PRODUCENT: LILLA AKTUELLT-REDAKTIONEN
PROJEKTLEDARE: HANS TENGLAND
BESTÄLLNINGSNUMMER: 104654/TV7

LILLA AKTUELLT SKOLA DEN 30 AUGUSTI
LILLA AKTUELLT SKOLA OCH LILLA AKTUELLT SKOLA TECKENSPRÅK ÄR ETT
SAMARBETE MELLAN SVT OCH UR. BÅDA PROGRAMMEN SÄNDS PÅ FREDAGAR. DE TAR
UPP VECKANS VIKTIGASTE HÄNDELSER OCH VÄNDER SIG SÄRSKILT TILL BARN OCH
UNGA SOM TITTAR I KLASSRUMMET.
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
Nyheter i dagens sändning:
• Dödsskjutning i Malmö - vi pratar med polisen Tommy
• Greta Thunberg har seglat till USA
• Polisen ryter ifrån efter "Stuck in the swing-challenge"
• Ny SOS-alarm-app
• Många unga har sömnproblem - vi pratar med expert
• Nu är det klart - hit kommer Mello 2020
DISKUSSIONSFRÅGOR
Skjutning i Malmö
I veckan hände en hemsk skjutning i Malmö där en person dog. I fredagens Lilla Aktuellt Skola
pratar vi med polisen Tommy om skjutningar och varför de händer.
•

Har du hört om veckans skjutning?

•

Vad tänker du om det som hänt i Malmö?

•

Hur känner du när du hör om skjutningar?

Sömnproblem
Statistik visar att över en tredjedel av unga mellan 12 och 18 år har svårt att somna minst en dag
i veckan. Och sömnproblemen bland unga har ökat. I Lilla Aktuellt Skola träffar vi Naomi som har
haft svårt att sova, men med hjälp av ett speciellt täcke har hon fått hjälp. Vi träffar också en
expert på sömn.
•
•
•

Har du svårt att sova ibland? Hur ofta?
Hur ser en vanlig kväll ut för dig? När lägger du dig? Och vad gör du innan du ska sova?
Man sover sämre om man håller på med mobilen strax innan läggdags. Hur ofta håller du
på med mobilen innan du ska sova? Märker du av att mobilen påverkar din sömn?

•

Hur många timmar behöver du sova om nätterna för att må bra?

Fake-samtal till 112
Den senaste tiden har räddningstjänsten på flera ställen i landet fått åka och rädda barn och
unga som fastnat i gungor. Polisen misstänker att de fastnat i gungan med flit, för att kunna filma
när de blir räddade. Polisen är arg över att folk ringer 112 som ett prank.
•

Har du sett någon sån här film på sociala medier?

•

Hur tror du det påverkar polisen och räddningstjänsten, om folk ringer 112 på skoj?

•

Var tycker du gränsen går för ett prank? När blir ett prank inte okej?

•

Har du gjort något prank som du ångrat?

