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

LILLA AKTUELLT SKOLA DEN 17 JANUARI
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:
• Flygkraschen i Iran - vi träffar kompisar till en av pojkarna som dog
• Bränderna i Australien - djur drabbas hårt
• Nya siffror om matsvinn
• Fusk med streamingsiffror
• Vulkanutbrott i Filippinerna
• Prins Harry och Meghan vill lämna sina kungliga plikter

DISKUSSIONSFRÅGOR

Nya siffror om matsvinn
I veckan kom nya siffror om matsvinn från Livsmedelsverket. 28 ton mat per dag
skrapas från tallrikarna - och ytterligare 34 ton slängs innan det ens når elevernas
tallrikar.
Men många skolor har jobbat med sitt matsvinn och hittat sätt att minska det.
- Hur gör ni med matsvinn i er skola?
- Hur ofta slänger du mat i skolan?
- Varför tror du att så mycket mat slängs innan det ens når tallriken?
- Skulle ni kunna göra något i just er skola för att minska matsvinnet? Kom på tre förslag!
Fusk med streamingsiffror
Det snackas en hel del just nu om musikartister som kanske fuskar. Det handlar om
lyssningssiffror. Det har nämligen kommit fram att artister rätt enkelt kan fejka höga
siffror.

- Varför tror du vissa artister hittar på olika sätt för att få många streams?
- Tycker du att det är okej eller inte okej att göra på det här sättet? Motivera ditt svar.
- Vi pratar lite mer om fusk! Tycker du det finns tillfällen då fusk är okej? I så fall - när?
- Brukar du fuska?
Prins Harry och Meghan vill lämna sina kungliga plikter

Storbritanniens prins Harry och hans fru Meghan har sagt att de vill lämna sina kungliga
plikter för att få vara mer i fred. De vill tjäna sina egna pengar och bo i både
Storbritannien och Usa eller Kanada. Det här har blivit en stor nyhet i veckan.
- Vad tycker du prinsparets beslut? Varför tror du de tänker som de gör?
- Vad tycker du om att vissa länder har kungar och drottningar? Är det bra eller dåligt?
- Skulle du vilja vara kunglig? Hur tror du att det skulle vara?

