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Sukkersyge
Artikel type: Interview

Skrevet af: Mathilde 7.klasse og Adrian 8.klasse

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
blodsukkerniveauet bliver for højt.
Men cellerne kan hellere ikke danne
nok energi.
Påvirkninger
Blindhed, nyresvigt, hvor man skal
på hospitalet og rense sit blod,
gennem en maskine , eller kan man
dø af det. Man får fodsår, hvis man
ikke passer sin sukkersyge, som på
længere sigt kan medføre, man skal
amputationer sine fødder eller ben.

Hvad sker der med kroppen, når
man har sukkersyge?
Når man har type 1, stopper kroppen
helt med at producere insulin. Da de
celler der skulle producerer insulin,
er blevet helt ødelagt af kroppens
eget immunforsvar. Når glukosen
bliver i blodet, mangler cellerne
energi, og begynder at forbrænde
fedt. Når det sker, begynder kroppen
at danne affaldsstoffet Keton, som
store længder kan medføre
livstruende syreforgiftning, som
hurtigt skal behandles med insulin.

Diabetes
Der er ca. 36 tusinde mennesker i
Danmark, der har diabetes. Der er
ca. 10%, der
har type 1 i
Danmark, og
ca. 80% der
har type 2 i
Danmark.
De sidste
10% har
andre typer
diabetes.
Hvis man
har type 1diabetes, er chancen for at dit barn
får det mellem 2 og 5%, hvis man så
har type 2- diabetes, er chancen for
at dit barn får det 40%.

Ved type 2 virker den insulin, som
kroppen danner ikke godt nok. Der
produceres dog alt for meget insulin,
Mere end kroppen har brug for. Når
insulinen ikke bliver udnyttet godt
nok, ophobes glukosen i blodet, og

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Links;
http://www.diabetes.dk/media/6621472/Diabetesfeb-2014-infograﬁk.pdf
http://www.diabetes.dk/media/6621472/Diabetesfeb-2014-infograﬁk.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=KYQsD2lCBQU
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
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Tager du medicin mod din
sygdom? Hvis ja, hvilket?
Ja, jeg får to slags. Metformin i piller,
og noget der hedder victoza i min
sprøjte.
Jeg får to piller om dagen, og en
sprøjte om morgenen.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Diabetes På Første Hånd
Interview

Er din sygdom farlig?
Ikke hvis du passer på.
Ja, som sagt du kan dø af den, men
hvis du passer på, så kan du leve
med den.
Kan man helbrede din sygdom?
Type 2 kan man godt komme af med,
hvis man i det øjeblik man opdager,
at man har det, at man så går i en
kraftig diæt, hvor man dyrker meget
motion - så kan man altså være
heldig at komme af med den.

(Ib Anthony, 78 År, pensionist)

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Hvad hedder din sygdom?
Diabetes type 2.
Hvor gammel var du da du fik
den?
Det kan jeg ikke huske, det er CA. 10
- 15 år siden.

Hvis du ikke havde din sygdom,
er der så ting i din hverdag, du
ville gøre anderledes?
Det er svært at svare på. Det ville
der jo nok være.
Den måde man lever på med type 2.
Den burde alle mennesker leve efter,
fordi at den er sund.
Så hvis jeg ikke havde sukkersyge,
så ville jeg nok leve lidt mere usundt.

Beskriv hvad den gør ved din
krop?
Den kan gøre det at, hvis man ikke
passer på, så kan det give
følgesygdomme.
Det vil sige at, man kan få dårlige
øjne, man kan få sår på benene, og
hvis det ikke bliver behandlet, så kan
der gå koldbrand i dem, og så skal
man måske have fødderne, foden
eller det halve af benet amputeret.

Påvirker din sygdom din
væremåde eller personlighed?
Det kan jo ikke undgåes, men
efterhånden så tænker man ikke så
meget på det.
Så har du fået en rytme, som du
lever efter.

Påvirker diabetes dine
spisevaner? Hvis ja, hvordan?
Ja meget, du skal helst undgå, at der
er for meget sukker i kosten, og der
skal helst være masser af grønt.
Ikke for meget fedtstof heller, det
skal man også passe på med.
Og heller ikke for meget frugt.

Er der andet du vil tilføje?
Man skal hele tiden tænke på, om
man lever sundt, og bliver ved med
det, og så at man dyrker masser af
motion, og så lad vær med at spise
for meget rittersport!
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
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Besøg på Nordborg
Brandstation
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UNDERSØGELSE

Fra sukker til alkohol

Lavet af : Aleia Hymøller, Neika Hymøller 9 klasse
Sådan produceres vodka:
op på 0,5, bliver din synsvinkel
indskrænket, og din evne
vurdere situationer og til at
kontrollere dine bevægelser mindre.

Vodka er en spiritus, som normalt er
på de 35-60% alkohol.
Vodka bliver lavet forskelligt. Nogen
de filtrerer det så de får en mere
røget smag. Vodka fremstilledes ved
brug af rug eller hvede. Men der kan
også bruges kartofler til at fremstille
vodka, og nogen bruger også
melasse(sukker).
Melmasse er den mest brugte i de
billiger varianter af vodka.

Verdens dyreste vodka hedder
"Diva vodka" og koster 6mio. Kr

Sådan påvirker alkohol din krop:
Den påvirker dig allerede, før du selv
er opmærksom på det. Når du har en
promille på 0,2 er dine øjnes evne til
at fokusere nedsat. Når den kommer
http://www.business.dk/navne/verdensdyreste-vodka
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Sådan produceres vin:
I korte træk laves vinen ved, at
mosten fra druerne gæres, hvorved
sukkeret omdannes til alkohol.
Nedenstående er en meget kort
beskrivelse af, hvordan hvidvin og
rødvin produceres.

Verdens dyrste rødvin koster
12.000kr, den hedder 2009 Château
Latour 1. Cru Pauillac
http://www.philipsonwine.com/2009-chateaulatour-1-cru-pauillac/98101309?
gclid=CKKp5bWW-9ICFckaGwodXiIDiw

Hvidvin: Druerne presses, skindet
sorteres fra. Mosten gæres hvor
sukker omdannes til alkohol. Gæring
igangsættes, hvor syren i vinen gøres
mere blid. Vinen hviler/ lagrer på
beholdere (nogle gange på
egetræsfade). Vinen tappes.

Verdens dyrste hvidvin koster
180.000kr og hedder d'Angleterre,
der er kun 17 flasker af den i hele
verden.
http://pleasure.borsen.dk/gourmet/artikel/
1/128318/verdens_dyreste_bourgogne.html

Rødvin: Druerne presses svagt.
Mosten gæres, hvor sukker
omdannes til alkohol. Garvesyre,
aroma og farve trækkes ud af
drueskindet (som når man laver te).
Drueskindet filtreres fra mosten/
vinen. Malolaktisk gæring
igangsættes, hvor syren i vinen gøres
mere blid. Vinen hviler/ lagrer på
beholdere (gerne på
egetræsfade).Vinen tappes.

Links:
https://www.mandig.dk/blogs/mandebloggen/
116366661-hvordan-laver-man-vodka
http://www.business.dk/navne/verdens-dyrestevodka
http://www.alt.dk/sundhed/hvad-sker-der-ikroppen-nar-du-drikker-alkohol
http://www.aov.dk/vin/sov/index.php?
eventid=4826
https://www.mandig.dk/blogs/mandebloggen/
116366661-hvordan-laver-man-vodka
http://www.aov.dk/vin/sov/index.php?
eventid=4826
http://www.bord1.dk/saadan-laver-man-vin/
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Svenstrup Friskoles tattoo-shop
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VOXPOP

Tatovering
Lavet af Oliver og Sebastian klasse 8

Lone leander er 44år

Vivi Irene Meeder er 47år

Pædagog

Gør rent

Har du en tatovering? JA
Hvornår ﬁk du den? 2006
Hvorfor ﬁk du den? HAVDE LYST
Hvad er det? KINESISK TEGN FAMILIE
Hvor meget gav du for den? 600 kr
Hvor ﬁk du den? ANKEL

Har du en tatovering? Ja
Hvornår ﬁk du den ?
Hvorfor ﬁk du den? hun har altid ønsket sig
en
Hvad er det en? skorpion
Hvor meget gav du for den? 5.500
Hvor ﬁk du den på? benet

Torsten Junk er 44år
Linak

Bjørn Meeder er 50år

Har du en tatovering? JA
Hvornår ﬁk du den? 2006 og 2017
Hvorfor ﬁk du den? pæne
Hvad er det? kinesiske stjernetegn
Hvor meget gav du for den? 2000kr
Hvor ﬁk du den? begge underarme

CNC Operatør

17

Har du en tatovering? Ja
Hvornår ﬁk du den? 3/4 år siden i maj måned
Hvorfor ﬁk du den? det var et cover up og
han har altid ønsket sig en viking
Hvad er det? en viking, skib og navne
Hvor meget gav du for den? 5.000
Hvor ﬁk du den? på armen

18
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Undersøgelse

Prævention eller gravid

Dato 30/3 - 2017

Lavet af Amalie 8.kl, Thea 5.kl og Kasper 8.kl

Statistik
Ikke alle former for prævention er
lige gode. De kan være svære at
håndtere, eller fordi man får en
allergisk reaktion. Hele 76 % af unge
bruger prævention. Over halvdelen af
16-18 årige bruger prævention,
første gang de har samleje. Hvert år
bliver 2700 kvinder i Danmark

P-piller

gravide ,og to tredjedele vælger at få
en abort. I hele verdenen er tallet på

Tages mod graviditet, men beskytter

13 millioner. Antallet af teenagemødre er faldet drastisk siden

ikke mod kønssygdom. Det indholder
et højt indhold af de to hormoner

1960 b.l.a på grund af fri abort og

østrogen og gestagen. Derud over

mere tilgænglig prævention.

kan man udsætte sin menstruation,
hvis den skulle komme på et

Kondom

ubelejligt tidspunkt.

Ko n d o m b e s k y t t e r b e d s t m o d

Mini piller

kønssygdom. Den beskytter også
mod gravitet. Kondom bruges ofte af

I modsætning til P-piller er der kun

unge eller voksne ,som ikke ønsker

et hormon, gestagen. På grund af det

at bruge spiral.

formindsker man risikoen ved
bivirkninger. Derfor egner de sig godt
til kvinder over 35 år.
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Sådan virker de: Der dannes en
slimprop i livsmodermunden. Det
gøre det svært for sædceller at
trænge op i livmoderen, Minipiller
påvirker livmodershinden så æggene
får svært ved at sætte sig fast.
P-ring
P-ring også kaldet for vaginalring,

hormonet gestagen. Den varer ca. i 3

indholder også de to hormoner,

år, hvor den afgiver gestagen under

gestagen og østrogen. Denne type
skiller sig ud fra P-piller og minipiller,

huden. Hormonringen er stor nok til

da denne bliver sat op i skeden.

at ændre kvindens cyklus. Derfor er
metoden så sikker. Derudover har

Ringen har en diameter på 54

staven de andre virkninger som p-

millimeter og er 4 millimeter tyk.

piller og minepiller. sekretet ved

P-plaster

livmoderen ændre sig, så sædcellerne har svært ved at trænge
igennem, og livmoderslimhinden
bliver uegnet til at tage befrugtet

Også kaldet prævention-plaster
indholder hormonerne gestagen og
østrogen, som bliver optaget gennem

æg. Når staven fjernes kommer
ægløsningen ca. 3 dage efter, og man

huden. Det forhindrer ægløsning.

kan blive gravid igen.

Hvis plastret bruges rigtigt svarer til
beskyttelsen som ved P-piller. Sådan

Spiraler

virker plastret: den klæbrige del af
plastret (hormonerne norelgestromin

En spiral bliver lagt op i livmoderen

og ethinylestradion), afgiver
hormonerne gennem huden og over i

og er der 5 år. man Kan både få

blodbanen. Herefter giver gestagen

kobberspiral, som kun indeholder
kobber og hormonspiralen indholder

slim i livmoderen ,så det bliver svært

hormonet gestagen. Hvordan virker

for sædcellerne.

den. De afgiver gestagen hormonet

P-staven

direkte ind boldbanerne. Hormonet er
stærkt nok til at blokere kvindens
normale cyklus. Derfor er den så
sikker.

P-staven indholder gestagen og bliver
skudt ind i armen. En p-stav er en
tynd plastik stang ca. Som en
tændstik/tandstik og indholder

21

Flere og flere personer søger test
hvert år. Men statistik viser også at

Pessar

andre typer kønssygdom som gonore
Pessar er en lille rund elastisk

og genital er udbredt i Danmark.

plastikring, der smurt ind i sæd-

Endu en god grund til at bruge

dræbende creme. Den bliver sat op i

prævention.

toppen af skeden for at forhindre
Før i tiden

gravitet. Det nødvendigt at få lægen
til det, så den passer.

Før i tiden tog man en tampon
Femidom

lignende genstand, som har ligget i

Det er et kvindelig kondom, som

enten krokodillelort eller honning. I
de gamle egyptiske skriftruller, som

bliver sat op i skeden. Det er

kaldes Eberspapyrus, beskrives en

kombination af en pessar og kondom.

"tampon" som af uld dækket med

Et hylster oprindeligt af polyurethan
og senere af netrinpoly og nyeste af

honning, dadler og fintrevet
akacietræ. Ifølge papyrusrullerne,

latex, hvori der er to ringe, en indre

som formentlig blev skrevet i 1500-

og en ydre i hver sin ende. Ringene

tallet og, som er verdens ældste

hjælper med at holde femidomen
med at sidde på plads og dækker

bevaret skrift om medicin, skal denne
tamponlignende tingest have kunnet

skeden.

beskytte mod uønsket graviditet i
flere år. I første mosebog i Bibelen
fortælles om Onan, som afbrød

Sterilisation

samlejet og spildte sin sæd på
Ved sterilisation hos en kvinde laver

jorden, for at den kvinde, han var

man nogen snit i underlivet og

sammen med, ikke skulle blive

forhindre sædcellen i at nå hen til de
befrugtede æg.

gravid. Ud over afbrudt samleje
findes der en anden såkaldt naturlig
metode - at regne med sikre

Sexsygdom

perioder. Den græske gynækolog

Sexsygdom bliver kun ført videre

Soranus, som levede omkring 100 år,
fandt ud af at kvinders

med samleje. Der er ikke altid

menstruationscyklus har med

symptomer på dem. Det er meget

befrugtningen at gøre.

forskelligt fra sygdom til sygdom.
Antallet af Sygdommene stiger år
efter år alderen fra 15-24 år har
højere infektioner - især bakterielle.
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Kilder:
sundhedguide.com
wikipedia.dk
altomhistorie.dk
euroclinix.net
www.NetDoktor.dk
Kaspers egen erfaring
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Vi lærer førstehjælp

24

25

KLUMME

Hvorfor gør så mange unge så
meget ud af deres udseende?
Det er ikke altid, vi vil indrømme det, men inderst inde ved vi godt, at vores
udseende er noget, vi gør os meget umage med.
Skrevet af:
.
Emma Marek, pegasus, 7. klasse
Marius Anthony, pegasus, 8. klasse
Noel Matzon, Andromeda, 6. Klasse

Mange gange vælger vi tøj efter,
hvad vores venner har på, men det
viser måske også, hvilken person
man er? En person, som ikke har
særlig meget selvtillid vil ofte bare

Unge mennesker
For de ﬂeste teenagepiger er deres
udseende en ting, som de er meget

gøre som de andre, men sådan er

følsomme overfor, hvorfor det er sådan, er
der nok mange svar på, men jeg tror, at en
af årsagerne kan være, at vores
personlighed afspejler sig i vores tøj.

det ikke i alle tilfælde.

Førstehåndsindtryk
Jeg tror også, at tøj handler en smule
om førstehåndsindtrykket. Da
førstehåndsindtrykket er det første
indtryk, man får af en person, er det
jo vigtig at se godt ud. Hvis man
f.eks. skal til fest, gør man noget ud
af sig selv - for hvad nu hvis drømme
fyren kigger på en? Så er det jo
vigtigt, at man ser godt ud.
Billeder i artiklen er lånt fra nettet

26

Undersøgelse
En ny undersøgelse fra Børnerådet

Krop og vægt fylder alt for meget i

viser, at en stor gruppe unge i 13-

de unges bevidsthed og giver dem
unødvendige bekymringer. Det er

årsalderen er utilfredse med deres
krop og tænker meget på deres

både godt og vigtigt, at børn og unge

vægt. Hver sjette 13-årig er utilfreds

tænker på sundheden, men et

eller meget utilfreds med sin krop, og

overdrevet fokus kan hurtigt blive til
en stor belastning for de unge."

næsten 1/3 tænker ofte eller hele
tiden på, om de vejer for meget. Det
tal er markant større end andelen af
13-årige, der rent faktisk har
vægtproblemer. Især, hvis man ser
på de 13-årige piger, er tallene
bekymrende. 23% af pigerne er
utilfredse med deres krop, og 41%

Ændrer det med alderen?

tænker ofte eller hele tiden på, om
de vejer for meget.

En anden undersøgelse, af Noel
Matzon og Marius Anthony fra
Svenstrup Friskole, viser, at
størstedelen af voksne i
aldersgruppen 40+ er tilfredse med,
hvordan de er. Statistikken viser, at
69,57% er tilfredse med, hvordan de
er nu. Udseende spiller dog en stor
rolle. Hele 73,91% er dog ikke
ligeglade med, hvordan de ser ud.
Udseende er noget, man næsten altid
tænker over. Er man ligeglad med,
hvordan man ser ud, er man ligeglad
med, hvordan ens hår sidder, eller

Formand for Børnerådet, Per Larsen,

det tøj man har på er laset. Selv

finder tallene meget bekymrende:

voksne tænker på vægt. Hele

”Jeg synes, der er god grund til at

65,22% ville ændre noget ved deres

råbe vagt i gevær over de her nye tal

krop, hvis de kunne, og næsten alle

– især i forhold til pigerne og de

ville tabe sig. Udseende spiller en

unge, der også kæmper med andre

stor rolle for alle. Det fortæller, hvem

trivselsproblemer.

man er.

Billeder i artiklen er lånt fra nettet
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(interview)

Prævention og sex sygdomme
Sådan undgår du at få sygdomme, hvis du bare bruger disse
præventions produkter!
Skrevet af:
Patrick PM, Christian D, Celina P, 8. Og 5. klasse
Præventions Produkter, siger man er
100% sikker. Men er de nu det?
Det er det vi skal ud og finde ud af.
Vi er taget ned til Nordborg apotek
for at spørge dem om hvordan det
virker, med alle de forskellige
præventions produkter, der kan du se
svarene til højre.

Det mest almindelige symptom til
klamydia er svien ved vandladning, det
kan ske ved begge køn. Hos kvinderne
kan der komme udflåd enten fra
urinrøret eller livmoderhalsen, sjældent
kan man få feber. Mænd kan også få
udflåd, det kan komme fra urinrøret eller
kan det komme fra endetarmen.
Mænd kan også få feber men det er
sjældent.

Der findes mange præventions
produkter

Dette er et billede af virusen
klamydia.

Kondomer, P-Piller, Mini Piller,
P-Ringe, P-Stav, P-Plaster,
P-Sprøjte, Femidom, KobberSpiral,
HomonSpiral, Passar, Nødprævention.
Grunden til man bruger præventions
produkter er for at sikre sig at man
ikke for sygdomme ligesom Klamydia,
Hiv og Aids, Herpes 1 og 2

Klamydia Virusen
Klamydia er en af de kønssygdomme
som der er flest der er blevet smittet
af, der er ca. 30.000 mennesker som
der bliver smittet om året, langt de
fleste som bliver smittet med klamydia
er unge imellem 15 - 20 år. Bakterien i
klamydia hedder chlamydia trachomatis.
Klamydia kan behandles med antibiotika.

Billede fra
(https://da.m.wikipedia.org/wiki/Klamydia)
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Herpes 1 og 2
P-Pille fakta
I p-pillerne er der to hormoner østrogen og
progesteron men progesteron kan ikke
fremstilles i pilleform så istedet for det bruger
man gestagen. De blev opfundet i 1960'erne og
er nu den mest brugte prævention i Danmark.
P-pillerne beskytter dig ikke mod sex
sygdomme f.eks kønsvorter og klamydia.

Hiv og Aids
HIV er en virus som ødelægger
immunsystemet. Virussen kan udvikle
sig til AIDS som medføre død. HIV for
man mest når man har ubeskyttet sex,
med en inficeret person. HIV er en
forkortelse af human immundefektvirus
og AIDS er forkortelse af erhvervet
immundefekt syndrom.
Derfor er det vigtigt at bruge kondom for
ikke at få de sygdomme, hvis du skal
have børn eller hvis du skal have sikker
sex
HIV Symptomerne kan være feber,
udslæt, hovedpine, ondt i halsen,
madlede og ømme muskler og led.
AIDS symptomerne kan være hoste,
åndenød, synkesmerter, diaré, kvalme,
opkastninger, mavesmerter, feber,
hovedpine, vægttab, dårlig almentilstand
og synsproblemer.

Kondom fakta
En kondom er mandens eneste sikre
præventionsmetode. en kondom er lavet af et tyndt
lag gummi Som man ruller over penisen så den
samler sæden i en lille luft bobbel. Gummi laget er
så tyndt at det knap kan mærkes.
Kondomen kan også beskytte mod sygedomme
eks. Hiv, kønsvorter, klamydia og herpes. Ved
udløsning forhindre kondomen at sæden kommer
ud i skeden. Kondomer ﬁndes i mange forskellige
størrelser: tykke, tynde, lange, korte, smalle og
bredde, med og uden smag. Men fælles for alle er,
de holder hvad de lover: beskyttelse og sikker sex.
Husk nu også at det er ikke kun drenge der skal
have kondomer, piger skal også have dem for en
sikkerheds skyld.

HSV1 og HSV2 også kendt som Herpes1 og 2.
Herpes 1 er en virus der rammer ansigtet, det
kan give forkølelsessår og infektion i munden,
svælg og øjne.
Herpes 2 er en virus der rammer slimhinderne
omkring køns organerne.
Der er over 80 Herpes viruser.
Symptomer feber, muskelsmerter og
hovedpine, sammen med brændende og
sviende smerter på kønsdelene og ved
endetarmsåbningen

Nordborg apotek interview
Vi har været nede og interviewe Nordborg apotek,
for at høre noget om deres prævention produkter.
Vi havde spurgt dem om der tit kom unge in og
købte deres præventions produkter, de sagde unge
kommer tit og køber dem, piger kommer tit og
køber P-Piller fordi det skulle hjælpe på
menstruations smerter.
De siger at P-Piller er det mest købte Præventions
produkt de har.
når nogle kommer og køber det så syntes de ikke
det er pinligt, de tager det med ro og giver dem
noget rådgivning hvis det nu var deres første gang
de købte sådan noget.
Der kommer cirka 2-3 personer og køber kondomer
på en dag, men hved P-Pillerne kommer der op til
14-16 personer på en dag!
Ret vildt ikke?
De har cirka 5 Præventions produkter og der er
alders grænse på nogle af dem.
F.eks P-Piller fordi det er medicin.
Der bliver faktisk købt ﬂest kondomer i butikker end
på et apotek, det er derfor at der bliver solgt ﬂest PPiller på en dag på apoteket end kondomer.
Fordi man må ikke sælge P-Piller i en butik for hvis
de jo ikke kan tåle det der er i pillerne så får
butikken jo klager og kan ikke give dem det medicin
de så har brug for, som sagt kan man heller ikke
stole 100% på Præventions produkter.

Links
http://www.netdoktor.dk/sygdomme/fakta/
klamydia.htm
http://www.sexlinien.dk/
http://www.apoteket.dk/
http://doc24.dk/klamydia-symptomer/
https://www.sundhed.dk/borger/
patienthaandbogen/infektioner
http://www.sexlinien.dk/
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Interview

Plus size model
Plus size er det nye cool
Af Caroline, Andromeda 5 kl.

Plus size model

Krav til str. Og højde

Ansvar for modellerne
De lægger ansvar for
modellernes sundhed op til
modellerne selv. Men de passer
på modellerne og tager en snak
med dem hvis de bliver usundt
tynde. BASIC CPH vil nemlig
ikke have for tynde modeller.
BASIC CPH har mange kvindlige
modeller af forskellige
kvindeidealer alt efter, hvilken
type kunden efterspørger.
De stiller ikke bestemte krav til
deres modeller, andet end at de
skal kunne bruges i
reklamesammenhænge.
BASIC CPH håber at flere
firmaer vil bruge plus size
modeller, i fremtiden lige som de
gør.

Det findes ikke kun tynde
modeller. Modeller findes også
som plus size eller curvy
modeller. De har lidt mere på
sidebenene og er lidt bredere
ved hofterne. For at blive plus
size model skal du enten bruge
størrelse 40 eller større. Du skal
dog stadigvæk være minimum
172 cm høj.
De kalder alt tøj størrelser over
34 - 36 for plus size model. Du
skal dog stadig drikke maser af
vand og spise mad. Man skal
også være trænet lige som de
tynde modeller som går i fitness
center. Du må helller ikke gå ned
på McDonalds hver dag, du skal
tænke over hvad du spiser. Et er
de modelbureauer i Danmark
som bruger plus size modeller er
BASIC CPH?

Plus size model, hvad er det?

"Hos BASIC CPH har vi mange
modeller med mange forskellige
kroppe og udsende vi synes at alle
modeller er skønne, fordi alle er ikke
ens og ser forskellige ud".

Plus size modeller er mange
gange sundere end de
normale modeller, fordi de er
lidt bredere. BASIC CPH
bruger plus size modellerne,
fordi de synes, at det er bedre
og sundere end de normale
modeller. Så undgår de også
modeller med
spiseforstyrrelse.
Plus size er en større udgave
af de normale modeller og er
mange gange sundere.
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CS GO
Hvordan bruger du
kroppen når du spiller CS GO?
De fleste siger at man bruger sine
sanser og Sine hænder og fingre,
Er det sjovt at spile CS GO?
De fleste synes at CS GO er sjovt
fordi, der er så mange, ting man kan
lave og så mange ting man, kan
gøre. Hvis man er hetro professionel
så kan man få penge, for hver gang
man spiller en turnering.

På billedet er der en der er i gang med at spille CS GO. Han er i
gang med at spille imod andre mennesker.

Skal man have en hurtig
reaktions tid i CS GO?
De fleste siger at det er rigtig
vigtigt, at have en hurtig rektions
evne eller er man virkelig på
spanden.

Vor tit er det at man dræber alle
på hele holet i CS GO?
De fleste siger at det er sjældent at
de dræber, hele holdet alene men der
er lige mange der siger at de dræber
hele holdet tit.

Hvor mange kan man dræbe på
et magasin hvis det er en auto
Sniper i CS GO?
De fedeste siger at de kan godt
dræbe et helt hold, med et magasin
hvis de bare bror auto Sniper.
er det I de fleste tilfælde at man
bruger sit yndlings våben, i
stedet for man bruger det våben
man er bedst med i CS GO?
Næsten alle har sagt at De våben
Man er bedst til at bruger også det er
også våben der er en som yndlings.
Er det tit at du bliver dræbt om
bag din ryg i CS GO?
De fleste siger at de bliver tit ramt
om bag ryggen, men der er næsten
lige så mange der siger at det bliver
de ikke.

Faktaboks
CS GO er et skydespil hvor man kan
spille imod andre mennesker, fra alle
lande i hele verden det er ligesom,
alle andre skyde spil man kan bare,
lidt flere ting CS GO er Counter
Strike Global Offensive.

På billedet er der et helt hold, som er klar til at give
lamme tæsk
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Artikel - Klumme

Dato:29-03-2017

Kropsbilleder
Et negativt syn på din egen krop gør dig usikker som menneske i samfundet
Skrevet af:
Jens Guldager Andersen, 7.kl
Noelyn Hess 8.kl

Er du en størrelse ‘amazing’ eller en

Medarbejdere er tilfredse!:

størrelse ‘beautiful’?:

Vi var ude og spørge nogle forskellige men-

Et kropsbillede er et billede af den person du

nesker om deres meninger

først ser og dømmer, før personlighed. Folk

om kropsbilleder, og hvad de syntes om dem

indrømmer det ikke, de siger ofte de ikke

selv. Blandt andet var der en topchef fra Sil-

dømmer udseende frem for personlighed.

van, som var omkring 30’erne. Han var

Det er en løgn, eller det er det vi tit hører.

meget tilfreds med hans krop, og ville ikke

Kropsbilleder er især påvirket af. Familie,

lave noget om. Det at han kan gå rundt på sit

venner, kultur, medier og idealer i vores

arbejde uden bekymring om, hvad andre folk

samfund.

tænkte og hvordan han så ud.

Det har tit nogle sammenhæng til

Men det der plagede ham mest var

spørgsmål, vi har inde i hovedet. Er jeg pæn

rygningen. Han var ikke særlig tilfreds, og

nok, ser jeg mig selv inde i billedet, er

ønskede at stoppe. Det er vel i orden?
"Alligevel så ville et års forbrug af

spejlet det der siger sandheden?
Var Snehvide virkelig den skønneste i hele

fødevare, hellere ikke tage skade?" Sagde

landet?

han. Et sjovt spørgsmål at stille, for at se
hvad folk ville købe, og behandle deres krop

Vi alle har det med at tænke nogle
ting over vores egen krop, måske det vi

med den mad de spiser og køber.

spiser? Eller bare generelt er utilfreds.

Da vi spurgte kvinder, om vi måtte stille
nogle spørgsmål om kroppen, afviste de med
det samme. Var det på grund af body shaming? eller fordi det ikke rigtig vedkom os. Det

‘’Det handler ikke om
størrelsen, men at få
smukke kvinder på
billedet, og få dem til
at elske sig selv!’’

gik vel an på, hvilken alder det var?. Men ældre mennesker bruger ikke rigtig tid til at
tænke hvordan deres krop skulle se ud.
Unge er bare besat, det er samfundet. Det er

Siger Stephen Meisel.
Som er fotograf.

en skam, selv en pige i 20'erne ønskede kun
at få sin næse lavet om. Hun var tilfreds med
sin krop, og kunne sidde dagen lang ved

Billede: Candice Huffine
33 årig Candice er model!

kassen hos Bilka.
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Kroppen er blevet et perfektheds projekt:
Vi stillede ofte spørgsmål om

alligvel propper vi mere i munden, når krop-

’’Er du tilfreds med din krop?’’, ’’Kropsmål’’,

pen har mest brug for det. Men at elske sin

’’Dømmer du andres kroppe frem for din?’’

krop, må man også kunne leve med sin krop.

Svaret var måske ikke 100% ærligt, men et

Det er måske ikke acceptabelt, men som

magtfuld evalueringskultur for udtrykket af

kvinde i samfundet må vi leve med fremmede

body shaming. Det er ikke kun kvinder, men

blikke og lægge ’’Jeg føler mig tyk’’ til sidde

også mænd der lider lige så meget som kvin-

og undgå at lade det overmande dig.

der gør. Og at man behandler folk, som man
selv ville behandles burde da være fair?. Bare
lidt træning, og større muskler klare det og
så kan de gå ud og score. Det tager ikke få
sekunder før du allerede beundrer folk. Men

Real women have curves!

det er kun en facader for berømmelse og
flere likes.
’’Hvor du smuk’’ En kommentar der
måske sætter en glæde inde i dig, men hvor
du er en barbie dukke med full face makeup
på og laver en billedbog fra dit liv der slet

Nothing taste good as skinny feels

ikke er rigtigt.
’’At få et positivt kropsbillede er altså
et indre arbejde, og vægttab giver dig ikke
automatisk et mere positivt kropsbillede. Til
gengæld er der faktisk mange studier, der

Since when did discrimination become more
attractive than compassion?

viser, at det at arbejde på at skabe et mere
positivt kropsbillede kan gøre det nemmere
at opnå et varigt vægttab’’ Skriver Jette Uhre
fra bloggen, 8 tips til et positivt

Vidste du?…

kropsbillede. Hun skriver også, at nogen
mennesker opfatter vejen til en perfekt krop
er gennem vægttab. Det er det vel? men det
med at ’elske sin krop’ er svært at tro på, og
når man virkelig prøver og har viljestyren til
overhovedet at gøre det. Men hvis man hele
tiden har i hovedet
’’Hvis jeg føler mig tyk, kan jeg jo bare
tabe mig?. Det er sikkert det, der løber gennem vores hoveder når vi kigger i spejlet. Og
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at hver femte skolepige fra 3-5 klasse er
utilfreds med sin krop?. Det skyldes
blandt andet af medier, venner men også
maden. Familie kan måske også påvirkes
da man kan arve det.
Udviklingen i kroppen kan også påvirkes
og kan føre sig til skam og mindre værd
hvis man ikke har den krop man skal og
bør have!.
http://www.b.dk

Personalet på Svenstrup Friskole går amok
med tatoveringer.
Hver fjerde får skader af
tatoveringer.
____________________________
Lavet D 29 - 3 - 2017
Lavet af: Line M - Jesper og Melanie.
Jesper og Line M fra Andromeda
(6.klasse)
Melanie fra pegasus (8.klasse)
Dens betydning:

____________________________

Tro håb og kærlighed.
Interview fra personalet på

Hendes søns navn og fødselsdato.

Svenstrup friskole.

Hendes mors englevinger, som
passer på Oliver Katharinas søn.

Katarina Støttepædagog:
Ja hun har 3 tatoveringer. Hun har
ikke fortrudt, at hun fik dem. Hun var

René afgående pedel:

15 år, da hun fik lavet den første. 18

Nej, han har ikke fortrudt, at han fik

år da hun fik lavet nummer to, og 24

en tatovering. Da han var 19 år

da hun fik lavet den sidste. Hun har
ikke prøvet, at få fjernet en

gammel, fik han lavet en stor

Ja René, han har en stor tatovering.

tatovering. Hun siger, at det ikke gør

tatovering. Han har ikke prøvet at få
fjernet en tatovering. På en skala fra

ondt, at få lavet en tatovering. Hun

1 - 10 om hvor ondt det gør, at få

kender ikke nogen, hvor huden er
svulmet op eller sådan noget. Ja hun

lavet en tatovering, så synes René,

er tilfreds med hendes tatoveringer,

lavet sin

og overvejer, og få en mere. Hun har

tatovering. Han kender ikke nogen,

fået lavet 2 af hendes tatoveringer

hvor huden er svulmet op på grund

privat, og 1 i Sønderborg. Den første

af en tatovering. René, han er rent

tatovering, hun fik, kostede 200 kr,

ud tilfreds med sin tatovering. Han

at det er en ren 10'er, da han fik

nummer 2 tatovering, hun fik lavet,
kostede 800 kr, og den sidste
kostede 900 kr.
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fik lavet sin tatovering i Sønderborg.
Den kostede ham 2.800 kr.
Jessie pædagog:
Jessie har 5 tatoveringer. Hun har
ikke fortrudt, at hun fik dem lavet.

Nicolai - Annettes søn.

Da hun fik lavet den første

Ja, han har en tatovering. Han har

tatovering, var hun 23 år. Hun var 26
år, da hun fik lavet nummer 2. Og

ikke fortrudt. Han vil der imod gerne
have en mere. Da han fik lavet den

hun var 28 år da hun fik lavet

første tatovering var han 18 år. Han

nummer 3. Hun var 29 år, da hun fik

syntes ikke, at det gør ondt at få

lavet nummer 4, og hun fik sidste år
lavet en mere, da var hun 34 år. Hun

lavet
tatoveringer, han syntes der
imod, at det kilder. Nej han kender

har ikke prøvet at få fjernet en

ikke nogen hvor huden er svulmet

tatovering. En skala fra 1 - 10, da

op. Ja da, han tilfreds med sine

hun fik lavet sin tatovering på foden
var en det en ren 10. Nej hun kender

tatoveringer. Han har fået lavt dem

ikke nogen, hvor huden er svulmet

kusine Marlene. Den er lavet over tre

op. Ja hun er tilfreds med sine

gange.

der hjemme i deres stue af hans

tatoveringer. Hun har fået lavet sine
tatoveringer ved en tatovør i
Augustenborg. Den første tatovering

Sådan så det ud i første omgang.

kostede 300 kr, nummer 2 og 3
kostede 500 kr, og de sidste to på
armene kostede 750 kr.
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Sådan så det ud efter anden omgang

Og det er så det færdige resultat. Det
kostede ham 0 kr.
Han har en mere på armen. Og vi
gerne have en mere.
Rikke klasselærer for Herkules:
Ja første gang Rikke lavede en
tatovering var hun meget nevøs, men
hun sagde, inden hun begyndte med
at tatovere, at hun jo ikke har gjordt
det på nogen før. Hun har ikke
fortrudt, at hun har Tatoveret nogen.
Hun er heler ikke 100% tilfreds med
det, hun har lavet. Nej hun har ikke
nogen tatovering, men en næse
zeptum. Hun fik den første tatoverings maskine ved en, som syntes
at hun var godt til at tegne, så hun
var sikkert også god til at tatovere.
Nummer to købte hun igennem en
tatovør.
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Kropsidealer
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Svenstrup Friskole

Et NATURligt valg for glade børn
Børnenes trivsel, lysten og glæden ved at lære, samt lærernes
engagement og faglighed er i højsæde.
For at sikre eleverne mulighed for nok hjælp og opmærksomhed,
foregår undervisningen i grupper/klasser på højst 18 elever.
Projektundervisning hvor eleverne både arbejder med bøger, iPad
og ude i virkeligheden. Kort sagt laver vi Ekspeditionslæring på
alle klassetrin.
http://svenstrupfriskole.dk/
2

