt.

SÅ kære medmennesker: Tal pænt til 
hinanden! Ikke kun i supermarkedet, men i 
det offentlige rum. Det ville gøre verden til et 
rarere sted for os alle at være.

Af: Betty, AVU

Tal pænt til kassedamen
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FOTOS AF: CAMILLA 
ØRVAD OVERGAARD 

ZOO-tur med 9BumaSund19 fra 
Amager-afdelingen. Eleverne lavede 
også nogle sjove digte på dagen.

FOTOREPORTAGE

ZOO
TUR 
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ZOO
TUR

FOTOREPORTAGE

Felia fodrer Flodheste
Jonas jagter Jaguar

Mille maler muldvarper
Karoline kilder krokodiller

ZOO-DIGT
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EKSAMENSANGST
Af: Alla og Lena, AVU

INTERVIEW

Er du bange for at gå til 
eksamen?
Lærer Annatina har beskæftiget sig en del med eksamensangst og vi har stillet hende 
nogle spørgsmål:

Møder du mange kursister som har eksamensangst? Kan du give et eksempel?

Ja, jeg synes der er rigtig mange, som har det. Jeg kan se det på de fleste, når de 
ryster og sveden render. Jeg havde en kursist, hvor jeg kunne se på stolen, at hun 
havde siddet der - så meget svedte hun. Jeg bad hende om at drikke noget vand og 
prøve nogle forskellige ting. 

Oplever du, at eksamensangst har haft en betydning for, hvordan du bedømmer en 
kursist til eksamen? 

Nej, det har det ikke. Det eneste, som eksamensangst kan have betydning for er, 
hvis man ikke kan sige noget - det er klart. Man bliver jo bedømt på det, man siger 
til eksamen.

Hvorfor interesserer du dig for eksamenangst?

Af to årsager. Den ene er, at jeg selv har prøvet det mange gange, og fordi jeg ved, 
at man kan gøre noget ved det. Det har jeg gjort på mig selv. 

Har du nogle gode råd til, hvordan man kan håndtere eksamensangst? 

Ja, der findes rigtig mange ting, man kan gøre. Først og fremmest skal man prøve 
at ændre sine tanker. Hvis man f.eks. siger til sig selv “Jeg kan ikke huske, hvad jeg 
skal sige”, så kan man heller ikke. Men hvis man derimod siger i sit hoved “Jeg kan 
godt huske, hvad jeg skal sige”, kan det gøre en forskel. 
Man kan selvfølgelig ikke ændre sine tanker på 
5 minutter, men man skal træne det. Hvis man 
har fysiske reaktioner, så kan man prøve at 
dæmpe sin krop ved at slå på den lige inden man
skal op til eksamen. 

Læs mere om eksamensangst, og hvad du 
selv kan gøre på: 
https://sites.google.com/kbhsyd.nu/eksamensangst/start
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FORSKNING VISER
Forskningen inden for den kognitive psykologi 
siger, at der findes to former for eksamensangst: 

Den ene er en normal angst, hvor man bliver 
nervøs og lidt svedig i hænderne. Disse og andre 
små fysiske reaktioner er helt naturlige. Man får 
dem, fordi man står i en uvant situation, og man 
ved ikke helt, hvad der kommer til at ske. 

Så er der den synlige angst, som er virkelig slem. 
Her sidder man og stammer, man får ikke sagt 
det man vil, og man kan opleve, at klappen går 
ned og man ikke kan huske noget som helst. 
Nogle kaster op, nogle stikker af, og nogle 
melder sig syge lige op til eksamen. 

GODE RÅDFå en god 
nats søvn

Tag nogle dybe 
indåndinger

Sørg for at være 
godt forberedt

Gennemse dine noter 
om de emner, som du 
skal op i.

Drik vand!

Sørg for at få en 
rolig morgen

Tag et 
koldt bad

Stå op i 
god tid

om eksamen fra dine 
medkursister
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Mette Frederiksens kommentar om utryghedsskabende 
indvandrerbander:

“Nu skal det være slut med utryghedsskabende indvandrerbander, som står og spreder 
utryghed rundt omkring på parkeringspladser, legepladser eller andre steder.“
- Mette frederiksen 

SVAR:
Hvorfor? Er det pga. deres udseende eller væremåde? Mette, du skal holde op med at 
generalisere. Hvorfor må de ikke være ved parkeringspladser, hvor de bor?
De er jo opvokset dér! Så der er ingen grund til at holde dem væk fra stedet, hvor de 
bor. Steder, hvor de er opvokset.

Det, du siger, er jeg uenig i. Du ved ikke, hvad de har været igennem, eller hvorfor 
de er med i de bander, som du beskriver. I stedet for at tilbyde hjælp til at komme ud 
af miljøet, så vælger du at generalisere, så alle, som ikke er med i bander, også er 
“kriminelle”. 

Risikoen for, at du snakker direkte til alle med anden-etnisk-baggrund, vil give dig flere 
problemer og gøre mange flere borgere sure. 

Du vælger at være med til at opbygge og styrke den nuværende negative og 
nedtrykkende retorik, som desværre har stor negativ indflydelse på de almindelige 
unge mennesker med anden-etnisk-herkomst. Disse unge mennesker kan også have lyst 
til at hænge ud sammen på parkeringspladser, legepladser eller andre steder uden at 
lave kriminalitet. Min pointe er, at dine ord og argumenter omkring dette emne, ikke 
er understøttet af data, fakta og empiri. Dermed kan du ikke sige noget om, hvorvidt 
alle disse mennesker i de nævnte områder er kriminelle eller decideret involveret i 
bandemiljø. 

Dine ord som statsminister har stor betydning og indflydelse, og er med til at danne 
et narrativ for andre danske borgere omkring dette emne. Fremmedhad og frygt kan 
dannes af dette nye tiltag, og ord som “indvandrerbander” er med til at nedbryde 
integrationen. Derfor vil din retorik blot styrke den ignorance, der eksisterer på 
nuværende tidspunkt i samfundet omkring dette emne.

YOUNES: “METTE, DU SKAL HOLDE 
OP MED AT GENERALISERE”

Af: Younes 9a20 
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ELEVRÅDET I HVIDOVRE
Elaf Al-Hashimi:

På Hvidovre-afdelingen kan 
man kontakte forpersonen 
for elevrådet Hiba Saleh 
for at blive medlem eller 
høre mere om elevrådets 
arbejde.

Deltag også gerne i 
dialogmøderne mellem 
elever og ledelse, hvis du 

”Jeg synes 
virkelig, at vi 

har de dejligste 
skoleledere, 

rektor og lærere. 
Vi har fået besøg 
af rektor Peter i 
klassen, og han 
har hørt os, og 
de har lavet alt, 
hvad de kunne 

for at skabe 
tryghed på 

skolen.”

” Vi elever kan 
gøre en forskel. 
bland dig for at 
gør en forskel””

Hiba Saleh:
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