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Våren i Norge er kjempebra.  Blomster
vokser opp, trær blir grønne og jordbær
blir modne.  Serere kommer epler, pærer,
kirsebær og plommer.  Det er deilig å gå
ute på gata og å være i hagen.  I skogen
kan du drømme og drømme...
Hva tenker du på når du tenker på
våren?
I mitt land, Irak, er våren kjempebra,
også.  Der er mye fint vær og flere
forskjellige blomster og frukttrær.  I
begge land, synger fuglene i hagen.
Hvilken vår liker du best?  Den norske
eller den i hjemlandet ditt?

VÅREN I NORGE ER KJEMPEBRA!
Tekst: Qadria og Foto: Joseph

En fin, vårlig ettermiddag ved Midtsjøvannet i Ski.

Vårlig himmel i Kråkstad. Inngangsparti med vårlige blomster.

Første tegn på våren er blomster - og - fugler.
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1. Hvorfor kan jeg ikke få være med å lage skoleavisen?
Klart du kan!  Vi møter hver torsdag, 11.45.  Du kan komme og være med!  Vi er 6 mennesker akkurat
nå.  Du vet, sju hoder er bedre enn 6, og 14 øyne er bedre en 12.  Velkommen!

2. Jeg får ikke sove om natta.  Hva anbefaler dere?
Du kan kjøpe mørke briller og “sov-i-ro”. (Ørepropper til å sette inn i ørene.  Kan kjøpes på apoteket.)

3. Kan dere finne en norsk kvinne til meg?
Nei, det må du gjøre selv.  Men vi kan anbefale denne sjekklisten*:
____ Først må du være i Norge.
____ Lær norsk og prøv å snakke norsk med kvinner.
____ Spise mye brunost, gammel grønnost, lutefisk og pinnekjøtt.
____ Kjøp deg et par rulleski og gå på ski om sommeren.
____ Smil 2 ganger i året, akkurat som normenn, en gang i påsken og en gang i mai.
        *Ingen garanti.

4.  Hvordan lager man fiskepudding.*
Ingredienser som står på pakken fra butikken er:  skinn og benfri fiskefilet, melk, stivelse, vegetabilsk
olje, salt og krydder.  Det er enkelt nok å lage fiskepudding hjemme.  Du trenger bare en stor maskin for
å lage fiskedeig.  Da bør du blande fiskedeigen med melk, hvetemel, olje, salt og krydder.  Til slutt bør
du lage en røre av blandingen og pakke den inn i plast, så den ligner en stor fiskepølse.

På den andre siden, en pakke fiskepudding koster bare 10
kroner på Rema 1000.  Kanskje det er best å kjøpe denne
deilige norske delikatessen i butikken.
*Du kan spørre Sadeta hvis du ønsker en deilig oppskrift
på fiskepudding i skjell.

5. Når kan vi få et godt liv?
Snart!  Bare lær mer norsk.  Håp og tro på det hver dag.

6.  Jeg ønsker at internet blir tilgjengelig for alle studenter på FK, hele tiden.  Er det mulig?
Vi har snakket med Elisbeth Hystad, daglig leder på FK.  Hun sa at hun ønsker at internet kunne bli
tilgjengelig hele tiden, men vi har ofte store problemer med datavirus.  Dette er den eneste begrunnelsen
til at vi ikke kan bruke internet når som helst.  Det er lov å bruke internet når en lærer er tilstede, men
det er ikke lov å laste ned.  Et tips:  Du kan gå på bibilioteket for å bruke datamaskinene der.

DERES SPØRSMÅL, VÅRE SVAR
Ide av Beth Allen

Avisredaksjonen har besøkt mange klasser, og vi har spurt studentene om de har noen spørsmål.
Spørsmålene kunne være om hva som helst.  Redaksjonen har prøvd å svare.  Vi fikk nesten 30 spørsmål,
men vi har ikke plass nok til alle.  Vi har valgt 6 av dem.  Husk at vi ikke er eksperter, leger eller
psykologer.  Vi har svart med humor og refleksjon!   Vær så god……

Fiskepudding fra vår gode nabo, Rema
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EN SOMMERFUGL
Jer er en sommer fugl.
Jeg flyr over blomstene.
Jeg synger til blomstene.
Jeg danser til blomstene
Og blomstene danser til meg
Og blomstene synger til meg

Jeg er en sommer fugl
Jeg flyr i hagen
Jeg danser i hagen
Jeg synger i hagen

Jeg er en sommer fugl
Jeg flyr og flyr og flyr
Og regnet faller
Jeg gjemmer meg hos blomstene

Qadria

Det var en gang en hane som sto på en
stor stein og flakset med vingene.  Så
kom reven.  “God dag,” sa reven.  “Jeg
hørte du gol, men kan du stå på et bein
og gale og blunke?”
Hanen svarte: “Det var bra.”
Reven tok ham over nakken og løp inn i
skogen.  Da de kom under en gammel
gran, hoppet hanen opp på en grein.
Hanen sa:”KYKELIKY!!!
KYKELIKY!  Der kommer en skytter!”
Reven ble redd og løp.  Denne gangen
var det hanen som var lur,  ikke reven!

Hentet fra Asbjørnsen og Moes eventyr.

Ide:Qadria

DEN LURE HANEN
OG DEN DUMME
REVEN



4        Livet på FK

Er du bekymret hver dag? På hva? Grubler du fra
tidlig morgen til sent på kvelden?  Gjør det deg
trist hver dag? Er du redd for å møte sinte menn
som sier: “Det er ikke lov å gjøre det!!!! Det er
forbudt!!!!! Du må bruke et sted hvor du må
betale!!!!!” ....

Det betyr at du kjører din egen bil til skolen...
Det betyr at du er  en ulykkelig person....
Det betyr at du alltid har problemer med
parkering....

For det første er det for dyrt for vanlige
studenter å betale så mye penger hver dag for
parkering. Så den vanlige student prøver å finne
forskjellige ulovlige gratis parkeringsplasser
hver dag.

Vi studenter kjenner alle skiltene i Ski. Vi vet om
alle gratis parkeringsplasser for butikkkunder. For
eksempel ved “Rimi”, kan du sette bilen din to
timer gratis. Nær “Rema “ er det lov å stå bare en
time gratis . Men alltid husker du at disse stedene
er for kunder. Vi er bare vanlige studenter som
går på FK………

For det andre er du ikke alene om dette
problemet!!!  Det er kanskje positivt at det er
mange og ikke bare en!!!  Noen ganger er det
“morsomt” når studentene og lærerne løper ut i

pausen, bytter parkeringsplass og prøver å finne
en ny. Vi prøver å være optimistiske,
le……men…….

Det hadde vært så fint hvis det ikke hadde vært en
så lei og vanskelig situasjon……Vet du hvor mye
en parkeringsbot koster? Vi vet…..

FK, det er en stor, fin, kjent skole som ligger i
Ski. Vi må være i to forskjellige bygninger, fordi
vi er så veldig mange, nesten 200 studenter.  Men
skolen vår har ikke  parkeringsmuligheter. Det er
veldig rart og trist at ingen kan hjelpe oss å løse
dette problemet! Mange av studentene håper at
kanskje noen, noen veldig snille fra Frogn
kommune eller Ski kommune eller Vestby
kommune vil lese  avisen vår og……hjelpe
oss……..Det er et stort og viktig ønske!!!!!!!!

Hilsen Galina fra Heer,
Frogn kommune

PS. Vet dere hvor mye det
koster å parkere i det tomme
parkeringshuset rett utenfor
skolen vår? Vi vet……96 kr.
pr. dag!!!!!!!
Vet dere at parkeringsplassen
ved Ski videregående skole er
full fra klokka 08 om
morgenen?

På Hjertet

HJELP!!

Har du noe du ønsker å dele med andre studenter, så skriv det ned og legg det i
skoleavis-postkassen i kantina!
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I Follo nær Ski ligger et av Norges
mest interessante landemerker som
heter Leonardo Da Vinci bro. Den
har to funksjoner, en fotgjengerbro
og en kunstskulptur.  Denne broen
var planlagt av Leonardo Da Vinci i
1502 for Sultan Beyazid II fra
Konstantinople (Istanbul).  Den
skulle gå over (the Golden Horn) et
innløp hvor Bosphoruselva begynner
i Tyrkia.  Leonardo tegnet en 240
meter lang, grasiøs bro, men den ble
aldri bygget.  Han trodde at en
klassisk bue kunne bli strukket og
holde helhet og styrke. Han tenkte ut
ideen for 300 år siden før
ingeniørarbeidet tok til.

I 1995 tok en norsk
kunstner Vebjørn Sand,
Leonardos ide om å
bygge broen, til
transportdepartementet.
Han overbeviste dem
om å bygge broen over
E18, hovedveien fra
Oslo til Sverige.  Etter
mange år med arbeid av
flere arkitekter og
ingeniører kom de opp

med planer som virket.  Leonardos planer ble
redusert fra 240 meter til 135 meter.  To versjoner
var planlagt, en av stein og en av tre.  De bestemte
seg for å lage en bro av tre fordi det samsvarer
med norsk kultur og tradisjon.

LEONARDO DA VINCI-BROEN
Tekst og foto: Joseph

31. oktober 2001 ble broen åpnet.  Mange
mennesker kom for å se, og Dronning Sonja var
til stede.  Vebjøn Sand håper å bygge en Leonardo
da Vinci bro på hvert kontinent. Han planlegger
nå å bygge en bro i USA.
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FAKER SIMO
Jeg kom til Norge i 1999, jeg kommer fra
Kurdistan, og jeg kom med fly.
Nå bor jeg i Ski kommune og jeg er gift og så har
jeg  6 barn.
Jeg jobbet  i Måløy i 2 år på fiske. Det er en fin
jobb.
Jeg kom til Norge av politiske grunner.
Jeg kan snakke kurdisk og tyrkisk, arabisk og
norsk.
Vi er 13 søsken, men far hadde to koner. Vi liker
hverandre.

SALAR SORAN
Jeg heter Salar Soran Kawa jeg kommer fra
Kurdistan Irak. Nå bor jeg i Ski kommune, på
Vevelstadåsen. Jeg er femti år gammel.
Da jeg kom til Norge var jeg førtifem år. Jeg er
gift, det har jeg vært i 26 år og jeg har fem barn.
Jeg kom til Norge med fly. Jeg har ikke foreldre i
Norge, og jeg har to brødre og en søster. Jeg
snakker tre språk ganske bra: norsk og arabisk og
tysk, mitt morsmål er kurdisk. Jeg tenker å ta
bussførerkort eller trailer-førerkort. Jeg kom til
Norge fordi presidenten i Irak var diktator. Jeg har
gått på skolen i seks år. Jeg liker all mat og jeg
liker blå og beige farge. Men det er vanskelig å
reise tilbake fordi barna har lært norsk og de kan
ikke skrive kurdisk og snakker ikke så bra som
oss.
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GOJKO MEDAK
Han kom til Norge okt. 1999
Han er gift og har fire barn.
Han går nå på norskkurs.
Han flyktet fra krigen i Kroatia.
Han snakker serbokroatisk.
GOJKO er fra Kroatia og er femti-fire år.
GOJKO har vært gift i tjuesju år .
GOJKO har fem søstre og to brødre.
Han skal kanskje dra tilbake til hjemlandet.
GOJKO jobbet i et firma – han var flis-legger.
GOJKO spiser kylling og fisk.

Skrevet av Nisaan Abona

KAZI OMER
Kazi kom til Norge i 2001, med fly. Han kommer
fra Irak.
Nå bor han i Drøbak og er gift. Han har to barn.
Nå jobber han ikke, men han går på norskkurs.
Foreldrene bor ikke i Norge.

Kazi kom til Norge av politiske grunner. Han
snakker tre språk.
Kazi er 27 år, og har vært gift i to år. Han har to
søsken.
Framtidsplanen hans er å få jobb. I fritiden går
Kazi på tur.
Han jobbet på en bondegård i hjemlandet.

Kazi liker pizza.

Skrevet av Asma Yousifi
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Bostonkaker (kjeks)

4 spiseskjeer smør ¼ teskje salt
100 g sukker ½ teskje kanel
1 egg, vispet 1 dl hakkete nøtter
140 g hvetemel 1 dl rosiner
¼ teskje bakepulver

Forvarm ovnen til 180 grader.  Smør noen ovnsplater.
Visp smør, og tilsett sukker, litt om gangen.  Bland inn
egg og visp til deigen er tykk og lys.  I en annen bolle, bland hvetemel, bakepulver, salt og
kanel.  Tilsett hvetemelblandingen til smørblandingen, og rør vel.  Tilsett nøtter og rosiner
og rør.  Bruk en teskje til å forme små kaker på ovnsplater, ca 3 cm fra hverandre.  Stek ca
10-12 minutter.  De er ferdige når de blir litt brune.

Oppskrift fra Beth

Russisk salat

5 egg 1 boks mais
5 poteter 1 boks grønne erter
2 gulrøtter majones eller hvitløk dressing
1 løk
2 agurker
400-500 g kokt kjøtt eller kylling eller kokt skinke

Kok poteter, gulrøtter og egg.  Skjær alle ingredienser
unntatt mais og erter i små biter.  Legg bitene i en bolle.
Tilsett litt salt og pepper.  Tilsett mais og erter.  Bland alle ingredienser sammen.  Tilsett
majones eller hvitløk dressing. (Så mye som du selv ønsker.)

Oppskrift fra Galina

TO ENKLE OG BILLIGE
MATOPPSKRIFTER

Pimnara gir Bostonakene fem stjerner

Sanja: “Det smaker godt!”
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Hei, Svitlana!  Hvordan går det med deg!
Det går bra, takk.

Jeg vet at du begynte å gå på FK i januar.
Trives du her?
Ja, det gjør jeg.  Jeg liker å gå på skolen.  Jeg
føler meg veldig vel i gruppen min.  Læreren vår
heter Anette.  Hun er en snill, flink, erfaren og
flott kvinne.

Hver bor du?
I Vestby.

Hvor bodde du før?
Jeg bodde i Island med min familie.  I Norge har
jeg vært i 3 år, først bodde jeg i Bergen.

Har du erfaring med å jobbe?
Ja, selvfølgelig.  Jeg jobbet i Ukrania i 5 år som
sykepleier.  I Bergen jobbet meg på et sykehjem
som assistent.  Jeg trivdes der.  Det er viktig å
føle seg vel på jobb, da er man lykkelig, synes
jeg.

Hva planlegger du å gjøre i framtida?
Jeg setter meg et mål og jobber for å oppnå det!
Jeg ønsker å jobbe i Norge som sykepleier.  Jeg
synes at alle må ha et mål.  Hvis man ikke har et
mål, da er livet kjedelig!  Hvis du sitter med
hendene i fanget, så får du ikke engang fisken opp
av dammen!  Ikke sant?  Lykke til til alle
studenter på FK!

EN MÅLBEVISST KVINNE
Galina har intervjuet en av sine medstudenter, Svitlana i klassen til Anette

Løsning på kryssord:
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HVA SKAL DU GJØRE I  SOMMERFERIEN?
Tekst og foto: Galina og Joseph

Diana bor nå i  Drøbak og
kommer fra Latvia.  Jeg
skal reise til Latvia i Riga,
mitt hjemland.  Etterpå skal
jeg på båttur i Norge med
familien min!

Awad bor nå i Ski og
kommer fra Sudan.
Jeg skal spille musikk,
på tromme,  i Ås og i
Oslo.   Jeg liker å
gjøre det!  For meg
betyr det å slappe av
og nyte ferien!

Foad bor nå på
Vevelstadåsen og kommer
fra Iran.  Jeg skal reise til
Dubai med søsteren min
og besøk vår  mor og
bror!

Eva bor nå i Drøbak og
kommer fra Ski.  Jeg
skal være bilturist i
Norge, på
nordvestlandet.  Også
skal jeg slappe av, lese
bøker og være mye ute i
naturen.  Det er sommer,
det!

Qadria bor nå i Ski og
kommer fra Irak.  Jeg
skal reise til London og
slappe av hele tiden!
Jeg har ikke hatt god
ferie på 3 år!  Jeg har
lært mye!

Ali bor nå i Vestby og
kommer fra Somalia.
Jeg skal arbeide i hele
sommer, i Vestby!
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Vannrett

1. Noen liker å gjøre det, og noen liker å se
det på TV

2. Årstid
3. Motsatt av skittent
4. Ragner Thoen
5. En meter er en ________
6. Naturen har variert ________
8. En vinner
9. Bolig til kongen og dronningen

10. Jeg ramlet og fikk et skrubb ______
11. Askepott får hjelp av en ________
12. Hovedstaden i Hellas __________
13. Ikke kjør framover, men ________
14. Motsatt av sulten ________
15. Babyens første mat
16. Motsatt av kjedelig
17. Du må ________ senga hver morgen!
18. Yngve Nilsen
19. Land i Norden
20. Guttenavn
21. Konjunksjon
22. Mette Eilertsen
23. Har du penger, får du _______ i banken
24. Båtmotoren stoppet, vi må ________!

Loddrett

1. Du har et spørsmål, jeg her et ________
2. Preposisjon
3. Løvtre
4. Motsatt av fra
5. Motsatt av lander
6. Liten gul eller grønn grønnsak
7. Vokse
8. Motsatt av før
9. Konsekvent og bestemt og

kanskje______.
10. Heksa har ofte ei ______ på nesa
11. Fatter
12. Sta
13. Mange blomster vokser på ei ______.
14. Mutter
15. Det er fint vær og __________!
16. __________ natta sover jeg.
17. Hunkjønnsartikkel
18. Kryr
19. Ikke løp, _________!
20. Okse

Løsning side 9.



12     Livet på FK

Livet på FK
Internavis for Follo Kvalifiseringssenter

er et organfor og utgis av fremmedspråklige studenter ved Follo Kvalifiseringssenter.
 Avisutarbeidelsen er en av mange arbeidsmetoder for å lære norsk på en praktisk og aktiv måte.  Utkommer ved behov.

Opplag: 300 Ansvarlig redaktør:  Eva Dølvik (lærer)

KLASSETUR TIL FROGNERPARKEN
OG SLOTTET
Klassen til Lisbeth tok en tur til Oslo i slutten av
mai.  De besøkte mange nakne mennesker i
Vigelandsparken, og en godt påkledd mann
utenfor slottet.

Hvem er vi?
-Galina, Joseph, Svitlana, Qadria, Beth, og Evea.
Hva har vi gjort?
-Vi har prøvd å lage den mursomste, mest lærerike, mest
optimistiske og finneste avisen i Norge.
Hvorfor?
-fordi vi ville gjore livet vårt lysere og mer interessant!
Hvordan?
-Vi har samtalt, skrevet, interjuet, fotografert, drømt,
diskutert, kranglert, og ledd og... her kommer den!  Vær så
god! God sommer!

Fra venstra dronning Kequn,
en av slottets gardister, og
prinsess Jasmin

Den positive, glade kvinnen,
Kea, og negative, sinte gutten,

Sinnataggen.

Klassen poserer foran fontenen.

Fra venstra: Joseph, Galina, Eva, Beth, og
Qadria, Svitlana var ikke tilstede da bildet
ble tatt.


