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PRODUCENT: LILLA AKTUELLT-REDAKTIONEN 

PROJEKTLEDARE: FREDRIK QUISTBERGH 

BESTÄLLNINGSNUMMER: 104654/TV7 

LILLA AKTUELLT SKOLA DEN 15 FEBRUARI 

LILLA AKTUELLT SKOLA OCH LILLA AKTUELLT SKOLA TECKENSPRÅK ÄR ETT 
SAMARBETE MELLAN SVT OCH UR. BÅDA PROGRAMMEN SÄNDS PÅ FREDA-

GAR. DE TAR UPP VECKANS VIKTIGASTE HÄNDELSER OCH VÄNDER SIG TILL 

BARN OCH UNGA SOM TITTAR I KLASSRUMMET. LILLA AKTUELLT SKOLA RIK-

TAR SIG SÄRSKILT TILL ÅRSKURSERNA 4-6.  
 

Lilla Aktuellt skola sänds på webben kl. 10.00 och i Barnkanalen kl. 14.30 

Lilla Aktuellt skola teckenspråk sänds kl. 14.45. 

Arbetsbladet består av diskussionsfrågor som knyter an till programmet. 

Klipp och annat material om programmen finns på webben: 

www.ur.se och http://www.svt.se/barnkanalen/lilla-aktuellt-skola/ 

Vill du kontakta oss mejla på: lillaaktuellt@svt.se 

 

I veckans Lilla Aktuellt skola 

• Scheman: Vi besöker en skola där eleverna klagade på för kort lunch 

• Vi möter franska elever – som är lediga varje onsdag 

• Oroväckande rapport om att insekter dör 

• Landet Makedonien byter namn 

• Grandmaster Flash blev första hiphop-artist att vinna Polarpriset 
• Emojin firar 20 år 

 
 

DISKUSSIONSFRÅGOR 

 
Era scheman 
 
Vi bad er skriva in till oss vad ni tycker om era scheman och vi fick stor respons, 
alltså väldigt många inskick. Många av er är nöjda med era scheman, men det är 
också många som känner att vissa delar skulle kunna bli bättre. I programmet träf-
far vi Emma. Hon och hennes klass har kort lunch, där mycket tid försvinner till att 
köa. 
 

• Vad är bäst med ert schema? Motivera 

• Vad skulle ni helst ändra på med ert schema? Motivera. 
• Vad är viktigast för att schemat ska kännas bra? 
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• Vad kan få ett schema att kännas dåligt? 

• Har ni försökt på till en ändring i ert schema? Om ja: Hur gick det? 

 
De flesta skolor och rektorer försöker så klart göra så bra scheman som möjligt, men 
det kan vara svårt. Alla elever kan till exempel inte lunch samtidigt och vissa klasser 
kanske måste ha idrott tidigt på morgonen, även om det kan kännas jobbigt. I Frank-
rike har många skolor långa dagar, ända till 16.30. Så är det i den skolan vi besöker, 
men då har man också ledigt varje onsdag. 
 

• Vad tycker ni om det? Motivera. 
• Vad verkar bra med att ha ledigt varje onsdag? 

• Vad verkar mindre bra? 

• Hade ni velat ha ledigt varje onsdag, men sedan vara i skolan till halv fem 
alla andra dagar? 

 
Grandmaster Flash fick Polarpriset 

I veckan avslöjades vem som vann årets Polarpris. Det är ett fint musikpris som är 
känt i hela världen och som delas ut i Sverige.  
En av vinnarna i år var den amerikanska dj:n och musikern Grandmaster Flash. Han 
är den första hiphop-artisten som vinner Polarpriset och Grandmaster Flash sägs 
vara en av de som startade hiphopen på 1970-talet. 

 
• Vad tycker ni om att Grandmaster Flash vann Polarpriset? 

• Vad tycker ni om hiphop? 

• Vem är er favorit inom hiphopen? 

• Vem är er favoritartist inom all musik? 

• Vem tycker ni borde vinna Polarpriset nästa gång? 


