


Ni alla vet ju vem Bengt är. Vår rektor 
såklart. Men vad vet ni om Bengt i all-
mänhet? Visste ni till exempel att 
Bengt har varit busschaufför? Eller vet 
ni vad Bengt tycker om julen? Inte? 
Här får ni svaren!

Vad heter du?
– Jag heter Bengt Heden-

berg Bornliden.
Vad tycker du om rektors-
yrket?

– Jag tycker jättebra om 
rektorsyrket! Jag trivs väl-
digt bra att jobba med både 
vuxen personal och jobba 
med alla elever. Det bästa 
är nog variationen, att inte 
en enda dag är den andra 
lik. Det kan hända något 
plötsligt, det kan vara lite 
lugnare dagar men det hän-
der alltid någonting som 
man behöver hantera eller 
vara med i eller så där, och 
alldeles oförutsett alltså 
man kan aldrig veta. Det 
tycker jag om. Men ibland 
är det också en nackdel för 
då har man tänkt sig göra 
en del saker, och sen händer 
det nånting, och då får man 
släppa allt annat så att säga. 
Men variationen tycker jag 
är jätterolig.

Har du haft några andra yr-
ken än att vara rektor? Vilka 
i så fall?

– Absolut! Jag har varit 
möbelsnickare, jag har varit 
busschaufför, jag har varit 
slöjdlärare och jag har varit 
tidningsbud och lite sådär 
allt möjligt när man var ung 
ni vet. Då körde jag tidning-
arna på mornarna. Och jag 
har varit biträdande rektor 
innan jag blev rektor.
Vad är bäst med Östregård-
skolan?

– Det bästa med Östre-
gårdskolan tycker jag nog 
är att det känns som en liten 
skola där vi samarbetar väl-
digt bra men ändå är en rätt 
så stor skola på något sätt. 
För vi är många och skolan 
har vuxit väldigt, men det 
känns ändå som att man 
känner varandra, och sam-
arbetar vi väldigt bra. Alla 
förstår att vi måste hjälpas 

åt i olika situationer.
Har du jobbar på några an-
dra skolor och vilka i så fall?

– Ja det har jag gjort, jag 
har jobbat på många nu. Jag 
har jobbat som slöjdlärare 
på Bergundaskolan, Lille-
stadskolan, Högstorpsko-
lan och sen kom jag till Fa-
grabäckskolan och där 
stannade jag rätt så länge 
och sen blev jag biträdande 
rektor där. Sen har jag varit 
rektor på Vederslövs skola, 
Hovshagaskolan, Braås sko-
la och nu Östregårdskolan.
Var gick du i skolan som li-
ten på, låg-, mellan- och 
högstadiet?

– På mellanstadiet gick 
jag på Lillestad och på hög-
stadiet gick jag på Norre-
gård. På lågstadiet gick jag 
på Pilebäck, men sen blev 
vi för många där och min 
klass fick flytta till Lille-
stad.

Hade du någon favoritlärare 
när du gick i skolan och var-
för var hen så bra?

– Ja… jag har haft många 
favoritlärare, men den som 
jag tänker allra mest på är 
en man som heter Jerker 
Tagesson som vi fick nån-

stans i åk 5. Då var vi en rätt 
så besvärlig klass och hade 
bytt många lärare, och det 
var struligt. Och sen kom 
Jerker som precis var färdig 
med sin lärarutbildning, 
och hela klassen bara vän-
de. Det blev sådan skillnad 
så det var helt makalöst!
Hur brukar du fira jul?

– Ja, de sista åren så har 

vi faktiskt ofta rest hemi-
från vid jul, och har åkt på 
semester bara för att det 
möjligt att ta ledigt då. För 
det är ju skönt att komma 
till värmen så klart. Annars 
så firar jag det ganska tradi-
tionsenligt och vill jättegär-
na ha något konstigt på jul-
bordet som heter dopp i 
grytan. Det är en sån där 

gammal rätt men jag tycker 
att det är väldigt gott.
Vad tycker du är viktigast 
för att det ska bli en riktigt 
bra jul?

– Allra viktigast är ju att 
man är tillsammans med de 
närmaste och firar julen till-
sammans. Jag minns nån 
jul när jag var liten, min 
mamma jobbade inom vår-

den så hon fick åka iväg på 
julaftons kväll och jobba 
natt, då var jag lite ledsen 
och tyckte det var tråkigt. 
Så det är ju viktigt att vara 
tillsammans.

Agda Björkman 
Harriet Björkman 
Blanka Kjällbring 
Petra Kjällbring

Lär känna Bengt 
Hedenberg Bornliden: 
”Jag tycker jättebra  
om rektorsyrket”

Bengt Hedenberg Bornliden gillar rektorsyrket.

Det bästa med 
Östregårdskolan 
tycker jag nog är 
att det känns 
som en liten sko-
la där vi samar-
betar väldigt bra 
men ändå är en 
rätt så stor skola 
på något sätt.

”Bengt Hedenberg  
Bornliden
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Det här är gänget  
bakom Staglaposten – 
välkommen till vår tidning
Gott folk! Låt oss presentera denna tidning för er! Vi hoppas att ni 
kommer att tycka om den, för vi har haft väldigt roligt när vi har skri-
vit och jobbat med tidningen. Vi är ju fyra tjejer från olika klasser med 
olika intressen. Vi vill gärna att ni ska lära känna oss lite bättre så där-
för har vi sammanfattat oss själva lite. Hoppas att ni kommer att gilla 
detta och allt annat i tidningen. 

Petra

Hejsan! Jag heter Petra. Jag är den älds-
ta och längst av oss alla! Jag går i 6a. I den-
na tidning är jag ”redaktör” samt ”journa-
list”. Jag är syster med Blanka som även är 
med i denna tidning. Mina största intres-
sen är innebandy, teater, kör och fagott, 
som är ett slags instrument. Hoppas att ni 
gillar denna tidning. Hej då!

Agda

Bonjour! Eller god dag som det heter på 
svenska. Mitt namn är Agda. Jag går i 6a. 
Vi alla har ju en speciell uppgift som vi gör 
lite mer här på tidningsredaktionen. I mitt 
fall är jag fotograf. Vi alla är journalister 
lite, så jag antar att jag är journalist också. 
På min fritid gillar jag att spela tennis, pia-
no och jag går även på scouter. Annars 
tycker jag om att fotografera och att skå-
despela. Jag är även syster med Harriet.

Blanka

Tja! Jag heter Blanka och går i 4A. I den-
na tidningen har jag rollen som vice redak-
tör. Jag är syster med Petra som är redak-
tör. Det var även jag som kom på idén med 
att starta en tidning. Mina största intressen 
är teater och scouting, men jag gillar även 
att skriva och läsa väldigt mycket. Jag är 
en riktig gottegris och en stor vinnarskal-
le. Min favvo färg är nog lila och vinröd. 
Jag hoppas att du kommer gilla denna tid-
ningen!

Harriet 

Hejsan allihopa! Jag heter Harriet och 
går i klass 4A. Här på tidningsredaktionen 
är jag sekreterare, journalist och fotograf. 
Jag är syster till Agda här på tidningen. 
Det jag gillar att göra mest på fritiden är 
att rida. Men jag gillar även att spela ten-
nis, gitarr och scouting, och att läsa såklart!

Vi vill gär-
na att ni 
ska lära 
känna oss 
lite bättre 
så därför 
har vi sam-
manfattat 
oss själva 
lite. Hop-
pas att ni 
kommer 
att gilla 
detta och 
allt annat i 
tidningen. 

”



Superhjältar och mörka 
julnätter – läs våra boktips  
för både låg- och mellanstadiet

 

Gillar du att läsa? Då har vi några boktips för 
både låg- och mellanstadiet! :)

Handbok för superhjältar

Av: Elias och Agnes Våhlund
 
Lisa bor hos sin mormor. Hennes mam-
ma jobbar för mycket, och i en annan 
stad, så hon måste bo här. Men då mås-
te hon börja i en annan skola också. En 
skola där hon jämt och ständigt blir retad 
och mobbad för sina stora öron. Men en 
dag då hon som vanligt blir jagad efter 
skolan av det elaka killgänget smiter hon 
in på biblioteket. Där mitt framför hen-
ne står en bok. En bok som är så röd att 
det lyser om den.

Handbok för superhjältar är en serie 
med sju böcker:
 • Handboken
 • Röda masken
 • Ensam
 • Vargen kommer
 • Försvunna
 • Utan hopp
 • Tillbaka

Dunne: Mitt lyckliga liv

Av: Rose Lagercrantz
 

Dunne är nog den lyckligaste människan 
i världen, tycker hon själv. Framför allt 
när hon ska börja skolan. Så spännande! 
Och nervöst. Tänk om hon inte får en 
kompis? Men det går så bra i början. Men 
sedan blir det ännu bättre! Ja, hon får till 
och med en bästa kompis! Men så händer 
det någonting, någonting som hon inte 
är beredd på…

Dunne är en serie med sju böcker:
 • Mitt lyckliga liv
 • Mitt hjärta hoppar och skrattar
 • Sist jag var som lyckligast
 • Livet enligt Dunne
 • Vi ses när vi ses
 • Lycklig den som Dunne får
 • Kärlek är bättre än ingen kärlek

Mörka julnätter

Av: Camilla Lagerqvist
 

Snart är det jul. Då är man glad. Eller? Nej, 
livet är jobbigt nu för tolvåriga Gerda och 
hennes lillebror Algot. Deras pappa är på 
sanatorium med tuberkulos, och nu är 
mamma på vilohem också. Gerda och Al-
got kommer att behöva fira julen hos mor-
mor och morfar. Egentligen älskar ju Ger-
da sina morföräldrar men allt har förstörts 
på grund av Elis.

Fula tjejer

Av: Sara Ohlsson, Lisa Bjärbo och Johan-
na Lindbäck

 
Elin, Tilde och Jasmin går i åk 8. Men 
när man börjar bli lite äldre är det svårt 
att veta hur mycket sociala medier 
egentligen kan påverka en själv. Nästan 
allt kan förändras på grund av det. Kan-
ske först och främst kan de påverka tje-
jer och förstöra hela bilden av hur man 
ser på sig själv.

Fula tjejer är första boken i en serie 
med tre böcker
 • Fula tjejer
 • Jobbiga tjejer
 • Svaga tjejer

Agda Björkman 
Harriet Björkman 
Blanka Kjällbring 
Petra Kjällbring

Av:

Elin, Tilde och Jasmin går i 
åk 8. Men när man börjar 
bli lite äldre är det svårt att 
veta hur mycket sociala 
medier egentligen kan på-
verka en själv. 

”

Behöver du ett skratt inför 
jul – läs våra roliga historier

Det var en 
gång en gul 

och grön banan 
som gick på en promenad. 
Plötsligt springer den gröna 
bananen iväg och gömmer 
sig, och när den gula bana-
nen kommer fram hoppar 
den gröna fram och ropar 
”Buuu!”. ”Åhhh, vad du är 
omogen”, suckade den gula 
bananen.

Två citroner var med var-
andra och skulle köpa glass, 
de båda hade fått sina glas-
sar, men plötsligt tappa ena 
citronen sin glass. Då sade 
den andra ”Blev du sur nu?”

”AKTA DIG FÖR TRAP-
PAN!!!!”

-”Vilken tr- ap-pp-pp-
aaaaaaa?”

”Vad heter fårets barn?”
”Bäääää-bisarr”

Katten välte en vas. 
KATT-astrof

Maja! Det är ju bara mat-
program på teven!

Men Matts! Sluta sitta 
framför mikron hela tiden!
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Ingen jultomte på 
julafton? – Så firas julen  
i länder runt om i världen
I Sverige är julen med 
tomtar, paket och jul-
gran en självklarhet i 
många hem.  
Men vet ni egentligen 
hur man firar jul i USA? 
Är det likadant som i 
Sverige eller vad är 
skillnaden?  
Firar man ens jul i Ryss-
land? Ja, det gör man 
faktiskt. Men hur?

Ungern

I Ungern kommer inte jul-
tomten på julafton. Istället 
kommer Jesusbarnet och 
änglarna som lägger paket 
under granen, så man skri-
ver inte till tomten utan till 
änglarna. Men tomten har 
fortfarande en dag i den 
Ungerska almanackan, den 
sjätte december, då ska man 
ha putsat sina skor för att 
tomten ska komma och läg-
ga clementiner och chok-
lad/godis i de finputsade 
skorna. Julbordet liknar det 
svenska, dock har men var-
ken prins korv eller köttbul-
lar. Nånting man kan tro är 
oviktigt på julbordet i Ung-
ern är senapen, men den är 
viktigare än man kan tro.

USA

I USA firar man inte jul på 

julafton konstigt nog. Uan 
där firar man jul på juldagen! 
Julen i USA är ganska lik ju-
len i Sverige. Man umgås 
med familj och vänner. Man 
öppnar julklappar och äter 
god mat. Men den Ameri-
kanska julen är en bland-
ning av många lands tradi-
tioner. Så när man ser Ame-
rikansk jul på film är det en 
blandning av jultraditioner 

från Irland, Tyskland, Polen, 
Nederländerna och Belgien. 
Men maten då? Hur är den? 
Jo, för de flesta familjer står 
ett överfyllt julbord på me-
nyn. På det Amerikanska jul-
bordet står ugnsstekt kalkon 
som nummer ett. Till kalko-
nen äter man potatis, grädd-
sås och sallad. Även pyntet 
är likt Sveriges pynttraditio-
ner. Även där har man en jul-

gran som man pyntar med 
glitter och ljus. I USA finns 
det också en jultomte. Men 
han heter Santa Claus. Santa 
Claus kommer till alla hus 
natten mellan julafton och 
juldagen. I vissa familjer 
hänger man upp strumpor 
som Santa Claus lägger pa-
keten i.Och i andra familjer 
lägger han klapparna under 
granen.

Ryssland

USAs jul var ju ganska lik 
Sveriges jul. Men Rysslands 
jul är helt annorlunda. I 
Sverige kommer Tomten 
och lämnar paket den 24 de-
cember. I Ryssland kommer 
Fader Frost och Snöflickan 
med presenter den 31 de-
cember. Alltså på nyårsaf-
ton! Men det finns även en 

“jul” som firas den 7 decem-
ber. Men den är inte alls lika 
viktig som firandet den 31 
december. “Julen” firas 
ganska stillsamt men nyårs-
afton är desto festligare. 
Man äter god mat och har 
fyrverkerier. Och så öppnar 
man ju paket.

Japan

Det har inte varit vanligt att 
fira jul i Japan. Men när det 
västerländska inflytandet 
kom har det gjort att man 
börjat. Eftersom man äter 
kalkon vid jul i många län-
der har man börjat med att 
äta något liknande. Det har 
blivit vanligt att japaner 
äter på KFC vid jul. Man fi-
rar nästan som i andra län-
der, liksom man har en jul-
gran och klappar under 
den. Det finns även en lite 
speciell jul kaka som man 
äter nu i december, i dess 
ursprungliga recept är det 
en variant av sockerkaka 
dekorerad med jordgubbar, 
choklad med vit glasyr och 
tomtegubbar. Denna kaka 
”slog igenom” vid 1950 ta-
let.

Agda Björkman 
Harriet Björkman 
Blanka Kjällbring 
Petra Kjällbring

Gör vårt jultest – vem är du på julen?
Svara på frågorna och 
kolla vem du är på ju-
len.

Frågor: 
Vad gör du helst en ledig 
julhelg? 

A: Fixa och dona till den 
24 dec det är inte långt kvar! 

B: Ut och åka pulka så-
klart och vara med familjen 
i det härliga snövädret! C: 
Jag vet inte riktigt bara att 
det inte handlar om julen! 

D: Såklart det ska bli en 
bakar helg och bakas till alla 
mina nära och kära. 

Det har äntligen blivit 
jullov,men du är spårlöst för-
svunnen. Var hittar man dig? 

A: Du är ute på stan och 
köper presenter till famil-

jen. Man måste vara ute i 
god tid! 

B: Du bygger en snögubbe 
med dina kompisar i parken 
bara några minuter från 
dig. 

C: I soffan. Du äter kanske 
godis och tänker på hur du 
ska klä ut dig till påskkär-
ring nästa år. 

D: I huset! Du ska pynta 
och baka hit och dit.

Vad är ditt favoritdjur? 
A: Renen 
B: Haren/ kaninen 
C: hunden 
D: Katten (särskilt när 

den är i en kartonglåda) 

Vilken julklapp är du? 
A: En tomteluva 

B: En morot 
C: En Byxdress 
D: Ett par stickade vantar 

Vad är din favvo mat på jul-
bordet? 

A: Julmust 
B: isglass 
C: kalkon 
D: kakorna

FLEST A: TOMTEN 
Du är snäll, älskar julen 

och att ge presenter. Til-
lochmed att pynta granen 
är det roligaste du vet! Ing-
et stoppar dig när det är jul! 

FLEST B: SNÖGUBBEN 
Snö snö snö!!! Du har 

längtat hela året på att snön 
ska komma. Snöänglar snö-
lyktor snögubbar och kan-
ske en snö igloo som du kan 

övernatta i under helgen! 
Även en sväng med pulkan 
är roligt. Du längtar inte till 
våren då all snö ska smälta. 

FLEST C: GRINCHEN 
Vad är grejen med jul? 

Varför blir alla så taggade 
och glada? Nu när hallo-
ween är över så kommer 
den tråkiga julen. 

FLEST D: TOMTEMOR 
Här ska fixas och donas! 

Du är en glädjespridare som 
gärna bjuder in alla till jul-
bordet! Det ska pyntas och 
bakas varje dag fram till jul-
afton. Ingen glöms bort, alla 
ska få en kaka! 
Agda Björkman 
Harriet Björkman 
Blanka Kjällbring 
Petra Kjällbring



Liv, f-klass                                                
Jag önskar mig nytt 

smink, kattleksaker, nya 
vantar och en ny mössa

Monica, lärare i F-klass
Jag önskar mig en berner 

sennenhund. Jag önskar 
mig även vegetariska kött-
bullar och vanliga köttbullar

Aia, 1a
Jag önskar mig en iPad, 

en telefon och en katt

Isa, 1a
Jag önskar mig en iPad, 

pennor och smyckeföre-
tagssaker

Irma, 4a
Jag önskar mig en julfilt, 

en sackosäck, one pice, en 
spegel, volleybollknäskydd, 
ett doftljus och strumpor.

Katrina, 3b
Jag önskar mig en fågel 

och led lights.

Majken, 3b
Jag önskar mig en yoga-

matta och innebandybyxor.

Neda, 3b
Jag önskar mig en hund 

och örhängen

Molly, 6b
Jag önskar mig en Iphone 

xs svart.

Ella, 6a
Jag önskar mig en häst, 

vaselin och sky hive vatten-
fast maskara.                                    

Selma, 1b
Jag önskar mig pennor, 

godis, led lights, present-
kort, Area upp, lavalampa, 
snö, smyckeföretagssaker, 
iPad, en elspark, en limpi-
stol, fotbolls och pokemon-
kort, hår och hudvårdspro-
dukter, smink och att min 
hund ska må bra.

Agda Björkman 
Harriet Björkman 
Blanka Kjällbring 
Petra Kjällbring

Ja, vad önskar sig folk egentligen i julklapp? Vi på Staglaposten har  
frågat några elever och lärare vad de önskar sig i julklapp.

Krönika: ”Varför ska alla 
små F-klassare inte få se  
på någon föreställning?”

T
jena! Jag är 
med i någon-
ting som heter 
kultur crew. 
Där får man 

hjälpa till och lära sig mer 
om till exempel teater. 
Som att fixa med ljud och 
ljus eller passa upp på 
skådespelarna bakom 
scenen. Vi hjälper ock-
så till med musiksam-
lingarna på våran 
skola med att till ex-
empel visa in och ut 
ur lokalen.

För några veckor 
sedan var vi i kul-
tur crew på någon-
ting som kallas 
den stora ut-
budsdagen 
på 

Nygatan 6. Där fick vi lära 
oss mer om att jobba på en 
riktig teater. Alltså typ 
jobba i köket eller backst-
age. 

På den stora utbudsda-
gen så spelas en massa 
små bitar av olika före-
ställningar som man kan 
hyra in till sin skola, så 
det var typ en massa rek-
torer och sådant där som 
var där och kollade och 

bestämde vilken teater 
som de ville ha på sin 
skola. 

Sedan kom alla an-
dra elever från östre-
gård också. Ja, inte 
alla på en gång såklart. 
Men varje klass fick se 
en sådan där mini-fö-
reställning. Förutom 
F-klass! Dumt va?

Varför ska alla små 
F-klassare inte få 

se på någon fö-
reställ-

ning? Det förstår inte  jag 
iallafall! Men, men livet är 
orättvist. Om du som läser 
denna tidning kanske är 
just en elev från östregård 
så kanske du också har 
sett en sådan där föreställ-
ning. (Om du inte går i F-
klass!) Som sagt så spela-
des det en massa mini-
shower på den där utbuds-
dagen. 

Jag tänkte att jag kunde 
berätta vilka olika före-
ställningar som alla klas-
ser gick på. Så kan du veta 
det! 

Okej, så här! F-klass gick 
inte på någon teater! (Det 
har jag kanske sagt). 1A 
gick på… vänta… jag har 
det på tungan… äsch! Jag 
har ingen aning! :) Okej. 
Det kunde jag visst inte 
berätta, för det visste jag 
inte! Ja, man kan inte veta 
allt här i livet! 

Harriet Björkman

Men, men livet är orättvist. 
Om du som läser denna 
tidning kanske är just en 
elev från östregård så kan-
ske du också har sett en så-
dan där föreställning.

”
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Enkät: Vad önskar du dig i julklapp?


